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Maandagmorgen briefing (Week 13, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 04-04-2011
Frankrijk pakt door. Na het voortouw bij de bombardementen op Libië, is het nu Frankrijk dat actief optreedt
als een van de strijdende partijen in Ivoorkust. Samen met VN-troepen waren
Franse legioenairs al verantwoordelijk voor de bewaking van het Golf-hotel
Abidjan, het hoofdkwartier van de aspirant-president Ouattras. De Ivoorkust
wordt verscheurd door de strijd om het presidentschap tussen de elf jaar in ambt
zijnde president Gbagbo en zijn tegenkandidaat Ouattras. Na een compleet
onduidelijke verkiezingsuitslag wist Ouattras de Verenigde Staten, Frankrijk en
daarmee de VN aan zijn zijde te krijgen, en probeert nu met geweld de macht
over te nemen. Losse rebellen- en legergroepen, FN (Force Nouvelles), FRCI,
huurlingen uit Burkina Faso, Mali en Nigeria, stormen door het land en zijn
volgens de VN verantwoordelijk voor plundering, moord, mishandling en
ontvoering. Frankrijk probeert ondertussen buitenlanders te evacueren of te
beschermen. De moordpartijen van Ouattras zijn pijnlijk, maar de (cacao)markt, Frankrijk en daarmee het
vuilnisbak-begrip ―internationale gemeenschap‖ hoopt op een snelle overwinning voor de inkomende
president.
17 februari beginnen de protesten tegen de Libische leider Ghadaffi, op 27 februari wordt een ―nationale
overgangsraad‖ opgericht, en op 23 maart is er sprake van een ―Libische overgangsregering‖. De Libische
oppositie heeft haast. En kan zich kennelijk razendsnel organiseren. Centrale Bank: opgericht. Olieministerie: is daar.
Premier is Mahmud Jibril, die tussen 1980 en 1984 in het Amerikaanse Pennsylvania zijn titel haalde. Bleef
aan de Amerikaanse universiteit verbonden en volgde, net als bijvoorbeeld Balkenende en Sarlozy, een
leiderschapsprogramma. Ging terug naar Libië in 2005, na de normalisering van de verhoudingen tussen het
westen en het Libië onder Ghadaffi, en het doorvoeren van de liberaliseringsprogramma‘s van Ghadaffi.
Jibril is een van de vele ―hervormers‖, de uitvoerders van het neoliberale model voor Libië na de omarming
van het neoliberalisme door Ghadaffi, die naar de huidige ―oppositie‖ is overgelopen. In zijn tijd onder
Ghadaffi hield Jibril zich bezig met de re-privatisering van de economie en het openen van de gas- en
olievoorraden voor westerse investeerders.
Na de vorige week al genoemde ―usual suspects‖, en om het rijtje compleet te maken, Ali Tarhouni, de
minister van Financiën van de overgangsregering. De zestigjarige keerde pas in maart in Libië terug.
Tarhouni promoveerde aan de universiteit van Michigan State en werkte jarenlang als docent aan de
University of Washington. Hij is getrouwd met een Amerikaanse die voor het ministerie van Justitie werkt.
Jibril is vooral een interessante keus als premier aangezien hij de voortgang van de regering bij het
―internationaliseren‖ van de Libische olie sterk bekritiseerde. Wie kijkt naar de ontwikkelingen in de Libische
oliesector, de de Libische oliepolitiek in de laatste jaren, moet haast wel een paar wenkbrauwen fronzen. Na
2001 lijkt Libië de oliemarkt te openen voor buitenlandse bedrijven, en het zouden vooral kleiner
Amerikaanse companies zijn die voorkeur krijgen. Ghadaffi weet zo sluw de Amerikaanse boycott van zich af
te schudden, al maakt hij weinig vrienden in Europa die door hun soepele politiek ten aanzien van Ghadaffi
hoopten op vette contracten. Tussen 2003 en 2005 worden zogenaamde ―production sharing agreements‖
afgesloten, al heeft het staatsolieconcern NOC een voorkeur voor, wederom, kleinere, mogelijk uit
ontwikkelingslanden komende oliemaatschappijen. Vanaf 2007 begint de NOC zelf met het nieuw
onderhandelen over oude contracten in plaats van nieuwe contracten uit te schrijven. Deze
herverhandelingen waren zo succesvol dat alle gesloten overeenkomsten herzien zouden worden, tot
ergernis van de al in Libië aanwezige grote concerns. Libië begint (wikileaks cable met Amerikaanse twijfel)
met een ―nationalisering‖ van de olie-industrie, waarbij binnenlandse banken het kapitaal zouden leveren en
vooral gebruik zou worden gemaakt van Libische exploratie know-how. In 2010 wordt de Libische oliewet
aangepast.
......ondertussen kreeg Ghadaffi nog miljarden van de Amerikaanse Centrale Bank FED.
Bloomberg vs FED
De Amerikaanse Centrale Bank FED heeft nu eindelijk alle documenten over de ―noodleen-programma‘s‖
openbaar gemaakt. De Centrale Bank werd hiertoe gedwongen na een rechtszaak door de financiële
nieuws-site Bloomberg. Hoeveel dus ING, Rabo en de rest bij de FED heeft opgehaald, kan u hier
(Spreadsheet) vinden.
Goldstone
Een vreemde 180 draai. De Zuid Afrikaanse rechter Richard Goldstone noemt zijn rapport naar aanleiding
van de Israëlische aanval ―cast lead‖ op de Gazastrook in 2008/2009 onjuist. Naar de wetenschap van nu
(ala Balkenende), had Goldstone anders geoordeeld. Likoed Nederland, de PVV, maakt zich gelijk op om
zich vooral weer om Israëlische zaken ipv Nederlandse onderwerpen druk te maken. Goldstone
concludeerde in zijn voor de VN geschreven onderzoek dat Israël zich tijdens de overval op Gaza schuldig
heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden.
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Een vreemde draai, zeker nu naast het Goldstone rapport ―self-hating-jew‖ Norman G. Finkelstein in het vers
gepubliceerde boek ―This Time We Went To Far‖ genadeloos de Israëlische strategie (keiharde,
gecalculeerde, afschrikkende agressie) met betrekking tot Gaza (en overige buurlanden) analyseert.
SWIFT
Prima verdrag, dat SWIFT-verdrag met de Verenigde Staten. In het kader van de ―strijd-tegen-terreur"(tm)
krijgt de USA toegang tot betaalverkeer-data van en naar de EU. Alles goed geregeld, en aangezien je alles
kan vertrouwen wat je leest, en wat die Amerikanen beweren, geen vuiltje aan de lucht. Nu wil het Europese
parlement de regeling toch maar weer ongedaan maken. De Amerikanen blijken zich niet aan de afspraken
te houden en en masse data op te slaan. Geeft de Europese commissie nu toe. De SWIFT-centrale in La
Hulpe verwerkt meer als 15 miljoen transacties per dag, uit meer dan 200 landen, daaronder veel aandelenen andere speculatieve transacties.
Tot nu toe blijkt 27.000 maal officieel om data te zijn gevraagd, waarbij de werkelijk aantal ―toegangen‖ vele
malen groter is (de VS protocoleert niet). Geen enkele ―terreurverdachte‖ is hiermee achterhaald.
Zo krijgt Obama in het geheim een prijs voor ―openheid‖, opent Sarkozy de onderhandelingen voor een
wereldmunt, proberen Egyptenaren nog te redden wat er te redden valt van hun revolutie, verdwijnen de
demonstranten in Bahrain in de kerkers, ziet de Syrische president Assad ―complotten‖, stroomt de eerste
―rebellen-olie‖ vanuit Libië naar Qatar, het land van Al Jazeera dat de Libische oppositie meteen een tvstation aanbiedt, begint de EU met militaire operaties rond Libië voor ―humanitaire hulp‖, lopen de eerste
militaire ―adviseurs‖ in Begasi rond, breken in Afghanistan onlusten uit na koranverbranding, blijft de
Pakistaanse ex-dictator gewoon onschuldig, weet niemand meer of die facebook vrienden en ―rebellen‖ echt
zijn, is de regen in Californië al zwaar radioactief, gaan Noord Ieren weer loos en heeft Ierland voor de
laatste keer, echt waar, miljarden nodig voor een bail-out van de banksector.
Bron en video: http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_13_2011/rss
Islamitische „gerechtigheid‟ dat is wel iets anders:
april 03, 2011 By: silviavideler
Dan wat wij onder gerechtigheid verstaan. Want díe z.g. islamitische
―gerechtigheid‖ is simpelweg satanisch geïnspireerd. ― 14 jarig meisje
verkracht? Doodstraf! ―
Op Nicholas Kristof‘s blog op de NYtimes.com is te lezen dat een 14-jarig
meisje in Bangladesh, genaamd Hena, op weg naar een buiten-toilet werd
besprongen, vervolgens de mond gesnoerd, geslagen en verkracht.
De oudere man die de daad pleegde was haar getrouwde neef, die ook in
het dorpje woonde. De vrouw van de verkrachter vond de twee, en je raadt
het nooit, begon het verkrachtte meisje Hena in elkaar te slaan.
De Imam in de lokale moskee sprak een fatwa uit waarin het meisje schuldig verklaard werd aan overspel
(zij was niet eens getrouwd…) en daarvoor gestraft moest worden.
Aldus een CNN atikel moesten haar ouders toekijken terwijl hun kind in het publieke plein kapotgeslagen
werd door 100 zweepslagen totdat ze bewusteloos raakte en naar het ziekenhuis werd gebracht.
Haar laatste woorden waren een protest om haar onschuld te beweren. Een week later stierf ze aan
bloedverlies en interne bloedingen, waarna haar moord als ‗zelfmoord‘ geregistreerd werd.
Dit vanwege het feit dat in deze Sharia-landen in zijn algemeenheid verwacht wordt van een verkrachtte
vrouw dat ze haar eigen leven eindigt om iedereen een ‗eermoord‘ te besparen.
Gelukkig in het geval van het meisje Hena is deze moord niet onopgemerkt gegaan en is er een onderzoek
gaande en lopen er procedures tegen de dokters die haar moord een zelfmoord hebben genoemd en zijn er
aantal mensen opgepakt, inclusief de verkrachter.
Haar familie is in bescherming genomen door de politie uit angst voor wraakacties vanuit de gemeenschap
voor het brengen van problemen en beschamen van de Imam.
Gruwelijk. Hoeveel moorden zijn er gepleegd in de naam van de Sharia waar nooit iemand verantwoording
voor af hoeft te leggen en waar zelfs mensen voor gefeliciteerd worden. Monsters.

Prikbord nr. 238 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
april 01, 2011 By: silviavideler
Medische medeplichtigheid
De zwijgplicht van artsen inzake hun patiënten is niets anders dan een stukje van de privacy-wetgeving en
dient als zodanig te worden getoetst. De rest is zelfbedachte onzin die al opgeruimd had moeten zijn bij de
ontdekking van het aids-virus, zakkenvullende tandartsen, verzwegen operatiefouten en simulerende
patiënten die een uitkering willen.
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Dat keuringsartsen zich verschuilen achter hun beroepsgeheim – ook terzake hun frauderende collega‘s –
nu er voor vele miljoenen aan oplichtingszaken werd ontdekt, is niet alleen absurd maar vooral dom. De
strekking van die zgn. eed wordt belachelijk gemaakt, net als bij advocaten en notarissen is gebeurd, en de
strafbaarheid als medeplichtige getuige van een misdrijf wordt glashelder. Of gaat hun solidariteit met hun
criminele collega-psychiaters en zgn. patiënten toch niet zo ver, dat ze ook die gevolgen voor hun ‗rekening‘
nemen?
Opheffing van het CDA
Als de PvdA nog iets naar rechts opschuift en het CDA met mevr. Peetoom nog iets naar links, dan kan de
laatstgenoemde partij worden opgeheven wegens overbodigheid. En anders doen de kiezers dit wel. Want
een partij die kennelijk alleen nog bestaat om de scheiding tussen kerk en staat te betwisten en de baantjes
te verdelen, wijkt niet af van de CU, met linkse infiltranten als Huizinga, of de eerste de beste moslimpartij
zoals de PvdA.
Politicus in de fout
Minister de Jager jokt over de gedeeltelijke opheffing van het Zwitserse bankgeheim, over de steun aan
Griekenland, over de oorzaken van de kredietcrisis en over de bankbonussen. Allemaal om bestwil, zou je
denken, totdat de honderden miljarden zichtbaar worden, die reeds door zijn voorgangers zijn verkwanseld
onder meer door slecht toezicht op banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Zelf wordt hij daar niet beter
van, is de veronderstelling, maar geldt dit ook voor zijn ‗toezichthouders‘? Want als die dezelfde mentaliteit
hebben als mevr. Berndsen (D‘66), of die reizende wethouders in Den Haag, of de PvdA-burgemeester in
Gouda, of die Amsterdamse stadsdeelraadvoorzitster met hoofddoek, of mevr. Herfkens, of de
toezichthouder van de SNV, dan ziet het er somber uit voor ons land. Zelfs een onderzoek naar de
woekerpolissen levert dan geen schuldigen op, want die toezichthouders houden hun mond wel, net als hun
politieke bazen.
Rabobank
Na de landelijke oproep om rekeningen bij de ING op te heffen, blijkt er toch een probleem te zijn. Welke
bank heeft nog wel fatsoen. De Rabobank had een theoloog als directeur en tegelijk een filiaal in
Luxemburg, waarvan de cliënten allergisch waren voor ´daglicht´ en een FIOD-behandeling.
Daarnaast blijkt er een directeur zo gevoelig voor vragen over geldsmijterij – u weet wel voor clubjes die
duurzaam willen zijn, of geld brengen naar zielige kindertjes, of zelf een derdewereld-´project´ gaan leiden –
dat de kritische klant het advies kreeg een andere bank te zoeken. Gelijktijdig werd een zakelijk contract met
hem opgezegd. Kijk, zo kennen we de vertrouwde arrogantie van onze bankiers weer. Tijd om toch maar
een andere bank te zoeken, waar de klant niet alleen welkom is als hij of zij een crimineel, een profiteur of
een mak schaap is.
Toezichthouders (2)
Het begint er steeds meer op te lijken dat besturen die iets te verbergen hebben, hun eigen toezichthouders
selecteren. Dit is de enige verklaring voor de aanstelling van incompetente figuren als De Waal en Terpstra
die opduiken in functies waar de beerputten niet ver weg zijn. Maar ook de toezichthouders op de
energiebedrijven en op de miljardenpotten voor ‗groene‘ stroom, blijken ieder gezond verstand – of moet het
zijn: iedere integriteit – verloren te hebben, net als de toezichthouders op de pensioenen. Wellicht zijn
daarom de volgende waarschuwingssignalen in acht te nemen: indien de Wet Openbaarheid van Bestuur
moet worden gebruikt om informatie los te krijgen, dan is er beslist iets grondig mis. En als de banken die al
jaren in sprookjes handelen, iets niet willen financieren, dan is er nog veel meer mis.

Australiërs gaan voor „s werelds strengste anti-rookwet
De Australische overheid heeft het wel gezien met
waarschuwingen op tabaksproducten als ―roken veroudert uw
huid‖ en ―roken brengt u en de samenleving ernstige schade
toe‖. Vandaag introduceerde het een standaard, olijfgroene verpakking met daarop een confronterende
afbeelding en een bondige tekst over wat de ―giftige chemicaliën‖ in tabak met je lichaam doen. De
ontwerpen maken deel uit van een van ‗s werelds strengste anti-rook wetten.
Logo‘s van de fabrikant? Verboden. Het merk en type sigaret mag slechts in een standaard letter onderaan
het pakje staan. De rest is een grote les: niet roken. Per jaar sterven 15.200 Australiërs aan de gevolgen van
roken. Dat kost het land 32 miljard Amerikaanse dollars aan gezondheidszorg. Of de ontwerpen
daadwerkelijk in productie gaan, is nog niet besloten.
http://boinnk.nl/blog/
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Libië campagne NAVO mislukt nu Amerika zich terugtrekt
Een Libische rebellenstrijder steekt zijn duim op. Het gaat echter absoluut niet goed met de strijd tegen de
troepen van Gadaffi.
De NAVO campagne om een no-fly zone boven Libië te
handhaven en zodoende de rebellen de gelegenheid te
geven het regime van Muammar Gadaffi omver te werpen is
mislukt. De Amerikanen zijn gisteren begonnen met het
terugtrekken van hun marineschepen en gevechtstoestellen,
waardoor de overgebleven NAVO landen niet meer in staat
zijn om een serieuze bedreiging te vormen voor de troepen
van Gadaffi. Met stille trom zijn ze uit het luchtruim boven
Libië vertrokken, de oude maar gevreesde AC-10
Thunderbolt tankjagers, de 100 andere Amerikaanse
gevechtsbommenwerpers en de eerste van de in totaal 12
marineschepen die de VS voor de kust van Libië had gestationeerd, inclusief de nucleaire onderzeeër USS
Providence en bijbehorende geleide-wapen fregatten, vanwaar er raketaanvallen werden gepleegd op
doelen van Gadaffi's leger. De andere NAVO landen zijn nu aan hun lot overgelaten. Samen hebben ze
weliswaar nog 143 toestellen tot hun beschikking, maar velen hiervan -inclusief de 6 Nederlandse F-16'smogen nauwelijks meer doen dat enkel patrouilleren en wat in het rond vliegen. Slechts minder dan de helft
van dit aantal is inzetbaar voor gevechtsmissies. Het gevolg is dat het aantal Westerse aanvallen met 80% is
gedaald. Sowieso is het effect van de bombardementen tot nu toe minimaal geweest en is ruim 80% van
Gadaffi's leger er onbeschadigd en in goede staat uit tevoorschijn gekomen. Het effect van het Amerikaanse
vertrek is onmiddellijk merkbaar. Gadaffi's troepen, die de afgelopen week toch al veel verloren terrein op de
rebellen wisten te heroveren omdat de no-fly zone beperkt bleef tot Benghazi en Tobruk, kunnen nu de
rebellen verder in het nauw drijven en de verwoeste luchtafweer- en commandocentra gaan herbouwen.
Omdat 90% van het Libische luchtruim weer vrij is kan Gadaffi nu zijn 145 transportvliegtuigen gaan
gebruiken voor de aanvoer van versterkingen.
Ondanks het feit dat de militaire campagne van de NAVO een flop is blijven Frankrijk en Groot Brittannië
volhouden dat ze willen doorgaan totdat ze Gadaffi hebben verdreven. De Libische minister van
Buitenlandse Zaken Moussa Kousa arriveerde deze week als 'overloper' in Londen en zou hebben gemeld
dat nog minstens 12 hoge officials van het regime Gadaffi eveneens het zinkende schip willen verlaten. Ook
zou Saif al Islam, Gadaffi's zoon, willen deserteren.
Deze geruchten waren voor Gadaffi juist signalen dat de regering Cameron bereid zou zijn een deal met
hem te sluiten en een diplomatieke uitweg uit de crisis te zoeken. De rebellen zouden de controle mogen
houden over de oostelijke provincie Cyrenaica en Gadaffi zou mogen blijven zitten waar hij zit. Op die
manier blijft de NAVO gezichtsverlies bespaard, ontlopen de rebellen een zekere nederlaag en heeft Gadaffi
wat hij wil, namelijk het einde van de door Amerika geleide militaire interventie. Daarna kan hij zich
langzaam weer gaan richten op het laten oprukken van zijn troepen.
Xander - (1) DEBKA

Oudste christenboeken gevonden
Bij een bedoeïen in Israël zijn metalen boeken gevonden die
geschreven zijn in de eerste eeuw. Ze kunnen een nieuw
licht werpen op het leven, de kruisiging en de verrijzenis van
Jezus. Een Jordaanse bedoeïen heeft de zeventig metalen
boeken ontdekt in een afgelegen vallei in het noorden van
Jordanië tussen 2005 en 2007. Veel christenen waren
daarheen gevlucht na de val van Jeruzalem in het jaar 70.
Volgens de Jordaanse overheid zou een andere bedoeïen ze
naar Israël gesmokkeld hebben. De bedoeïen die de boeken
nu in zijn bezit heeft, Hassan Saeda, beweert evenwel dat ze
al meer dan honderd jaar familiebezit zijn. De Jordaanse overheid zegt dat ze kosten noch moeite zal sparen
om de boeken terug te krijgen. De boeken tellen elk vijftien bladzijden van lood en koper, de meeste niet
groter dan een kredietkaart, en zouden de belangrijkste ontdekking in het genre zijn sinds de vondst van de
Dode Zeerollen in 1947. Op de bladzijden staan tekeningen, symbolen en woorden die lijken te verwijzen
naar de Messias en mogelijk zelfs de kruisiging en verrijzenis. Veel boeken zijn verzegeld, wat academici
doet speculeren dat het misschien gaat om de collectie verloren handschriften waarnaar verwezen wordt in
het Bijbelboek Openbaring. Volgens een eerste onderzoek zouden de boeken zeker uit de eerste eeuw
stammen. 1-4-2011 - IKON-kerknieuws.nl
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Universiteit: Straling regenwater Californië 18100% hoger dan limiet
Fukushima: Wind gedraaid, mogelijk al vandaag straling boven Tokyo
Nu de wind is gedraaid zou Tokyo al vandaag te maken kunnen krijgen met een stralingswolk met
onbekende intensiteit.
Ondanks de talloze geruststellingen in Amerika en Europa
dat de straling die uit Japan over beide continenten werd
verspreid nihil en volstrekt 'ongevaarlijk' was, blijkt uit
onafhankelijke metingen die werden verricht door de
Universiteit van Berkley (Californië) dat de straling in het
regenwater bij San Francisco maar liefst 18.100% hoger is
dan de toegestane limiet in drinkwater (1). Wie zegt dat we
in Europa niet op exact dezelfde wijze worden voorgelogen?
Op woensdag 30 maart maakte het officiële Amerikaanse
milieubeschermings agentschap (EPA) bekend dat het
regenwater in heel de VS al 2 weken lang -dus vanaf het
begin van de ramp met de Fukushima centrale in Japan- besmet was met radioactieve straling. Het zou
daarbij gaan om slechts enkele duizenden van een procent van de toegestane limiet in het Amerikaanse
drinkwater.
In tegenstelling tot wat in de reguliere media werd bericht bleek uit een persverklaring van de gouverneur
van de aan de oostkust gelegen staat Pennsylvania dat er 40 tot 100 picocuries per liter iodione-131 in het
regenwater waren aangetroffen - 3300% meer dan de limiet voor drinkwater. Niettemin beweerde
gouverneur Corbett dat het drinkwater veilig was en de extreme verhoging alleen het regenwater betrof (2).
In de Japanse rampcentrale heeft men opnieuw te maken met tegenslag nu het niet gelukt is het lek in
reactor 2 te dichten (3). Hierdoor stroomt er nog steeds hoog radioactief water de oceaan in. Meteorologen
vrezen dat nu de wind in Japan gedraaid is Tokyo vandaag te maken zal krijgen met een stralingswolk (4).
Door het gebrek aan goede metingen is de mate van deze straling vooralsnog niet goed vast te stellen.
Xander - (1) Alexander Higgins ; (2) Alexander Higgins ; (3) NU ; (4) Spiegel

Vermakelijkheidsbelasting
door JOS VAN NOORD
Zelfs modale, keihard werkende Nederlanders hebben tegenwoordig moeite om de eindjes
aan elkaar te knopen. Kunt u nog rondkomen? Mail mij!
Van de almaar oplopende ‘vaste lasten‘ gaat een steeds rianter deel naar de overheid. De
indruk ontstaat dat die zo zoetjesaan met ons hele salaris aan de haal gaat! Werken we
nou alleen nog maar voor de staatskas?
Nu deze week de belastingpapieren moeten worden ingestuurd, blijkt weer hoe ongelooflijk veel Den Haag
van ons afpakt. Als straks het vakantiegeld komt, heeft de overheid daar alvast de helft van
achterovergedrukt. De helft!
Daar krijgen we ook wat voor terug, met elkaar. Openbaar vervoer, verlichte straten, musea, roofbanken
worden overeind gehouden, we doen mee in Afghanistan en dan is er nog genoeg in kas om ook Libië aan
te pakken, onze politie vangt overtreders en onze natuurgebieden worden beheerd, al mogen wij er vaak niet
in!
Toch hebben veel Nederlanders het gevoel dat de overheid té inhalig is geworden. Inkomstenbelasting,
milieubelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, precario, straatbelasting, wegenbelasting,
rioolbelasting, overdrachtsbelasting, onroerendgoedbelasting, grondbelasting, motorrijtuigenbelasting,
horecabelasting, eigendomsbelasting, winstbelasting, verzekeringsbelasting, beursbelasting, verplichte
bijdragen aan aow, aww, wao, ww, wwv en andere weeën, energiebelasting, gemeentebelasting,
dividendbelasting, successiebelasting, hondenbelasting, absurd hoge waterschapsbelasting,
weeldebelasting, loterijbelasting en, uiteraard, vermakelijkheidsbelasting. Heb ik het nog niet over tabaks- en
benzineaccijns, alcoholbelasting, auteursrecht, zegelrecht, registratierecht, gemeentelijke opcenten,
statistiekrecht, invoerrechten, reinigingsrechten, parkeerbelasting, toeristenbelasting, tolgeld, begrafenisgeld
en ander liggeld, staangeld, sluisgeld, inschrijfgeld, lesgeld en kijk- en, nogal wiedes, luistergeld! Ben ik de
helft nog vergeten. Houdt u nog een spaarcentje over aan het eind van de maand, of zitten Jan-Kees‘
graaivingers aldoor in uw portemonnee? En: wordt uw geld door de overheid goed besteed?
Mail uw mening naar waturaakt@telegraaf.nl
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'Obama wil tientallen miljoenen moslim immigranten toelaten tot VS'
Amerikaanse president werkt toe naar islamitische meerderheid in Amerika, Canada en Europa in 2016 Obama's 3-stappenplan voor de vernietiging van Israël
De EU wil nu al alle vluchtelingen uit Libië opnemen. Dit is
echter slechts het begin van een enorme stroom moslim
immigranten uit de Arabische wereld, waardoor deze in
2016 in de meerderheid zullen zijn en het gedaan is met
onze vrijheid.
Uit onderschepte Arabische radio uitzendingen in het
Midden Oosten blijkt dat de moslimwereld ervan overtuigd is
dat president Obama amnestie wil voor de 12 miljoen
illegale Hispanische immigranten in de VS. Deze moeten de
weg bereiden voor de volgende golf die zal bestaan uit
tientallen miljoenen moslims uit het Midden Oosten,
waardoor er vóór het einde van zijn tweede termijn in 2016 50 tot 100 miljoen moslims in de VS zullen
wonen. Ondanks zijn enorme impopulariteit bij de gewone Amerikanen denkt Obama in 2012 te worden
herkozen dankzij de vele miljoenen illegalen die hij toelaat tot de VS en die naar alle waarschijnlijkheid op
hun 'redder' zullen stemmen. De uitzendingen van de Arabische en islamitische media worden constant
gevolgd en vertaald door onder andere het team van Avi Lipkin, de Israëlische auteur en politiek expert in
Midden Oosten aangelegenheden. Lipkin werkte ook als woordvoerder voor de overheid namens het
Israëlische leger. Terwijl de wereld vooral gericht is op de volksopstanden in de Arabische wereld broeit het
in de Verenigde Staten en worden er steeds massalere protesten en zelfs terreuraanslagen verwacht. Lipkin
wijst in dit verband al meer dan 20 jaar op het feit dat er grote aantallen terroristen naar Latijns Amerika en
Canada stromen, een feit dat hij uitgebreid documenteerde in zijn eerste boek 'Is Fanatic Islam A Global
Threat?'. Later schreef hij het geruchtmakende boek 'Sleeping In America - The Secret War'.
Eén van de bronnen van Lipkin is een hoge official van de VN, die bevestigde dat de Verenigde Staten aan
het einde van Obama's tweede termijn een moslimland zullen zijn. Het is niet moeilijk meer voor te stellen
hoe dat zo snel zou kunnen gaan. De economieën van Egypte en andere onrustige Arabische landen zullen
waarschijnlijk uit elkaar vallen als gevolg van de strenge islamitische (sharia) wetten die naar verwachting
door de nieuwe moslimregimes zullen worden ingevoerd. Volgens Lipkin bestaat Obama's plan uit drie
stappen:
1. Obama moedigt de onrust in ieder land in het Midden Oosten aan, zodat ieder regime kan worden
overgenomen door de fanatieke Soenitische Moslim Broederschap. Hierdoor kan de Shi'itische regering in
Iran worden afgezet zonder dat Amerikaanse troepen hoeven te worden ingezet.
2. Als gevolg van de machtsovername door de Moslim Broederschap zal er een massale exodus op gang
komen van moslims richting Amerika en Europa. Hierdoor zullen moslims al over een paar jaar de
meerderheid vormen in ieder Europees land en in de VS, Canada en Latijns Amerika.
3. De Moslim Broederschap landen zullen één blok vormen en samen optrekken naar Israël met als doel de
Joodse staat te vernietigen. Zo zal Obama zijn eerder op deze site besproken belofte (gedaan aan een
Egyptische minister) houden dat hij de moslimwereld zou laten zien wat hij met Israël zou gaan doen namelijk het (laten) vernietigen. Alle pardonregelingen voor illegale immigranten worden er in Amerika
doorgedrukt door een zogenaamde president die niet eens in staat is zijn originele geboortecertificaat te
laten zien. In Europa is de almachtige autoritaire Europese Commissie er de oorzaak van dat de massale
immigratie van moslims hetzelfde zal bereiken als Obama in de VS, en dat al op zéér korte termijn. Geniet
dus nog even van uw vrijheid, want deze zal binnen enkele jaren definitief verleden tijd zijn.
Xander - (1) YouTube

Jordanië zoekt wanhopig naar water
Het kurkdroge Jordanië is zo wanhopig op zoek naar water dat het zelfs
zeer vervuild water wil oppompen. Jordanië behoort tot de tien droogste
landen ter wereld. Het land bestaat voor 92 procent uit woestijn, maar
telt steeds meer inwoners.
Met het project van 700 miljoen euro wil het land 100 miljoen kubieke
meter water halen uit de 300.000 jaar oude Disi-bron. Dat moet de hoofdstad Amman de komende vijftig jaar
van water voorzien. Amerikaanse onderzoekers ontdekten echter dat het water twintig keer meer
radioactieve stoffen dan de veilige norm. Het radium kan kanker veroorzaken. De Jordaanse waterexpert
Dureid Mahasneh stelde dat de vervuilde en niet-hernieuwbare waterbron met rust gelaten moet worden.
Maar de overheid verwerpt de bezwaren en wil de vervuiling verdunnen met water uit andere bronnen.
Jordanië overweegt ook een kanaal te graven vanuit de Rode Zee. (anp/afp/adb) 05/04/11
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Iraanse ex-CIA agent bij Glenn Beck: Komst mahdi gepland in augustus 2011
Nadat Ahmadinejad 72 maanden aan de macht is zal volgens het Iraanse
regime, dat zich baseert op de islamitische Hadith, de imam mahdi op het
toneel verschijnen. Dit is in augustus 2011. Vóór die tijd moet echter
eerst Israël aangevallen worden.
'We zouden wel eens getuige kunnen zijn van de opkomst van een nieuw
islamitisch imperium - een Kalifaat, de sharia wetgeving in de hele regio, '
was onlangs het commentaar van de bij het Amerikaanse volk immens
populaire Fox frontman Glenn Beck op de volksopstanden in de
Arabische wereld. 'Nou, ik kreeg er van langs hoor! Dat was idioot,
gestoord gepraat, vertelden ze me. Maar helaas, uit een gelekt Wikileaks document blijkt dat leden van de
heersende AK-partij in Turkije dromen van een toekomstig herleefd Ottomaans rijk. Ook de Moslim
Broederschap in Egypte heeft verklaard in het hele Midden Oosten een islamitische staat te willen.' (1)
'Turkije verklaarde deze week dat ze 'vrede' willen met Iran. Dat lijkt mij gevaarlijk, want 'vrede' in de
islamitische wereld betekent de komst van de mahdi, de twaalfde imam, en die vrede komt tegen een zeer
hoge prijs. Ook Egypte wil een nieuwe start maken met Iran, dat een greep naar de macht lijkt te doen in het
Midden Oosten. De Iraanse president Ahmadinejad beweert de twaalfde imam te kennen. Wat hij moet doen
is eerst Israël vernietigen en daarna Amerika.' Dan introduceert Glenn Beck Reza Khalili, de Iraanse
dubbelagent die jarenlang spioneerde voor de CIA en vorig jaar het boek 'A Time To Betray' schreef, waarin
hij stelde dat de toenaderingspolitiek van president Obama juist zal leiden tot oorlog in het Midden Oosten
(2). 'Vertel mij eens, ' vraagt Beck aan Khalil. 'Toen je undercover was hoorde je dus plannen voor de
vernietiging van Israël en het Westen en ook voor de terugkeer van de twaalfde imam?'
Khalili: (slecht verstaanbaar door zijn vervormde stem en de video opname van de tv): 'Dat klopt. Toen ik
undercover was (bij de Revolutionaire Garde) kwam ik te weten dat Iran samenwerkt met alle belangrijke
terreurgroeperingen over de hele wereld, en dat ze uiteindelijk als doel hebben Israël te vernietigen. Dat is
een sleutel gegeven, een verplicht element afkomstig uit een eeuwenoude hadith. Dat moet gebeuren wil de
Mahdi kunnen terugkeren. Dit zijn mensen die een kernoorlog niet schuwen en vast van plan zijn Israël aan
te vallen en te vernietigen, om daarmee Allah wereldwijd te verheerlijken.'
'Dit is helaas de blauwdruk van hun ideologie... In de Revolutionaire Garde vernam ik dat de Iraanse
president Ahmadinejad en de Iraanse opperleider Khamenei door middel van volksopstanden in de
Arabische wereld regime veranderingen wilden veroorzaken, zodat de Arabieren zich zouden verenigen om
Israël te vernietigen. Ze beloofden dat dan de komst van de Mahdi aanstaande was. Dit komt ook omdat
onze huidige (Amerikaanse) regering ongeschikt, zwak en verward is, en dat voelen ze in Iran, daar weten
ze zich door gesterkt.'
Jeruzalem moet worden veroverd
Dan wendt Beck zich tot zijn studiogast Erick Stakelbeck -Midden Oosten expert van CBN News- die uitleg
geeft over de recente Iraanse video waarin de komst van de Mahdi werd aangekondigd (3). Stakelbeck:
'Deze film geeft een kijkje in de gestoorde geest van het Iraanse regime en werd gemaakt in samenwerking
met het kantoor van Mahmoud Ahmadinejad zelf. De opname voert ons langs de opstanden in het Midden
Oosten: Egypte, Saudi Arabië, Jemen. Dat wordt allemaal gezien als goddelijke tekenen van Allah dat het
einde nabij is. Het Iraanse regime identificeert zich in deze video als 'de grote macht uit het Oosten' die
wordt voorzegd in islamitische geschriften en die de komst van de Mahdi zal inluiden.'
'Deze video zegt dat Mahmoud Ahmadinejad 'de opperbevelhebber' is die 'de islamitische legers de
overwinning zal brengen en Jeruzalem zal veroveren vóórdat de Mahdi terugkeert.' Jeruzalem moet worden
veroverd en in islamitische handen vallen voordat de Mahdi zich laat zien.'
Reza Khalili: 'De heersers in Iran hebben zich toegewijd aan de islam, aan Allah, en hebben hun ideeën
letterlijk uit de Koran waarin geëist wordt om alle 'ongelovigen' te vermoorden totdat er niet één meer over is
en iedereen in Allah gelooft... Zelfs nog vóór de Iraanse Revolutie (in 1979) verklaarde ayatollah Khomeini
dat hij drie doelen had voor Iran: 1. De Shah afzetten; 2. een islamitische staat vestigen; 3. de vlag van de
islam overhandigen aan de laatste (islamitische) messias. Dit is altijd hun doel geweest maar het Westen
begrijpt dit nog steeds niet.'
Mahdi = Antichrist
Dan laat Beck een aantal frappante overeenkomsten zien tussen de islamitische twaalfde imam en de
Bijbelse antichrist. De twaalfde imam / de antichrist:
- Vermoordt joden en christenen;
- Heerst 7 jaar lang;
- Sluit vrede met Israël maar breekt dit verdrag;
- Heerst over de wereld vanaf de Tempelberg in Jeruzalem;
- Onthoofdt alle 'ongelovigen', voert 'het teken van het beest' in;
- Dan keert Jezus Christus terug (in de islam slechts om de mahdi te helpen, in het christendom juist om de
mahdi/antichrist te verslaan).
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Erick Stakelbeck: 'Eerst gingen ze op de joden af. Israël is de kanarie in de kolenmijn. Israël bevindt zich aan
het front van deze oorlog. Maar Israël is in hun ogen slechts de 'kleine satan'. Amerika is de 'grote satan'.
Amerika is de ultieme prijs voor dit Iraanse regime, het ultieme doel.'
Beck: 'Wij denken dat de antichrist een persoon is, maar velen geloven dat de 'grote satan' een land is, een
entiteit.' Stakelbeck: 'Precies. Amerika is in de ogen van het Iraanse regime de antichrist. Dit is dus niet
alleen een Israëlisch maar ook een Amerikaans probleem en zelfs een wereldwijd probleem. Ons eigen
ministerie van Defensie zegt dat in 2015 Iran raketten kan hebben die Amerika kunnen bereiken. En als ze
doorgaan zoals nu kunnen die raketten kernkoppen bevatten.'
Beck tegen Khalili: 'Leg eens uit waarom de periode van 72 maanden volgens jou juist nu zo belangrijk is?'
Khalili: 'Volgens de hadith zal 72 maanden vóór de verschijning van de imam mahdi een mythisch figuur de
macht krijgen. Ze beweren in de film dat dit Mahmoud Ahmadinejad is. Ahmadinejad is ruim 5 jaar aan de
macht (sinds 3 augustus 2005), dat geeft ons minder dan een jaar respijt. Ze vertellen ons duidelijk dat ze
binnen een jaar de omstandigheden zullen aangrijpen om de mahdi ten tonele te doen verschijnen. En
onthou dat ze al meer dan 1000 ballistische raketten hebben.'
Beck: 'Dus Amerika, begrijp dit goed: ook al gelooft ú dit niet - ZIJ WEL.'
Xander - (1) YouTube ; (2) Xandernieuws 11-04-2010 ; (3) Xandernieuws 29-03-2011
Zie ook o.a.:
29-03-2011: 'Dood koning Abdullah zal leiden tot oorlog moslims tegen Israël'
19-02-2011: Glenn Beck prijst openlijk boek 'De islamitische antichrist' aan
12-08-2009: Conferentie in Iran om komst Mahdi te bespoedigen
07-08-2009: Nieuw boek waarschuwt voor Islamitische Antichrist
03-11-2008: Islamitische profetie wijst naar Obama als helper van de mahdi

Grote olieramp oceaan
door Frans Schrader
TRISTAN DA CUNHA - Ongeloof, verbazing en boosheid hebben zich
meester gemaakt van de internationale scheepvaart-gemeenschap.
Relatief kort na de BP-ramp in de Golf van Mexico voltrekt zich sinds
twee weken een groot ecologisch drama in de directe omgeving van de
Vulkaaneilanden. Om precies te zijn bij Nightingale Island nabij Tristan
da Cunha. De hoop is daarbij gericht op Nederlandse hulp. Twee weken
geleden liep de vol stookolie zittende bulkcarrier Olivia in het gebied op
de rotsen. Het schip, voorzien van de modernste navigatieapparatuur,
meet 75300 ton en is 225 meter lang. Het is eigendom van de Griekse reder Cardiff Marine en was op weg
van Brazilië naar Singapore toen het bij de noordwestpunt van het amper twee vierkante kilometer grote
eiland op de rotsen liep.
Sojabonen
Korte tijd later voltrok zich een drama. Tijdens een zware storm brak het schip in tweeën. Vervolgens begon
de 1500 ton stookolie van de Olivia in zee te stromen. Ook de voorraad sojabonen verdween in zee. Een
kleine 50 opvarenden zijn inmiddels van boord gehaald.
Het gebied rond Tristan da Cunha staat wereldwijd bekend om de enorme populaties kreeften, pinguïns en
albatrossen. Deze groep Vulkaaneilanden is de meest afgelegen bewoonde archipel ter wereld en bevindt
zich op 2800 km van Zuid-Afrika en 3400 km van Zuid-Amerika. Er wonen welgeteld 275 mensen op Tristan
dat onder het Verenigd Koninkrijk valt.
Gillen om hulp
De dierenwereld in dit gebied lijkt getroffen door de zwaarst mogelijke ramp. De vangst van de miljoenen
kreeften is volledig stil komen te liggen. De zeldzame kolonie Rockhopper pinguïns lijkt een dramatisch
noodlot beschoren. Tienduizenden met olie besmeurde vogels bevinden zich op en rond Tristan da Cunha.
In de besmeurde zee verdrinken de dieren en op de rotsen gillen zij om hulp.
Zeesleper Smit Amandla van de Zuidafrikaanse dochtermaatschappij van Smit uit Rotterdam is inmiddels
gearriveerd in het gebied. De sleper moet de Olivia van de verzekeraar bergen. Bij aankomst bleek het schip
al hulpeloos verloren. Aan boord van de Smit Amandla bevinden zich bergings- en milieudeskundigen en
duikers, onder wie Estelle van der Merwe die internationale faam geniet als specialiste in zorg voor
zeevogels. Tot en met gisteren werd verwoed strijd geleverd voor de redding van de in nood verkerende
dieren.Op de rotsen zijn ook tienduizenden albatrossen de wanhoop nabij. De vogels hebben niet alleen te
maken met de olie, maar ook met een dikke laag sojapap die is ontstaan nadat de luiken van de Olivia zijn
gebarsten en de sojabonen in zee terechtkwamen. Vooral voor de levens van talloze jonge albatrossen
wordt gevreesd. Zij worden binnenkort door hun ouders verlaten en moeten dan voor zichzelf gaan zorgen in
het ernstig verontreinigde gebied.
Telegraaf.nl - Bron - Foto: AP
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De strijd om de wereldmacht, nu ook in het omstreden Libië
De aanvallen op Libië en de Morele Ineenstorting van het
Westen.
(Of is deze oorlog één van de op-ruim pogingen van de N.W.O. /
de Elite, om vaste grond onder de voet te krijgen in al die landen
die nog NIET naar hun pijpen dansen? En dit staat dan verder
los van het feit of deze ‗Gadaffi‘ nou een kwade dictator is of niet.
Feit is dat hij net zoals nog diverse andere regeringsleiders en/of
dictators NIET aan de leiband lopen van de N.W.O./ de Elite.
Vanuit dit standpunt gezien kan men gaan afkruisen welke landen nog (moeten) volgen in de slag om de
wereld, de aarde! Kortom elke eigenzinnige regering die NIET gewillig is te buigen voor de ―Elite‖, de N.W.O.
staat nog e.e.a. te wachten. Ergo voor Nederland hoeven we dus niet te vrezen, onze regering, ons
ambtenarenstelsel en ons ‗koningshuis‘ zijn een van de braafste volgelingen van het systeem wat straks
door de anti-christ zal worden overgenomen. Men is zijn bedje al aan het spreiden. Met veel mist, leugen en
bedrog. Kortom het is een kwestie van ALLE NEUZEN één kant op te krijgen.) Commentaar: Red. S.V.
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 Boliviaanse 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. Venezoluanen 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
bron: www.argusoog.org
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Appelazijn: de onbekende, heilzame krachtpatser!
Door GuidoJ. zondag, 27 februari 2011
Terug in de tijd, voor een blik op biologische appelazijn..
Alex Malinsky for Natural News, © february 2011
vertaling Guido Jonkers © wanttoknow.nl 2011
Volgens onderzoekers is appelcider-azijn een natuurlijke schat van
weldaad, die ervoor zorgt dat je lichaam gereinigd wordt; het werd al
gebruikt als smaakversterker in Babylonië, zo‘n 5000 v.Chr. Ook bij de
Egyptenaren vond men bewijzen van het gebruik van appelazijn in de
periode van 3000 v.Chr en ook vanuit de Chinese cultuur is het al bekend uit geschriften en recepten van
3000 jaar geleden. Van appelazijn is aangetoond dat het anti-sceptische eigenschappen bezit, evenals antibiotische processen. Wanneer appelazijn bijvoorbeeld over rauw vlees wordt gesprenkeld, begint de azijn
direct zijn werk te doen, door bederf-stimulerende bacteriën te doden.
Maar je weet dat er ook goede bacteriën zijn, toch? In dat kader is het bewezen dat appelazijn gebruikt kan
worden als een natuurlijke balansversterker van je pH-balans (zuurteregelaar), wanneer je er je gezicht mee
wast, in een verdunde oplossing.
En als je ooit een eind wil maken aan een knagend gevoel in je ingewanden, of gewoon even een paar
pondjes af wil vallen, zonder dieetpillen , afslankthee o.i.d. te gebruiken, is appelazijn een vriend van je. Of
als je af wilt komen van huidproblemen, de zakjes-onder-de-ogen of de kleine bultjes, die je op je
grootmoeder doen lijken… Zelfs een langer leven ligt in het verschiet, bij het gebruik van apperazijn.. Van al
deze zaken is namelijk bewezen dat ze worden gestimuleerd door appelazijn. Het middel wordt in
natuurgeneeskringen geprezen als hét meest indrukwekkende ‗gist‘-middel.
Of je het puur drinkt of in verdunde vorm, 2 eetlepels in een glas water bijvoorbeeld, er wordt van
gerapporteerd dat het uitermate heilzaam voor je kan zijn. En als je helemaal een hemelse drank wilt maken,
zorg dan voor een glas lauw water met honing en appelazijn!
Het magische ingredient in appelazijn, blijkt tevoorschijn te komen bij het laten gisten van verse appels. Het
sap produceert dan een vlokkerige, op magische zeepaardjes gelijkende, wolkjesformatie, die zich op de
bodem afzet van het eindproduct. Het ziet er inderdaad vreemd uit. Maar let wel, hier zijn alle uiterst
gezonde enzymen hun werk aan het doen. In deze omgeving vormt zich het azijnzuur, dat samen met de
toch al aanwezige stoffen die in appels voorkomen, vezelrijk pictine, de vitamines A, B1, B2, B6, foliumzuur,
koolwaterstoffen, niacine (B3) en mineralen zoals calcium, magnesium en zink, ervoor zorgt dat een van de
krachtigste lichaams-immuunsysteem-versterkende drankjes ontstaat.
Heel toepasselijk, noemt men deze nieuwe, gefermenteerde drank, dan ook ‗de moeder‘.
En let wel, deze krachtige compomenten vind je alleen in biologische appelazijn, en dus niet in het schap
van de supermarkt, onder de sladressing bijvoorbeeld..! Even opletten geblazen dus! Ga dus langs je
biologische winkel, of kijk in diezelfde supermarkt in het biologische schap, koop een fles, en gebruik hem
als je thuis komt, heel simpel, door stevig te schudden en de appelazijn in te nemen.
En geloof het of niet, er zijn hele kookboeken geschreven rondom de vele bijzondere
manieren om deze natuurlijke wonderdrank te gebruiken in de keuken. Je kunt bijvoorbeeld
BIOLOGISCHE appelazijn toevoegen aan je gekookte groente om ze wat steviger te maken,
aan je brooddeeg om wat ‗stoerheid‘ te bereiken van het gebakken brood. En inderdaad…, je
kunt het ook gebruiken als saladedressing. Ook je huisdier zal er wel bij varen, als je een
theelepeltje appelazijn toevoegd aan zijn drinkwaterbak.
En als jij de dag goed wilt beginnen, doe dan ‗s ochtends in een glas lauwwarm water, één of
twee eetlepels met appelazijn, evt. met een stevige theelepel honing, roer het goed en drink
het rustig op. Deze drank zal helpen de circulatie in je lichaam op gang te brengen en je spijsvertering te
versterken. En appelazijn kun je ook gebruiken om het fruit in je fruitontbijt te immuniseren
van evt. slechte bacteriën. En heb je vlees bereid en gesneden, maak dan rustig je snijplank
en je gootsteen schoon met een scheutje appelazijn..! Er zijn heel veel manieren waarop dit
historische goedje gebruikt kan worden. Je kunt natuurlijk er zelf, zonder enig gevaar mee
experimenteren. Let enerzijds ook eens op de prachtig-krachtige aroma‘s, die van de
appelazijn afkomen, maar besef ook dat appelazijn natuurlijk niet een van de ‗meest zacht
smakende‘ dranken is..! Bitter op de tong, maar ‗zoet‘ voor het lichaam.. De belangrijkste
gedachte erachter, is om natuurlijk gezond te blijven, nietwaar..? Gezondheid! Bronnen: Speciale site over
de weldaad van appelazijn ; Het Global Healing Center over appelazijn Earth Clinic over appelazijn
Over de auteur: Alex Malinsky staat ook bekend als ‗RawGuru‘ en is een kok, die niet alleen regelmatig in de
prijzen valt met zijn creaties, maar ook als een autoriteit gezien wordt op het gebied van ‗raw food‘. Malinsky
was al op zijn 15 jaar bezig met ‗raw food‘ en nu, na 10 jaar, is hij nog steeds een van de pioniers op het
gebied van voedingsonderzoek en levensmiddelen ontwikkeling. Neem eens een kijkje op zijn website:
www.RawGuru.com
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'Neutronenstraling wijst op kettingreactie reactor 1 Fukushima'
Straling buiten evacuatiezone al 4 x hoger dan bij Chernobyl - Straling
water uit reactoren inmiddels onmeetbaar hoog
Leden van de Japanse maritieme verdedigingsmacht lijnen een
Amerikaanse militair vrachtschip met koelwater voor de Fukushima
Daiichi centrale aan.
Volgens Arnie Gundersen, nucleair hoofdingenieur, wijzen veel
gegevens erop dat reactor 1 van de Fukushima kerncentrale nog steeds
actief is en er regelmatig nieuwe kettingreacties plaatsvinden, waardoor het personeel ter plekke
blootgesteld wordt aan onbekende hoeveelheden neutronenstraling. Een paar dagen geleden legde hij al uit
dat er nog steeds enorme hoeveelheden radioactief besmet water en gassen vrijkomen. 'Niemand heeft er
ooit rekening mee gehouden dat een dergelijk ongeluk zou kunnen gebeuren en hoe een dergelijke situatie
zoals nu te herstellen is.'
Volgens de New York Times wordt er dagelijks 200 ton water in de kernreactoren gepompt om deze te
koelen. 'Dat water moet er ook weer uit, en dat gebeurt op twee manieren: als radioactieve stoom en als
radioactief water... 200 ton per dag! De nucleaire brandstof is namelijk aanzienlijk beschadigd. Het IAEA
(Internationale Atoom Energie Agentschap) heeft op 40 kilometer van de centrale een straling van 2 miljoen
becquerels per vierkante meter gemeten. Dat betekent dat er op iedere vierkante meter 2 miljoen
desintegraties per seconde plaatsvinden. Dat is ruim bóven het niveau waarop het IAEA vindt dat er
geëvacueerd moet worden.'
Straling evacuatiezone 4 x hoger als Chernobyl
'Er zijn dus plaatsen die ver buiten de evacuatiezone liggen die vanwege de hoge radioactieve straling
eveneens geëvacueerd zouden moeten worden. In Chernobyl was de straling in de uitsluitingszone 500.000
becquerels per m2, in Japan is het dus vier keer zo hoog! Sommige isotopen zullen snel vervallen, maar
anderen niet. Er wordt door de radioactieve stoom uit de centrale een zeer ernstige hoeveelheid
radioactiviteit aan de grond afgegeven.'
'Er bevindt zich zelfs zoveel straling in het water dat uit de centrale stroomt dat de meter dit niet eens meer
kan meten... Omdat er dagelijks 200 ton radioactief water de oceaan in stroomt is er genoeg reden om aan
te nemen dat deze besmet zal worden.'
'Op de grond zijn diverse zware elementen aangetroffen, zoals cesium, dat niet makkelijk verspreid wordt.
Het feit dat dit toch is gebeurd geeft aan de kernbrandstof -hoogstwaarschijnlijk in het brandstofreservoir van
eenheid 4- aanzienlijk beschadigd is. Nog maar één maand geleden was het ergste nucleaire ongeluk het
smelten van één procent van de brandstof in één reactor. Nu smelt 70% van de brandstof in DRIE reactoren.
Ook dachten we dat de straling omhoog zou stijgen, maar die blijkt juist op de grond neer te slaan. Hierdoor
is de straling in de omgeving van de Fukushima centrale 500 tot 1000 x hoger dan aanvankelijk werd
aangenomen.'
'Tevens had men nooit kunnen vermoeden dat een brandstofreservoir in brand zou kunnen komen te staan,
maar dat kan nog steeds gebeuren. En als dat gebeurt dan zullen er volgens een in 1997 gedane studie
zeker 137.000 mensen omkomen als gevolg van longkanker. Dat was een serieus onderzoek en daar
moeten we ons dus echt zorgen om maken. Daarnaast is er een groot verschil tussen wat men dácht dat er
zou gebeuren en wat er werkelijk is gebeurd. Iedereen verwachtte dat het beschermingsvat het zou houden,
maar dat bleek niet het geval. Het plan was dat niets in het grondwater terecht zou komen, maar ook dat is
wél gebeurd.' (1)
Neutronen wijzen op aan de gang zijnde kettingreactie
In een latere video legt Gundersen uit hoe er bij het splijten van uranium neutronen vrijkomen die vervolgens
een nieuwe kettingreactie in gang zetten. Het feit dat dit gebeurt is in feite het bewijs dat een kernreactor
functioneert. Uit sommige gegevens blijkt nu dat er in reactor 1 nog steeds een kettingreactie plaatsvindt. Zo
werd in een Engelstalige versie van een Japanse krant melding gemaakt van neutronenstraling op ruim
anderhalve kilometer afstand van de reactor.
In een andere, prestigieuze wetenschappelijke krant stond dat het isotoop chlorine-38 is aangetroffen.
Chlorine-38 kan alleen onstaan uit Chlorine-37 dat een neutron absorbeert. Chlorine-37 komt voor in
zeewater en dat bevindt zich nu in de reactoren van de centrale. In dit artikel werd er dus vanuit gegaan dat
er in één van de reactoren nog steeds een kettingreactie lijkt plaats te vinden, waarbij er zout zeewater in
Chlorine-38 wordt omgezet. Ook is er volgens een bericht van TEPCO op 1 april Tellurium-129 gevonden.
'Dit isotoop heeft een halfwaardetijd van 70 minuten, wat betekent dat er in de halve dag ervoor een
kernsplijting moet zijn geweest, ' aldus Gundersen, die er verder op wijst dat ook de 10x hoge waarde
iodione-131 in reactor 1 aanvullend bewijs is.
'Daarom denk ik dat er in een deel van de kern van reactor 1 nog steeds periodiek nucleaire splijtingen
plaatsvinden, ' aldus de kernfysicus. 'Dat noemen we een 'onbewuste kritieke situatie', wat zoveel wil zeggen
als: dit hadden we niet verwacht, maar het gebeurt tóch. Hierdoor komt er extra hitte en straling vrij, vooral
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iodine. Het belangrijkste is echter dat er heel veel neutronenstraling gecreëerd wordt. Neutronenstraling is
erg moeilijk te meten. Het personeel ter plekke zou daarom aan onbekend hoge doses bloot kunnen staan.'
'Kortom: een deel van reactor 1 zet zichzelf zonder menselijke tussenkomst af en toe aan. Hoe kan dat
gebeuren? Wel, als ze de reactor volpompen met (zee)water begint de kettingreactie. Hierdoor komt hitte
vrij, het water gaat koken en de kettingreactie stopt dan weer. Ze pompen er weer water in en het proces
begint weer opnieuw. TEPCO moet er nu dus alles aan doen om te voorkomen dat deze kettingreactie kan
blijven doorgaan.' (2)
De strijd tegen de straling kan volgens de Japanse regering echter wel eens maanden gaan duren. Het lek
naar de oceaan moet echter zo snel mogelijk worden gesloten, benadrukte premier Kan. Tot nu toe zijn
diverse pogingen echter op niets uitgelopen. Afgelopen weekend was de radioactieve straling in het
zeewater al tot 4000 x hoger dan toegestaan.(3)
Xander - (1) YouTube ; (2) Vimeo ; (3) Der Westen

'Ageviewer moet de wereld veroveren'
Written by BN de Stem Monday, 10 May 2010
Zodra de cassière een fles wijn of een pakje sigaretten scant, geeft een cameraatje bij de kassa beelden van
de klant via het internet door aan een centrale in Breda. Daar beoordeelt een medewerker van de Hollandse
Exploitatie Maatschappij (HEM) in of de klant volwassen is. Met één druk op de knop verbiedt hij de kassa
om de transactie af te ronden of keurt hij die goed. Bij twijfel moet de klant voor een tweede camera zijn
legitimatiebewijs laten zien.
In 2007 startten vier ondernemers vanuit het oude postkantoor aan de Oude Vest in Breda met de
ontwikkeling van de Ageviewer. Inmiddels verhuren zij apparaten waarmee supermarkten en slijterijen op
afstand de leeftijd van klanten kunnen laten checken.
Het systeem is volgens de Hollandse Exploitatie Maatschappij uniek in de wereld. En dat wil het bedrijf
graag zo houden. Naast de octrooiaanvragen die in meer dan tien landen lopen, wil het bedrijf daarom zo
snel mogelijk internationaal de boer op. Deze week maakte HEM bekend overgenomen te worden door de
aan de OTCBB in Amerika genoteerde holding Teleconnect. Dat moet de uitbreidingsplannen financieren.
De potentiële markt voor de Ageviewer is namelijk enorm. "Internationaal groeit het besef dat alcohol en
tabak zeer schadelijk zijn voor jongeren", zegt directeur Dirk Benschop. "Overal ter wereld waar
leeftijdscontroles wettelijk verplicht zijn, worden de regels zeer slecht nageleefd." Kassamedewerkers zijn
bang voor agressieve reacties als zij jongeren om hun i.d. vragen, of ze vinden het te tijdrovend. Maar
controleren moet altijd, benadrukt Benschop. "De wet maakt geen uitzondering wanneer er een rij of een
bekende voor de kassa staat. Ondernemers die zich niet aan de leeftijdsgrens houden, lopen het risico hun
vergunning kwijt te raken of beboet te worden."
In Nederland gaan winkeliers langzaam maar zeker overstag. In 2008 startten twintig supermarkten met het
testen van het systeem gekoppeld aan een verkoopautomaat voor sigaretten. Vorig jaar volgenden de eerste
slijterijen. In Alphen aan den Rijn zijn de eerste supermarktkassa's met Ageviewers uitgerust. Ook ging HEM
onlangs in zee met de Koninklijke SlijtersUnie, die het systeem promoot bij haar leden. Een belangrijk stap,
zegt Benschop. "De afgelopen vier weken kwamen er veertien klanten bij. Momenteel werken we vooral in
de regio's Eindhoven en Zeeland aan uitbreiding. We proberen lokaal draagvlak te creëren." Winkeliers zijn
volgens hem enthousiast, maar uit angst voor klantenverlies zien ze liever dat hun concurrent om de hoek
ook meedoet. De kosten zijn volgens Benschop het probleem niet. Natuurlijk zijn de werknemers die tussen
7 en 23 uur het controlecentrum bemannen een kostenpost. "Maar leeftijdscontrole blijft mensenwerk. Wij
doen dat superefficiënt. De totale controle duurt gemiddeld drie seconden."
Een winkelier betaalt per transactie, zoals bij pinnen, plus een vast bedrag voor de huur van het apparaat.
Voor dat geld neemt HEM de aansprakelijkheid voor leeftijdsovertredingen over. "Winkeliers lopen zo geen
risico meer om hun vergunning kwijt te raken."
Privacy staat hoog in het vaandel, zegt Benschop. De camerabeelden worden niet opgeslagen en het
controlecentrum is alleen toegankelijk voor medewerkers.
Na de overname richt HEM zijn pijlen onder andere op de VS. De Ageviewer-verkopers en -installateurs die
daar op pad gaan, zullen niet worden aangestuurd vanuit Breda. "We zijn in gesprek met strategische
samenwerkingspartners in de branche, zoals een leverancier van kassa-apparatuur."
Naast Amerika moet de rest van de wereld volgen. Benschop: "Onze missie is pas geslaagd als we in een
groot deel van de wereld de leeftijdsgebonden transacties controleren. Ja, dat is erg ambitieus. Maar
alcohol- en tabaksgebruik onder jongeren is een globaal probleem."
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Wat gaat de bijna failliete V.S. nu weer doen in Europa?
april 05, 2011 By: silviavideler
De VS bouwt troepenmacht op in de Zwarte Zee en Polen
De VS gaat samen met veertien bondgenoten een oefening houden in de Zwarte
Zee. De Amerikaanse admiraal James Stavridis verklaarde dat de operatie deel
uitmaakt van de vredesmissie in Afghanistan. Hij gaf niet aan om welke
bondgenoten het gaat. Zelfs als we Moldavië mee zouden tellen komen we nog
steeds niet aan veertien staten. Rusland, Oekraïne, Roemenië, Bulgarije, Turkije
en Georgië liggen aan de Zwarte Zee. De omgeving van de Zwarte Zee wijkt
sterk af van die van Afghanistan. En Afghanistan is ver verwijderd van de Zwarte
Zee. De schepen van de VS oefenden recent met op afstand bestuurbare vliegtuigen, en ook de Britse
marine deed ongebruikelijke oefeningen samen met de Oekraïense marine, in de nabijheid van de
belangrijkste Russische marinehaven in de Zwarte Zee. Officieel gaat het om ‗oefeningen en uitwisselen van
ervaringen inzake vredesmissies‘.
Volgens de Vice-President van de ‗Academy of Geopolitical Issues‘ zijn
de ware bedoelingen van de NAVO-landen in de Zwarte Zee regio
anders dan de Amerikanen beweren: ‗De Amerikanen zijn bezig met het
voorbereiden van gevechtshandelingen in de Zwarte Zee regio. Ditmaal
zal het geen kleinschalige oorlog worden zoals in 2008, maar veel
groter. Ook in Polen worden door de VS nieuwe militaire bases gevormd
en bestaande uitgebreid. De opbouw van troepen aan de grens met
Rusland duidt erop dat er voorbereidingen voor een grote oorlog aan de
gang zijn.‘
Meer in het Engels: http://english.pravda.ru/world/americas/01-042011/117423-nato_black_sea-0/

El Baradei: Oorlog Egypte met Israël bij aanval op Gaza
Egypte eist dat Israël extra betaalt voor door Mubarak geleverd gas - Egyptische minister BuZa: Iran niet
langer vijandig land
Israël nam onlangs bij Beersheba de eerste batterij van het Iron Dome
antiraketsysteem in gebruik. De Joodse staat heeft deze bescherming
mogelijk al in de nabije toekomst hard nodig.
Het voormalige hoofd van het Internationale Atoom Energie Agentschap
(IAEA) Mohamed ElBaradei, die onlangs aankondigde de nieuwe
president van Egypte te willen worden, verklaarde vandaag dat als
Israël opnieuw de Gazastrook aanvalt Egypte de oorlog zal verklaren
aan 'het Zionistische regime'. ElBaradeis woorden lijken als twee
druppels water op die van de islamitische theocraten in Teheran, wier
geheime kernwapenprogramma hij als hoofd van het IAEA jarenlang wist te verdoezelen.
De zichzelf opgeworpen -maar absoluut niet onomstreden- leider van de oppositie in Eygpte zei in een
interview met Al-Watan dat, mocht Israël besluiten tot een nieuwe actie tegen de Palestijnse
terreurgroepering Hamas, hij als president van Egypte de grenzen met de Gazastrook zal openen en nieuwe
manieren zou zoeken om het 'gezamenlijke Arabische defensieverdrag' uit te voeren.
Ook stelde hij dat Israël 'Palestijns grondgebied controleert' en gaf hij de 'machtsonbalans in de regio' er de
schuld van dat er nog steeds geen doorbraak is in het verzoeningsproces (tussen de Palestijnse
groeperingen Hamas en Fatah). Voor zijn eigen land ziet ElBaradei het als zijn prioriteit om de inkomens
tussen de verschillende klassen eerlijker te verdelen.
ElBaradeis voornaamste concurrent voor het presidentschap is de secretaris-generaal van de Arabische
Liga, de voormalige Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Amr Moussa. Afgelopen maand verklaarde
hij dat gedurende zijn ambtstermijn tussen 1991 en 2001 het vredesproces met Israël leek op een 'waterrad,
dat eindeloos doordraait zonder een bepaald punt te bereiken.' Moussa was toen al van mening dat Egypte
'eerlijker' moet zijn tegenover Israël en 'vastbesloten stappen' moet ondernemen.(1)
De huidige Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Nabib al-Arabi, eiste gisteren dat Israël het
'prijsverschil' terugbetaalt over de volgens hem door Mubarak gegeven kortingen op de kosten van de
gasleveranties van Egypte aan Israël. De Israël-vijandige al-Arabi voegde eraan toe dat president Mubarak
een 'strategische schat' voor Israël was, maar dat dit vanaf nu afgelopen is. Ook zei hij dat Iran niet (langer)
als een vijandig land moet worden beschouwd.(2)
Xander - (1) Ynet News ; (2) Ynet News
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Zo corrupt is Japan, een samenvatting
Verwoestende tsunami Japan was minstens 23 meter.
De tsunami die de kust van het noordoosten van Japan heeft verwoest na de aardbeving op 11 maart,
bereikte een hoogte van ten minste 23 meter. Dit blijkt uit een studie van een onderzoeksinstituut, die
metingen uitvoerde in Ofunato, waar de tsunami hele kuststeden wegvaagde.
De hoogste tsunami die ooit heeft plaatsgevonden in Japan na een aardbeving was 38, 2 meter. Dat
gebeurde in 1896, nog voor er golfbrekers waren. De wetenschappers schatten dat de tsunami van vorige
week nog hoger had kunnen zijn dan die in 1896 als de golfbrekers er niet waren geweest.
Het Instituut voor Geospatiale Informatie van Japan stelt dat 400 vierkante kilometer werd overspoeld door
de tsunami op 11 maart. Dit cijfer kan nog oplopen, aangezien er van 20 procent van de getroffen regio's
nog een analyse moet worden gemaakt op basis van luchtfoto's. (belga/edp)
De oorzaak van de problemen is de onvoldoende bescherming en gebrekkig onderhoud van de reserveelektriciteitssystemen, waardoor die na de zeebeving en de tsunami uitvielen en er niet meer voldoende
gekoeld kon worden.
De centrale, was het complex beschermd tegen tsunami‘s tot vijf meter hoog.
Een op vijf kerncentrales staat bij breuklijnen
De Japanse kerncentrales zijn lang niet de enige in gebieden die aardbevingsgevoelig zijn. Volgens het
Internationaal Atoomagentschap (IAEA) ligt maar liefst een vijfde van alle commerciële kerncentrales in
dergelijke gebieden.
Het IAEA heeft het in de richtlijnen voor nieuwe kerncentrales over "twee manieren" om een centrale te
beschermen tegen aardbevingen, waarvan de eerste de keuze van "een locatie uit de buurt van actieve
breuklijnen" is. Een degelijke constructie, die voldoende bestand is tegen het aardbevingsniveau van de
regio, komt op de tweede plaats.
India, Turkije en Chili
Maar daar is lang niet altijd rekening mee gehouden. De wereld telt 442 kerncentrales die op een
commerciële manier elektriciteit produceren, en volgens het IAEA ligt rond de 20 procent daarvan in
gebieden met "significante seismische activiteit." Japan voert de lijst aan van de landen met de meeste
kerncentrales in gebieden met een hoge seismische activiteit, gevolgd door Taiwan.
Sommige van die centrales of geplande projecten zijn erg omstreden, en de problemen in Japan zullen die
controverse alleen maar aanzwengelen. Gisteren (maandag) nog haastte de regering van de Indiase staat
Maharashta zich om te benadrukken dat de geplande kerncentrale in Jaitapur doorgaat. Wat de grootste
nucleaire installatie van India moet worden, is gepland in een gebied dat tussen 1985 en 2005 meer dan
negentig aardbevingen optekende, de zwaarste tot 6, 3 op de schaal van Richter.
Turkije plant dan weer drie kerncentrales bij Akkuyu aan de Egeïsche kust, amper enkele kilometers van een
breuklijn. Voor- en tegenstanders van de centrale voeren een verhitte strijd over de breuklijn, die al dan niet
gedeeltelijk actief zou zijn. Chili, dat vorig jaar nog getroffen werd door enorme aardbevingen, plant
verschillende nucleaire installaties.
New York
Ook de Verenigde Staten tellen een aanzienlijk aantal kerncentrales in potentieel risicogebied, waaronder
kerncentrales in het actieve California. Maar tot de grootste zorgenkinderen behoren de Indian Pointreactoren, amper 38 kilometer ten noorden van New York. In 2008 kwamen wetenschappers tot de conclusie
dat die vlakbij een kruispunt van twee seismische zones liggen. De centrale ligt op minder dan twee
kilometer van een breuklijn waar aardbevingen tot 7 op de schaal van Richter mogelijk zijn.
"Indian Point is gesitueerd op een kruispunt van de twee meest opvallende seismische lijnen, en midden in
een gebied met een hoge bevolkingsdichtheid", schreven de onderzoekers van de Columbia University in de
studie. "Dit is duidelijk een van de minst gunstige sites in het hele gebied wat betreft gevaar op aardbeving
en risicoanalyse."
Beheer kerncentrale Japan bleef in gebreke
De beheerder van de Japanse Fukushima Dai-ichi-kerncentrale, Tepco, heeft in de weken voorafgaand aan
de verwoestende zeebeving en de daaropvolgende tsunami in Japan herhaaldelijk nagelaten inspecties uit
te voeren op het complex.
Dat concludeert het Japanse nucleaire veiligheidsbureau in een rapport dat negen dagen voor de ramp
verscheen.
Tepco verzuimde 33 onderdelen van de centrale te inspecteren. Volgens het veiligheidsbureau ontbrak het
in de kerncentrale onder meer aan een noodgenerator, pompen en andere onderdelen van het
koelingsysteem dat na de tsunami in gebreke bleef, met oververhitting en het vrijlaten van radioactieve
gassen tot gevolg.
Voor de crisis lag Tepco al onder vuur, omdat het onderhoud van de kerncentrales in zijn beheer te wensen
overliet. Vorig jaar sloeg Tepco al tientallen inspecties over bij de kerncentrale Kashiwazaki Kariwa, een
centrale die door een aardbeving in 2007 in grote problemen kwam. Acht mensen vonden destijds de dood.
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Na de ramp van anderhalve week geleden bekritiseerde het veiligheidsbureau echter alleen het opslaan van
noodgeneratoren in een kelder, waardoor die onder water kwamen te staan en onbruikbaar waren.
Nutsbedrijven slaan inspecties vaak over om apparatuur buiten onderhoudsperiodes om niet te hoeven
uitschakelen. In het rapport is echter een verontrustend lange waslijst opgenomen van inspecties die door
Tepco niet zijn uitgevoerd.
Saillant detail is dat Tepco als grootste nutsbedrijf van Japan aanzienlijke invloed heeft, ook op het
veiligheidsbureau dat het doen en laten van Tepco moet controleren.
Japan negeerde alle nucleaire waarschuwingen
Meer dan twee jaar geleden werd Japan gewaarschuwd door de internationale waakhond voor kernenergie
(IAEA) dat de kerncentrales in het land een krachtige aardbeving niet zouden aankunnen. De Japanse
overheid negeerde die waarschuwingen en wees zelfs een gerechtelijk vonnis af dat zei dat een onveilige
kerncentrale onmiddellijk gesloten moest worden. Dat blijkt uit gelekte diplomatieke documenten op de
klokkenluiderssite WikiLeaks.
Een expert van het IAEA zei in december 2008 op een G8-top in Tokio dat de veiligheidsmaatregelen van de
Japanse kerncentrales verouderd waren en dat krachtige aardbevingen een serieus probleem zouden
vormen voor de nucleaire centrales.
Vergeten belofte
De Japanse overheid beloofde toen om de veiligheid te verbeteren op alle sites, maar natuurlijk komt nu de
vraag of ze wel genoeg gedaan heeft. Na het advies van de waakhond startte de overheid weliswaar een
noodoproepcentrum in Fukushima, maar dat de kerncentrale zelf slechts bestand was tegen aardbevingen
met een kracht van 7 op de schaal van Richter negeerde ze. De aardbeving van vrijdag had een kracht van
9.
In een document uit december van de ambassade in Tokio stelt een IAEA-functionaris dat "de
veiligheidsrichtlijnen voor seismische veiligheid in de afgelopen 35 jaar slechts drie keer zijn herzien''. Ook
waarschuwde hij dat niet alle Japanse centrales ontworpen zijn om zware aardbevingen te kunnen
weerstaan.
Verbroken vonnis
Meer nog: de Japanse overheid heeft een vonnis van een Japanse rechtbank verbroken dat zei dat een
kerncentrale in het westen moest worden gesloten omdat die niet bestand zou zijn tegen aardbevingen. De
rechtbank oordeelde dat er een kans was dat omwonenden zouden worden blootgesteld aan radioactieve
straling als er een ongeval was in de centrale. De centrale was hoogstens bestand tegen aardbevingen met
een kracht van 6, 5 op de schaal van Richter.
Een gelekt diplomatiek document van maart 2006 toont aan dat het Japanse nucleaire veiligheidsdienst die
bezorgdheid niet deelde. In 2009 verbrak de overheid het vonnis. De kerncentrale is nog altijd in dienst.
Doofpot
Het uitlekken van dit nieuws zal de druk op de Japanse premier Naoto Kan aanzienlijk verhogen. De man
kreeg de laatste dagen al bakken kritiek over zich voor zijn reactie op de ramp. Kan was wel nog geen
premier toen deze doofpotoperaties gebeurde. Hij werd minister van Wetenschap en Technologie in 2009 en
eerste minister in juni 2010.
Tepco had geen rampenplan voor kerncentrale Fukushima
Het rampenplan in de kerncentrale van Fukushima was totaal niet berekend op een grote ramp. Zo waren er
maar één brancard en één satelliettelefoon. Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.
Tepco, de grootste Japanse elektriciteitsmaatschappij, gaf maar instructies voor kleine ongevallen. De
exploitant van Fukushima 1 repte met geen woord over wat er moest gebeuren bij ernstige schade, aldus de
beurskrant, die de hand kon leggen op de documenten.
Het plan vermeldde niets over de inzet van brandweermannen uit Tokio, het Japanse leger, of het gebruik
van Amerikaans materiaal om de lekken te dichten en de straling in te dijken. Toch moesten al die
maatregelen genomen worden na de aardbeving en tsunami van 11 maart, die de centrale zwaar
beschadigden.
"Het rampenplan functioneerde niet", zegt een gewezen verantwoordelijke van Tepco in The Wall Street
Journal. "Het anticipeerde in z'n geheel niet op een ramp van dergelijke omvang."
Japanners stelden zich al vragen bij de transparantie van Tepco aangaande veiligheid. Een dag of tien voor
de aardbeving had het bedrijf moeten toegeven dat het de gegevens in het controleregister van de
installaties had vervalst.
Japan exporteert radioactieve voedingsmiddelen.
Radioactieve aardappelen in Thailand, noedels in Taiwan.
In Thailand zijn aardappelen onderschept uit Japan die radioactief bleken. De lading is onder quarantaine
geplaatst en zal vernietigd worden. De aardappelen waren afkomstig uit de regio Ibaraki.
In Taiwan werd verhoogde radioactiviteit gemeten op dozen met pakjes noedels uit Japan.
Singapore ontdekt radioactiviteit in Japanse groenten
De autoriteiten van Singapore hebben aangekondigd dat er radioactieve stoffen werden teruggevonden in
vier verschillende stalen van groenten uit Japan.
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"De radioactieve stoffen zijn aangetroffen in vier monsters van groenten uit Japan", zei de verantwoordelijke
voor de voedselveiligheid in Singapore.
De besmette monsters waren geïmporteerd uit Ibaraki en Tochigi, regio's nabij de getroffen kerncentrale van
Fukushima in het noordoosten van Japan, maar ook uit het ver van het rampgebied gelegen Chiba Ehime",
aldus het agentschap.
De autoriteiten van Singapore had al eerder een verbod op de invoer van Japans voedsel aangekondigd.
Het verbod betreft zuivelproducten, groenten en fruit, vis en vlees afkomstig uit de vier prefecturen in de
buurt van de kerncentrale in Fukushima, die beschadigd werd door de aardbeving en de tsunami van 11
maart. Deze beslissing "is vergelijkbaar met de voorzorgen die andere landen reeds hebben genomen",
zeiden de autoriteiten. (afp/adb)
Te hoge radioactiviteit in groenten in Tokio
In groenten die uit Tokio afkomstig zijn, is voor het eerst een abnormaal hoog niveau van radioactiviteit
gemeten. Dat meldt het Japanse ministerie van Volksgezondheid vandaag, melden de Japanse media.
Gisteren werd in een groene bladgroente, de komatsuna, een meer dan toegelaten hoeveelheid radioactief
cesium aangetroffen.
In de groente werd 890 becquerel per kilogram aangetroffen. De toegelaten hoeveelheid bedraagt echter
500 becquerel per kilo. De consumptie van de groente, zou evenwel geen gevolgen voor de gezondheid
hebben.
De Japanse overheid verbood begin deze week de verkoop van een tiental groenten en rauwe melk
afkomstig uit de vier prefecturen die het dichtst bij de nucleaire centrale van Fukushima liggen, wegens een
abnormaal hoog gehalte radioactiviteit. De Japanse premier Naoto Kan beval ook testen in zes andere
prefecturen, waarvan er een aantal nabij Tokio en zijn 35 miljoen inwoners liggen.
Conclusie
De manier waarop het Japanse bedrijfsleven met de centrale overheid verweven is mag zorgwekkend
genoemd worden.
Corrupt is misschien een beter woord.
Tevens kan gesteld worden dat de Japanse overheid liegt en valse informatie verspreidt.
Ook komt de Japanse overheid met halve waarheden.
De arrogante wijze van bedrijfsvoering van Tepco heeft alles op alles gezet om deze ramp mogelijk te
maken, gelet op bovenstaande bevindingen.
Ook de voedingsmiddelen industrie is alleen maar in geld geïnteresseerd, gelet op de export van
radioactieve producten.
Geld, alleen maar geld was belangrijk.
Grootgraaien heet dat, ten koste van alle leven op Aarde.
Bronnen: H.L.N. + New York Times + Nu.NL + A.D. + Science Insider

Olieprijs stijgt verder
Complete artikel: www.oil-price.net
Vanmorgen is de olieprijs opnieuw gaan stijgen.
Een vat West-Texas Intermediate kost nu $108.
Een vat Brent-olie bijna $120.
Mogelijke oorzaken voor de stijgende olieprijs:
- OPEC houdt expres de oliekraan een beetje dicht
- of Saoedi-Arabië liegt over de reserves en produktiecapaciteit
- de stijgende vraag door de economische groei in China en India
- Europa mist de olie uit Libië en moet nu op de wereldmarkt shoppen
- de olieproductie uit bestaande velden in de Noordzee, in Mexico en in de VS neemt af.
Hoe hoog moet de olieprijs stijgen voordat de economie (dat zijn jij, ik,
onze collega's en onze bazen) er last van krijgt?
En wanneer zullen we die prijs bereiken?
Meer geld in de economie pompen dan maar.
Economische groei stimuleren zodat er nog meer olie opgepompt moet
worden.
En reddingsplannen voor Griekenland, Ierland en Portugal a.u.b., zodat
zij ook olie kunnen blijven kopen en de prijs nog verder stijgt.
Ook grootschalige speculatie is een reden voor het stijgen van de olieprijs.

Nieuwsbrief nr. 123 – 8 april 2011 - pag. 17

Dreigende militaire confrontatie tussen Iran en Saudi Arabië over Bahrein
Saudische troepen beschermen inmiddels de grenzen van Bahrein
tegen een mogelijke Iraanse aanval.
Het akkoord dat de Saudische koning Abdulllah sloot met zijn collega in
Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, over de virtuele annexatie van het
oliestaatje door Saudi Arabië heeft het Iraanse regime in Teheran zo
woedend gemaakt dat een militaire confrontatie tussen beide landen die mogelijk zou kunnen ontaarden in een totale oorlog- spoedig
onvermijdelijk lijkt. De volksopstanden in de Arabische wereld lijken
daarom uit te lopen op de eerste frontale botsing tussen Soenitische en Shi'itische moslimlanden, waarbij
Iran waarschijnlijk de hulp zal krijgen van Irak.
In de derde week van maart gaf de Bahreinse koning Hamad de controle over zijn defensie en de externe-,
financiële- en binnenlandse veiligheidszaken over aan Saudi Arabië. Koning Abdullahs zoon prins Mutaib
kreeg van beide vorsten de opdracht om als hoofd van de gezamenlijke strijdkrachten de Shi'itische opstand
in het kleine koninkrijk neer te slaan. Daarnaast werd besloten om in Bahrein te beginnen met de bouw van
een grote Saudische marinebasis aan de Perzische Golf. Het pact tussen beide landen, dat van Bahrein
feitelijk de 14e provincie van Saudi Arabië maakt, werd niet publiekelijk aangekondigd. Koning Abdullah vindt
de stap echter van fundamenteel belang voor de veiligheid van Saudi Arabië, aangezien de 2 miljoen Shi'iten
die in zijn land wonen net als in Bahrein door Iran en Hezbollah dreigen te worden aangezet tot een opstand
tegen de troon. De Saudische troepen in Bahrein doen daarom veel meer dan slechts het paleis van koning
Hamad en een aantal strategische locaties beschermen, en worden inmiddels ingezet om de grenzen te
bewaken tegen een externe aanval van Iran en/of Irak.
Iran: Saudische acties als Saddam Hussein
Inmiddels zijn er zo'n 11.000 militairen uit Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten in Bahrein
gestationeerd. Vliegtuigen uit Irak en Libanon mogen niet meer landen in de hoofdstad Manana, zodat Iran
en Hezbollah via deze weg geen geheime agenten en militaire instructeurs meer kunnen sturen om de
Shi'itische oppositie te helpen. Als reactie op de uitgebouwde militaire installaties van de Revolutionaire
Garde aan de tegenover gelegen kust in Iran heeft Saudi Arabië diverse vlooteenheden uit de Golf van
Oman en de Rode Zee overgebracht naar de marinehaven van Bahrein, die al jaren de regionale thuishaven
is van de Amerikaanse Vijfde Vloot. Later zullen deze Saudische schepen in de nieuw te bouwen haven
worden gestationeerd. Afgelopen donderdag werden de Saudische militaire stappen door het veiligheids- en
buitenlandse zaken comité van het Iraanse parlement scherp veroordeeld: 'Saudi Arabië weet beter dan enig
ander land dat het het spelen met vuur in de Perzische Golf niet in hun belang is.' In de Iraanse media
worden de Saudische acties in Bahrein voortdurend vergeleken met de verovering van Koeweit door
Saddam Hussein in 1990, die uiteindelijk leidde tot de Eerste Golfoorlog tegen Irak. De Saudi's werden er
zelfs van beschuldigd in het geheim Amerikaanse en -natuurlijk- Israëlische hulp te ontvangen.
Scherpe veroordeling Iran door Golfstaten
Vervolgens ging de Shi'itische Iraakse premier Nouri al-Maliki op zaterdag tekeer tegen het tweeslachtige
Amerikaanse Midden Oosten beleid. 'Wat er voor Libië wordt besloten moet ook worden toegepast op iedere
andere regering die zijn bevolking met ijzer en vuur onderdrukt, ' aldus al-Maliki. Een dag later leidden de
dreigende verwijten uit Teheran en Baghdad tot een speciale zitting van de Golf Samenwerkings Raad
(GCC). Deze nam een resolutie aan waarin de 'in strijd met internationale verdragen zijnde Iraanse
bemoeiienis in de interne aangelegenheden van Bahrein' scherp werd veroordeeld.
Nog nooit eerder gebruikte de GCC dergelijke heftige bewoordingen. Analisten schrijven het dan ook toe aan
de Saudische koning Abdullah, die vastbesloten lijkt om Iran op ieder gebied dat van invloed kan zijn op de
veiligheid in de Perzische Golfregio uit te dagen, zelfs al zou dit kunnen leiden tot een militair treffen tussen
beide landen. De Saudische militaire interventie van Bahrein is daar een duidelijk voorbeeld van.
Dreigend militair treffen Iran en Saudi Arabië
Iran is in een hoek gedreven zal nu moeten kiezen wat het zal doen; als het de toon matigt dan zullen de
Shi'itische moslims in het hele Midden Oosten de conclusie trekken dat Iran niet in staat is en/of niet bereid
is om het op te nemen tegen de militaire acties van Saudi Arabië, noch dat het land hen zal steunen in hun
opstand tegen de Soenitische regimes, of dat nu in Bahrein, Jemen, Libanon of in andere Golf emiraten is.
De Iraakse premier al Maliki ziet zich gesteld voor hetzelfde dilemma, aangezien de Shi'iten in zijn land de
opstandelingen in Bahrein beschouwen als onlosmakelijk onderdeel van hun stammen en families.
In Saudi Arabië, de Golfstaten en het Westen wordt niet voldoende beseft dat Iran het zich niet kan
veroorloven om de steun voor de Bahreinse Shi'iten op te geven. Daarom zou Iran wel eens heel snel
kunnen besluiten om het internationale Shi'itische terreurnetwerk in te zetten tegen Saudische militaire
doelwitten. Dergelijke aanslagen zullen niet onbeantwoord blijven, en daarom verwachten analisten dat een
gewapend treffen tussen het Shi'itische Iran en het Soenitische Saudi Arabië op zeker moment
onvermijdelijk zal zijn. Xander - (1) DEBKA
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Rusland creëert noordpoolbrigade om olie en gasreserves te verdedigen
Bron / origineel: www.telegraph.co.uk
Rusland is bezig met het oprichten van een speciale gemotoriseerde
infanteriebrigade van manschappen die gereed zijn om in het
noordpoolgebied te vechten als spanningen toenemen over het naar
verluidt enorme olie en gas reserves in de regio.
De manschappen zullen worden gestationeerd in de verre noordelijke
stad Pechenga op het Russische Kola schiereiland dicht bij de Noorse
en Finse grenzen en zullen later dit jaar gevechtsklaar zijn.
Russische militaire planners zeiden dat ze de manier waarop
noordpooltroepen in Noorwegen en Finland opereerde hadden
bestudeerd en hadden de noodzakelijke winterkleding en wapens
besteld voor de nieuwe brigade die tot het aantal van 8.000
manschappen kan oplopen. De zet volgt op een reeks gespierde opmerkingen van kolonelgeneraal
Vycheslav Dorokhin, het plaatsvervangend hoofd van de Russische grensbewaking, die zei dat het Kremlin
van plan was zijn strijdkrachten in de regio op te bouwen om beter in zijn Arctische territoriale wateren te
kunnen patrouilleren. Hij zei dat Rusland in het bijzonder patrouilles in de strategisch belangrijke Noord Oost
scheepvaartdoorgang wilde opvoeren. "Ons potentieel zal er worden opgebouwd. We zullen niet toestaan
dat iemand zich vrij voelt om in het Arctische gebied te gaan en staan zoals ze willen".
Rusland, de Verenigde Staten, Canada, Denemarken en Noorwegen zijn verwikkeld in een race om een
deel van de noordelijke wildernis te bemachtigen, nadat Amerikaanse onderzoekers voorspelden dat
opwarming van de aarde het gebied al in 2030 ijsvrij zou maken en dus eenvoudiger navigeerbaar en te
verkennen. Experts zeggen dat de regio mogelijk een vijfde van de olie en gasreserves van de wereld bevat
en dat de strook van het Arctisch gebied dat specifiek door Rusland wordt opgeëist de locatie kan zijn van
olievoorraden die 2 keer zo groot zijn dan de bewezen reserves van Saoedi-Arabië.
Door, Andrew Osborn.

Ongerustheid over het gebruik door de VS van radioactieve wapens in Libië
Bron / origineel: www.heraldscotland.com
De landen die betrokken zijn bij luchtaanvallen op kolonel Gaddafi's
manschappen in Libië komen onder druk te staan om het gebruik van giftige
verarmd uranium (DU) wapens te verbieden vanwege de gevaren die ze
kunnen vormen voor de burgers.
De VS heeft geweigerd om het gebruik van DU granaten in Libië uit te sluiten,
hoewel zij beweren er tot nu toe geen enkele te hebben afgevuurd.
"Ik wil niet speculeren over wat er wel of niet gebruikt mag worden in de
toekomst", zei de Amerikaanse luchtmacht woordvoerster Paula Kurtz.
De VS geven toe dat zij A-10 tankbuster vliegtuigen gebruiken, die ontworpen zijn om pantserwagens en
tanks te vernietigen, en die per minuut in staat zijn tot het afvuren 3900 pantserdoorborende granaten met
DU koppen.
Kurtz hield vol dat de A-10?s niet met DU munitie waren geladen. "Wapens met verarmd uranium zijn niet
gebruikt in Libië", zei ze.
Maar critici zeggen dat de VS soms zuinig is geweest met de waarheid over het gebruik van wapens met
verarmd uranium. "We blijven een keiharde garantie vragen dat verarmd uranium niet is gebruikt en niet zal
worden gebruikt in Libië", zei Kate Hudson, de algemeen secretaris van de Campaign for Nuclear
Disarmament.
"De VS hebben een lange geschiedenis van pas na maanden of jaren toegeven dat dit radioactieve
materiaal is gebruikt."
Verarmd uranium is een radioactief en chemisch giftig zwaar metaal dat door de Britse en Amerikaanse
strijdkrachten in de Golf, de Balkan en Irak oorlogen in afgevuurde pantsergranaten werd gebruikt en er
wordt aangenomen dat het door ongeveer 18 andere landen wordt gebruikt. Als DU wapens branden
veroorzaken ze een gevaarlijke stof.
Premier David Cameron zei dat DU niet is gebruikt en niet zal worden gebruikt in Libië, maar het ministerie
van Defensie benadrukt dat DU een deel van het wapenarsenaal blijft.
Door, Rob Edwards. - De Zapruder Inc. du-archief
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Nederland bij overstroming
Hieronder: bij 0 meter

Hieronder: + 1 meter water
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+ 3 meter water

+ 9 meter water
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Verzekeren en koffiedik kijken
Volgens de Zeta's (zetatalk) zorgt planeet Niburu ervoor dat er zich
steeds meer en steeds ergere natuurrampen voordoen. En ook dat er
een poolshift en een giga, giga tsunami gaan komen. Op verschillende
kaarten is al te zien of je moet verhuizen of anders maar in een
woonboot moet gaan wonen. Kijk hier, hier, hier, hier. De 'wachters van
de nacht' in Aalten zijn op alles voorbereid en Sott.net is maar een
aparte afdeling 'Earth-Changes' gestart met al dan niet 'man made',
natuurrampen.
Al die natuurrampen kosten mensenlevens, voedsel voor de overlevers,
bouwmaterialen, veerkracht en hééééél veel geld.
Héél erg dus allemaal.
Cijfers
Tijd om de cijfertjes van de officiële instanties eens op een rijtje te
zetten: Dit is een grafiek die het UNEP (United Nations Environment Programme) geeft:
Klik hier.
Het moge duidelijk zijn dat er rond 1980 meer aardbevingen komen,
maar dat al vanaf 1960! het gelazer met droogte, extreme temperaturen,
overstromingen, wind en storm toeneemt. De grafiek gaat tot het jaar
2000.
Wat opvalt is, is dat dit kaartje wel opgenomen is in de Duitstalige wiki
maar niet in de Engelstalige.
In een andere grafiek van het UNEP lopend van 1950 tot 2003, is
dezelfde enorme piek tussen 1990 en1998, ook te zien.
Volgens het UNEP vindt er in het algemeen een sterke stijging plaats
met betrekking tot verzekeringsclaims voor milieurampen en extreme
weersinvloeden. Hier is jaarlijks zo'n 2 triljoen dollar mee gemoeid.
Natuurrampen waren in 1995 goed voor 85% van wereldwijd verzekerde
zaken, zijnde $12.4 miljard. Gecorrigeerd voor inflatie is vanaf de zestiger naar de negentiger jaren een
stijging van het 20 voudige te zien. Volgens de 'Reinsurance Association of America', heeft de afgelopen 40
jaar bijna de helft van de verzekerde verliezen plaatsgevonden na 1990.
Changnon S.A; en Changnon D vonden dat het slechte weer in Amerika niet erger is geworden maar dat de
stijging van het aantal slachtoffers ligt aan het feit dat er meer mensen naar de steden getrokken zijn. Daar
hebben zij uiteraard deels gelijk in.
Het 'National Earthquake Information Centre in the United States' geeft aan dat in 1997, 2.900 mensen
omkwamen door aardbevingen en dat aantal vervolgens verdrievoudigde naar 8, 928 in het jaar 1998. In
1999, kwamen alleen al in Venezuela meer dan 50.000 mensen om in overstromingen en
landverschuivingen; 200.000 mensen werden dakloos toen hele dorpen langs de Caribische kust
wegspoelden en verloren meer dan 1.5 miljoen Chinese families hun huis door overstromingen.
Volgens de 'Hurricane Research Division of the National Oceanic and Atmospheric Administration' (Amerika)
worden de orkanen steeds zwaarder. Daarbij wordt bijvoorbeeld dubbel zoveel schade veroorzaakt als een
orkaan die al op zijn maximale sterkte zat nog eens 10% in sterkte toeneemt. Januari 2000 kwamen in India
meer dan 10.000 mensen om door een cycloon.
Er mag dan een piek geweest zijn, toch daalde het niveau niet meer naar het oorspronkelijke peil, en gaat de
stijging gestadig door.
All Business schreef dat de totale wereldwijde schade door natuurrampen over 2002 wordt geschat op $70
miljard (Europa $33 miljoen Azië $14.8 miljoen, Noord Amerika $7.7 miljoen). Het aantal natuurrampen
waren 195 in Azie, 149 in Noord en Zuid Amerika, 99 in Europa, 45 in Australie en Azie, en 38 in Afrika.
In 2003 viel er een nieuw record aan stortbuien. Tussen januari en februari waren er zware overstromingen
en landverschuivingen in Indonesië. Tussen maart april was Equator aan de beurt. Maar ook Chili, Jamaica,
Nepal, Spanje, Frankrijk en Duitsland konden meegenieten.
Het Brusselse EM-DAT (Emergency Events Database) dat onderdeel is
van het door het WHO ondersteunde CRED (Collaborating Centre for
Research on the Epidemiology of Disasters) geeft de volgende grafiek
(1900 tot 2009)
klik hier.
Ook hieruit is duidelijk af te lezen dat het aantal natuurrampen
toeneemt.
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Volgens het CRED is het aantal rampen in de periode 1980-1989 met 233% toegenomen en in de periode
1990-1999 met 67%. Over de periode 2000-2009 is het aantal aardbevingen met 60% toegenomen.
Droogtes, stormen overstromingen komen vergeleken met 1950, 10x vaker voor. Volgens het UNEP (United
Nations Environment Programme) is het aantal zand en stof stormen in Noord Azië 5 maal zo veel,
vergeleken met de 50er jaren wereldwijd. En ook volgens the Earth Observatory van de Nasa is er een
stijging van het aantal natuurrampen te zien (1950 tot 2003).

klik hier.
Tijdens de 26ste Conference of the International
Association of Agricultural Economists, August 2006 voorspelden experts dat de komende 50 jaar meer en
meer hevige natuurrampen te verwachten zijn. Bekijk de pdf voor de grafiek.
2007
Oxfam stelde in 2007 dat het aantal natuurrampen vanaf 1980 met 120 per jaar verdriedubbeld is naar 500
per jaar. In 2007 waren er overstromingen in Zuid Azië over de hele breedte van Afrika en in Mexico, die bij
elkaar meer dan 250 miljoen mensen getroffen hebben. Insurance Daily schrijft dat Munich Re de kosten van
natuurrampen over 2007 wereldwijd schat op bijna $30 miljard, twee keer zoveel als 2006 en $5 miljard
meer als Swiss Re ervoor dacht. Toch kostte de natuurrampen (2007) volgens de UN minder levens.
2008
Huffington Post schrijft dat Munich Re AG stelt dat de verzekerde schade in 2008 $45 miljard bedraagt. De
totale economische verliezen inclusief de verzekerden, stegen van $82 miljard (2007) naar $200 miljard
(2008). Die stijging kwam door een aardbeving in China maar vooral ook door andere natuur gerelateerde
schadeposten, een trend die zich ook dat jaar weer voortzette, aldus Huffington Post. Thomas Loster,
voorzitter van Munich Re Foundation en lid van UNEP‘s ‗Finance Initiative‘, constateerde in december 2008:
"Since the 1980s, earthquakes have risen by around 50 per cent but weather-related hazards such major
floods have increased by as much as 350 per cent and those from wind storms have doubled."
2009
2009 was vergeleken met de voorgaande jaren volgens UNEP een mild jaar. Slechts 245 rampen, waarvan
224 met het weer te maken hadden. En 55 miljoen slachtoffers. Kenya, 3.8 miljoen mensen verhongerden.
Central Amerika, Colombia en West Sahel werden geteisterd door extreme droogte. Van dat soort rampen
zijn de gevolgen moeilijker te becijferen.
2010
2010 was daarentegen weer geheel volgens de trend, erger dan de voorgaande jaren. Een aardbeving in
Haïti met 222.500 doden, een hitte golf in Rusland met 56.000 slachtoffers. Verder werden Pakistan, China,
Indonesië maar ook Australië werd fors getroffen. Aardbevingen, hittegolven, overstromingen,
sneeuwstormen, landverschuivingen, en droogtes doodden meer mensen dan de afgelopen 40 jaar door
terroristen in totaal waren gedood.
2011
Dit jaar 2011 is nog niet eens halverwege en de eerste drama‘s zijn al binnen. Australië kreeg een forse
overstroming te verwerken; Experts verwachten dat dit vaker zal gebeuren. Indonesië was ook weer de
pineut en vooral Japan had meer dan dikke pech.
De dramatische sterfte van vogels vissen bijen vleermuizen schijnen nauwelijks een economische waarde te
vertegenwoordigen (sommige mensen blijkbaar ook niet). Maar het vindt natuurlijk wel plaats. Net zoals
menselijke stommiteiten als bijvoorbeeld knoeien met giftige olie, gas en pesticiden.
De vraag of het klimaat nu echt aan het veranderen is en of de aarde aan het opwarmen is komt veelvuldig
terug. En de CO2 religie wordt nog onverminderd beleden in de MSM.
Wetenschappers en rampen experts beweren dat we de schade alleen aan onszelf te danken hebben. Met
betere planning, meer voorbereiding slimmer bouwen en op de juiste plek bouwen zou al heel veel ellende te
voorkomen zijn. Daar valt wat voor te zeggen. Alleen of het ook realiseerbaar is.....
Indonesië gaat in ieder geval in tegenstelling tot andere landen, koppig door met het bouwen van
kerncentrales. Er is niet veel koffiedik kijken voor nodig om te weten dat daar zo wie zo rottigheid van komt.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/verzekeren_en_koffiedik_kijken
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WAT NU?
Wat is het spannend in onze tijd! Vooral in Israël en in de landen rond Israël waar 'volk tegen volk in opstand
komt' (Lucas 21:10). Wat er gebeurt en wat nu gaande is, gaat ook ons aan. Israël kijkt soms angstig, maar
vooral intens waakzaam naar wat er in de buurlanden gebeurt. Series deskundigen passeren onze tv en
kranten. Ze waren het meestal eens over het feit dat we met 'historische gebeurtenissen' te maken hebben.
Is wat er nu gebeurt ook 'Bijbelse geschiedenis'?
Westerse politieke leiders zijn enthousiast over het geschreeuw om democratie, vrijheid en welvaart voor
allen. In elk geval zijn er wat grijpgrage tirannen verdwenen. Deze despoten dienden twee afgoden.
Allereerst de afgod van geld en macht, de Mammon. Maar ook de afgod van de islam. Uiteraard pikt de
fundamentalistische, radicale islam dat niet. Dus ze zijn verdwenen. Wat komt ervoor in de plaats?
Democratie? Vrijheid? Welvaart? De Dar el-Islam (het huis van de islam, van de Onderwerping) kent
democratie, noch vrijheid. Alleen onderwerping aan de sharia, de harde islamitische wetgeving. Het tweede
'huis' is de Dar el-Harb, het huis van de oorlog. Daar, waar de islam nog niet heerst, woedt de jihad, de
heilige oorlog. Met geweld of door de steelse, sluipende islam, zoals bij ons in het Westen. Dus 'wat nu'?
Wat nu voor die islamitische landen, voor Israël en ook voor ons? Zijn er Bijbelse aanwijzingen hierover?
Broederschap
Op de achtergrond van de opstanden - en nu steeds meer op de voorgrond speelt de Moslim Broederschap
(MB) een belangrijke rol. De MB is in 1928 opgericht door Hassan el-Banna, een imam in Caïro." naast
liefdadigheid en islamitische vroomheid stond jihad hoog in het vaandel van de MB. Twee van hun
hoofddoelen zijn:
1) Alle staten met een meerderheid aan moslims moeten Dar el-Islam worden, dus onder het absolute gezag
van de sharia komen.
2). De hele wereld moet een moslimkalifaat worden, een tegenhanger van het Duizendjarig Vrederijk zoals
wij dat verwachten.
Met een tegenhanger van de Messias waar wij naar uitzien, de Here Jezus. Voor hen is dat de Mahdi. De
MB is een reactie op de val van het Ottomaanse (Turkse) kalifaat in 1918 en de formele scheiding tussen
'Islam en Staat' onder de bekende Turkse leider Atatürk in 1924. Deze MB is goed georganiseerd en
vertegenwoordigd in 70 staten. Ook in de VS is de MB sterk. Als er vrije verkiezingen komen, zal deze
radicale, extremistische islamitische beweging hoge ogen gooien. De afloop zo'n 'democratisch' proces zien
we na de verkiezingswinst van de Hamas (een dochter van de MB) in 2005 en in Iran in 1979. Zo zal het
gaan als de MB aan de macht komt. Het hele Midden-Oosten wordt dan een onder de MB aaneengesloten
moslimblok, dat zeer vijandig tegenover Israël staat. Het begin van het vernieuwde kalifaat! Dit proces zal
zich in een onverwacht snel tempo voltrekken. Wat het profetische Woord betreft lezen we dat de HERE
'Egyptenaren tegen Egyptenaren zal ophitsen' (Jesaja 19:2). Wat we gezien hebben. Uit de ontstane chaos
zal daar een 'hardvochtig heer' (19:4) over Egypte komen. Wie of wat is er hardvochtiger dan de sharia?
Israël
Israël voelt zich bedreigd. De felle haat van de MB is hen niet onbekend. Orthodoxe rabbijnen zoeken
profetische aanknopingspunten. Sommigen denken aan Ezechiël 38 en 39, de komende aanval van Gog.
Opvallend is dat alle in Ezechiël 38: 1-6 genoemde volken die Israël aanvallen, islamitische landen zijn!
Andere rabbijnen 'horen' de voetstappen van de komende Messias. Weer anderen zien hier
waarschuwing/straf van de HERE over zonden. In elk geval bereidt Israël zich voor op het gevaar, dat nu
ook van Egypte dreigt te komen. De grote chaos is onderdeel van een strijd in de geestelijke gewesten. Dat
maakt veel duidelijk. Immers de verovering van Jeruzalem en de vernietiging van Israël is voor de islam de
belangrijkste en eerste stap naar de stichting van hun wereldwijde kalifaat. (Het boek Eindtijd, Israël en de
Islam gaat diep in op wat er nu gaande is). De recente ontwikkelingen zijn een fase in de strijd om Israël, dat
de eerste prooi is voor de oprukkende islam. De strijd gaat om het komende Koninkrijk van God. Want
Paulus zegt: 'De Verlosser zal uit Sion komen' (Romeinen 11:26). De eerste maal kwam Hij uit Sion. Ook
Zijn majestueuze terugkeer is vanuit Sion. Paulus citeert hier met een subtiele wijziging Jesaja 59:20. Daar
staat: 'Maar als Verlosser komt Hij voor Sion ... ' Dus hier weer het 'Eerst de Jood en ook de Griek'! De boze,
geestelijke machten in de hemelse gewesten weten dit ook en proberen Gods herstelplan voor Zijn volk
Israel te verhinderen. De eerste fase bestond uit de vier vernietigingsoorlogen die de omringende landen
tegen Israël voerden. Dat mislukte. Ook het terrorisme kreeg Israël er niet onder. Toen kwamen de intifada's,
waarbij vooral vrouwen en kinderen in de strijd tegen Israël werden opgeofferd. Het gruwelijke
zelfmoordterrorisme was ook een fase in de strijd tegen Gods volk. Vervolgens kwamen diverse boycots
tegen Israël. Iran en Syrië werkten en werken hard aan een atoomwapen. De wereld kijkt ernaar en gaat
door met het aannemen van anti-Israël resoluties in de VN. Momenteel is er een campagne om de staat
Israël buiten de wet te plaatsen, illegitiem te verklaren. Niets hielp. Vandaar dat nu vanuit die geestelijke
wereld een krachtige poging wordt gedaan om het machtige kalifaat onder de Israël-hatende MB op te
zetten. Waarschijnlijk gaat Turkije hierin een grote rol spelen. De God die Ninevé spaarde toen men zich
massaal bekeerde is niet veranderd.
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Het Beest
Zelfs de wereld weet van de komst van 'het Beest'. Wat nu? Staat dit afschuwelijke rijk van de antichrist op
doorbreken? Werpt het rijk van het Beest, die zeven gruweljjke jaren van de antichrist, zijn schaduw nu
vooruit? Onze gebeden, de houding van Israël en ook van de volken spelen in dit verband mee. Ook nu nog
geldt: 'Kiest dan heden wie gij dienen zult' (Jozua 24:15). Nog steeds zegt de HERE: 'Zoekt de HERE en
leeft' (Amos 5:6). De God die Ninevé spaarde toen men zich massaal bekeerde is niet veranderd. Maar de
tijd is kort. Het gaat allemaal razendsnel. Hoe en waarom zou deze turbulente situatie kunnen uitlopen op
het rijk van het Beest? Over dat beest lezen we in Daniël 7, Openbaring 13 en 17. Zeer opvallend is dat èn
Daniël èn Johannes het Beest uit de zee zagen opkomen. Daniël zag zelfs dat 'die grote zee in beroering'
(7:2) was. De 'grote hoer' (de komende wereldreligie) die op het Beest meerijdt, 'zit aan veel wateren' (Open
baring 17: 1). Die wateren staan in de Bijbel vaak voor volken. De volken rond Israël zijn inderdaad in
beroering. Er zal in de wereld nog veel meer beroering komen. Ook in onze streken. Onverwachts zal het
gebeuren! Opstanden, hongersnoden (denk aan de stijgende voedselprijzen), een financiële crisis. In
beroering door 'de vier winden van de hemel' (Daniël 7:2). Winden kunnen staan voor engelmachten
(Hebreeën 1:7). Dus geestelijke machten, we noemden ze al, hebben de volken rond Israël in beroering
gebracht. Het is goed mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat uit die beroering een begin van het rijk van de
antichrist tevoorschijn komt. Immers, het Beest komt uit onrustige wateren. Een begin van een wereldwijd
kalifaat met bijvoorbeeld Turkije als centrum. Dit machtsblok zal zich aansluiten bij het 'herstelde (maar
zwakke) Romeinse rijk', de EU. Dan is het plaatje compleet. Het beeld uit Daniël 2 (een ander visioen over
het eindtijdrijk) staat op lemen voeten van klei (de EU?) en ijzer (Kalifaat?) en is wat landen betreft compleet.
En wij? Wij bidden voor Israël, voor ons land, voor onze gezinnen en om te 'ontkomen aan alles wat
geschieden zal' (Lucas 21:36). HET ZOEKLICHT 2 april 2011 - TEKST: JAN VAN BARNEVELD

Bizar fenomeen in de hemel boven Melbourne Australië
april 4, 2011 pineut
Dit bericht had ik al eerder willen plaatsen maar ik wachtte nog op
updates van de maker van onderstaande video. Vorige week op 30
en 31 Maart namelijk filmde iemand een bizar fenomeen aan de
hemel in Melbourne Australië tijdens de zonsondergang.
Te zien is als eerste iets wat op een komeet of in elk geval een
brandend en bewegend opbject lijkt. Aangezien Australië op het zuidelijk halfrond gelegen is zou je als
eerste aan de Komeet ELEnin kunnen denken. Maar daarvoor is dit object te dichtbij, ELEnin is daarvoor
nog veel te ver weg. ELEnin is wel met een telescoop aan de nachtelijke hemel aan het zuidelijk halfrond te
zien. Bovendien is de spanwijdte van ELEnin maar 4 km groot. Vanwege de zonsondergang geeft de
kleurstelling een vertekend beeld van het object. Eerdere video‘s die door de maker op youtube waren
geplaatst en ook doorgestuurd waren aan anderen zijn intensief geanalyseerd. Naar aanleiding daarvan is er
nogmaals een video samengesteld met de resultaten van dit fenomeen. Uiteindelijk is het overduidelijk te
zien dat het hier om een bewegend en dus vliegend object gaat met een vorm van aandrijving. Aangezien
het volkomen onbekend is wat dit is, is het dan ook gekwalificeerd als een UFO.
Uiteraard zijn alle eerder gemaakte video‘s nog te zien op het youtube kanaal van de maker van deze shots.
(zie bron link)
http://www.youtube.com/watch?v=m-JM2Yo_m58&feature=player_embedded

Sluiting Overheid van Amerika Dreigt !!
april 5, 2011 pineut
Amerika – De voortschrijdende onenigheid tussen de Democraten, van President Barack Hussein Obama,
en de Republikeinen dreigen te escaleren tot een beeindiging en sluiting van de Amerikaanse overheid.
Russia Today interviewd een aantal mensen waarbij o.a. de huidige interventie in Libië aan bod komt. Dit is
een oorlog die Amerika helemaal niet kan betalen, integendeel, Amerika raakt steeds dieper in de schulden.
Wellicht dat dit dan ook één van de redenen is voor de terugtrekking van Amerika. Want ook de
binnenlandse problemen rijzen de pan uit en is het niet langer meer de vraag of Obama die überhaupt ooit
kan oplossen. Het is vele Amerikanen al een lange tijd heel duidelijk, de beloofde Change en Euforie heeft
plaats gemaakt voor des-illusie en onvrede en heeft gezorgd voor een onderhuids muitende meute. De
enige vraag die nog open ligt is wanneer in Amerika de vlam in de pan slaat als de meute gaat muiten. Die
mogelijkheid komt met rasse schreden dichterbij nu het er op lijkt dat de overheid dreigt te gaan sluiten.
Velen vrezen een afkondiging van de al jaren voorspelde ―Martial Law‖ en de daaruit voortvloeiende
gevolgen voor het gehele land.
Bron en video: http://pineut.wordpress.com/2011/04/05/sluiting-overheid-van-amerika-dreigt/

Nieuwsbrief nr. 123 – 8 april 2011 - pag. 25

Islamisten in de bijstand: betaald om complotten te smeden om de ondergang van het Westen te
bewerkstelligen
Antivenin - 06 April 2011
Ze verplichten door hun parasitaire gedrag overheden, via de belastingbetaler,
zelf de ondergang te subsidiëren van het land dat ze hebben geadopteerd.
In 2008 berichtte de Toronto Sun dat "honderden moslims in [Greater Toronto]
die met meerdere vrouwen zijn getrouwd - sommige hebben een hele harem
van vrouwen - uitkeringen en sociale voorzieningen genieten voor elk van hun
echtgenotes, dankzij de stad en de provincie, zeggen islamitische leiders."
"Polygamie is een normaal onderdeel van het leven van veel moslims, " verklaarde Mumtaz Ali, voorzitter
van de Canadian Society of Muslims botweg. "Ontario erkent religieuze huwelijken voor moslims en
anderen."
Overheidsfunctionarissen haastten zich de beweringen van de islamitische leider betreffende de
immigratiewetten en de voorschriften voor sociale voorzieningen te ontkennen. Slechts één ambtenaar leek
zich voldoende zorgen te maken. "Dit is verkeerd, " zei Rob Ford, lid van de gemeenteraad. "Hier zou men
onmiddellijk een eind aan moeten maken."
In plaats daarvan heeft het misbruik van sociale voorzieningen door moslims zich als een kankergezwel door
de gehele Westerse wereld uitgezaaid. Bijna drie jaar later verschijnen er in Europa, Canada en Australië
regelmatig nieuwsberichten over radicale moslims, vaak immigranten, die betrokken zijn bij
uitkeringszwendel. Zelfs wanneer ze niet bij fraude betrokken zijn, zijn moslims vergeleken met andere
gemeenschappen regelmatig oververtegenwoordigd in de bijstand. De statistieken van rondom de wereld
zijn verbijsterend, vooral in deze economisch onzekere tijden.
Volgens een bron uit 2007 kost immigratie, waarvan een aanmerkelijk deel uit moslims bestaat "Zweden elk
jaar minstens 40 tot 50 miljard Zweedse kronen [ongeveer 7 miljard dollar / 5 miljard euro] … en heeft er in
belangrijke mate toe bijgedragen dat de Zweedse welvaartstaat aan de rand van het bankroet staat." Toch
verklaarde de minister van financiën van het land twee jaar eerder tegenintuïtief dat "om het systeem van
sociale voorzieningen overeind te houden meer immigranten toegang tot Zweden moeten krijgen."
Een Iraanse immigrant in Zweden uitte zijn verbazing over het beleid in zijn nieuwe land: "In Zweden trof
mijn familie een heel eigenaardig politiek systeem aan. De tolk vertelde ons dat Zweden een land is waar de
overheid je elke maand per post een cheque stuurt als je niet werkt. Ze legde uit dat er geen reden was om
een baan te zoeken."
De statistieken van Noorwegen zijn nog schokkender. Volgens een onderzoek aan de universiteit van Oslo
zitten "niet-westerse immigranten" tien keer vaker in de bijstand dan autochtone Noren.
In Duitsland zitten moslims vier keer vaker in de bijstand dan niet-moslims. In tegenstelling tot zijn Zweedse
tegenhanger levert de voormalige Berlijnse senator voor financiën Thilo Sarrazin openlijk kritiek op het
sociale stelsel, en hij heeft een bestseller geschreven waarin hij het immigratiebeleid van zijn land
veroordeeld. Nog in zijn functie als senator verklaarde Sarrazin dat bijstandstrekkers met vier euro per dag
genoeg te eten hadden, terwijl hij eraan toevoegde dat "afvallen wel hun minst belangrijke probleem was."
Uit onderzoek door Daniel Pipes en Lars Hedegaard in 2002 blijkt dat de voornamelijk islamitische
immigranten in Denemarken "5 procent van de bevolking vertegenwoordigen maar meer dan 40 procent van
de bijstandsuitkeringen opsouperen." In dat land zijn talrijke "alleenstaande" vrouwen die bijstand krijgen in
werkelijkheid de echtgenotes van polygame moslimmannen.
Polygamie en bijstandsfraude gaan in het hele continent hand in hand. In Frankrijk werd vorig jaar een
polygame moslim en vader van 17 kinderen aangeklaagd voor bijstandsfraude toen de autoriteiten ontdekten
dat "twee van zijn metgezellinnen een jaar lang in Dubai woonden terwijl ze toch bijstand bleven ontvangen
ter waarde van 10.000 euro's." De man was niet echt een onbekende, omdat hij eerder al het nieuws had
gehaald toen een van zijn echtgenotes een boete kreeg omdat ze achter het stuur zat in een niqaab die haar
het zicht benam.
In één geval promootte een lid van de Britse regering die zoals bekend weleens extra bijstand verstrekt aan
een man met meerdere vrouwen, openlijk het gebruik en misbruik van de sociale voorzieningen door haar
islamitische kiezers. Vorig jaar december noemde Harriet Harman, viceleider van de Labour Party
moslimimmigranten die een deel van hun bijstand naar familie in het thuisland sturen "heldhaftig." Ze riep
zelfs op tot het instellen van een belastingteruggave om meer immigranten aan te moedigen dit voorbeeld te
volgen. Gewone moslims zijn echter niet de enigen die profiteren van de royale sociale voorzieningen in het
Westen. In 2005 berichtte de Britse Telegraph dat de gouverneur van de Pakistaanse provincie Sindh zo'n
tien maanden lang ongeveer £1, 000 per maand van de Britse staat had ontvangen, plus de huur voor een
huis in het noordwesten van Londen.
Nog erger is dat veel bekende radicale islamieten uitkeringen krijgen. Het ironische van de situatie is
onontkoombaar: ze verplichten door hun parasitaire gedrag overheden, via de belastingbetaler, zelf de
ondergang te subsidiëren van het land dat ze hebben geadopteerd.
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Een van de meest beruchte moslimleiders van Engeland bijvoorbeeld, de haatprediker en voorvechter van
de sharia Anjem Choudary heeft er over opgeschept dat hij £25.000 / €28.560 per jaar aan uitkeringen
ontving, en legde uit dat het geld "aan Allah toebehoort." Het lidmaatschap van Choudary's groep Islam4UK
werd strafbaar gesteld nadat hij had gedreigd 500 aanhangers aan te voeren in een zeer provocerende "antioorlogsmars", waarbij men "lege doodskisten wilde meevoeren als symbool voor de 'genadeloos vermoorde'
moslims in Irak en Afghanistan." Choudary betaalde zelfs de boete van £50 / €57 die Emdadur Choudhury
(geen familie) vorig jaar had gekregen omdat hij een sombere Remembrance Day-dienst had verstoord door
papavers te verbranden. Het werd bekend dat Emdadur Choudhury, die wel "de designer label
extremist"wordt genoemd vanwege zijn smaak in westerse kleding, in "een gratis gemeentewoning woont en
bijna £800 / €915 per maand van de staat [ontvangt] aan uitkeringen."
Dan hebben we nog Abdul Rahman Saleem, die ooit in de gevangenis zat voor het aanzetten tot rassenhaat
tijdens de Londense rellen vanwege de Deense Mohammedcartoons. Hij wordt nu beschuldigd van het
"knoeien met de sociale voorzieningen door te werken terwijl hij een werkeloosheidsuitkering ontving." Een
"vriend" die informant was geworden vertelde de Daily Mail: "Hij zegt graag dat 'Allah verzorgt' - maar in
werkelijkheid is het de staat die hij zo veracht die hem verzorgt. De Child Support Agency beweert dat ze
niets kunnen doen om hem te dwingen voor zijn kinderen te betalen omdat hij een werkeloosheidsuitkering
ontvangt."
Intussen werden vijf moslims die waren veroordeeld voor het roepen van beledigingen tijdens een parade in
2009 om Britse soldaten te verwelkomen niet bestraft, terwijl ze ook nog eens verklaarden dat de
belastingbetaler voor de rekening voor de gerechtskosten zou opdraaien omdat zij in de bijstand zaten.
Bovendien werd vorig jaar onthuld dat de gemeentewoning van de vrouw en de acht kinderen van
Engelands meest beruchte, veroordeelde haatprediker, de met een haak als hand uitgeruste Abu Hamza,
"voor £40.000 / € 45.738 belastinggeld was opgeknapt." Zijn kinderen zijn in Groot-Brittannië geboren,
berichtte de Daily Mail, "dat betekende dat ze recht hebben op steun van de staat, die zelfs zou worden
voortgezet als Hamza wordt uitgezet." Deze steun omvatte tegen de £700 / € 800 per week in huur,
uitkeringen en subsidies.
Zelfs onthullingen dat daadwerkelijke terroristen uitkeringen krijgen voor en nadat ze hun misdaden hebben
begaan hebben niet geleid tot ingrijpende hervormingen van het sociale stelsel.
Twee weken na de bomaanslagen in Londen van 7 juli, 2005 werd het openbaar vervoer in de stad opnieuw
ontwricht door vier explosies. (Gelukkig werd er slechts één gewonde gemeld). De Britse autoriteiten
ontdekten vervolgens dat radicale moslims die bij de aanslag betrokken waren meer dan £165.000 / €
188.450 aan uitkeringen hadden geïncasseerd met behulp van meerdere adressen en sociale
verzekeringsnummers. Twee van hen hadden oorspronkelijk in Groot-Brittannië asiel gekregen door gebruik
te maken van valse paspoorten en valse namen.
Abu Qatada, die soms "Osama bin Laden's ambassadeur in Europa, " wordt genoemd, werd schuldig
bevonden aan het beramen van een complot om bommen te plaatsen tijdens de viering van de
millenniumwisseling in Jordanië. Na zijn vrijlating uit de gevangenis in 2008 werd hem vanwege een zwakke
rug een "arbeidsongeschiktheidsuitkering" toegekend van £150 / € 171 per week - ondanks het feit dat hij
precies een jaar na de Londense bomaanslagen van 7 juli werd gefotografeerd met een knapzak op de rug
en een tas vol boodschappen in de hand. Naast de publicatie van de foto onthulde de Telegraph dat "ze
hadden begrepen dat Qatada's familie ongeveer £47, 000 / € 53.675 per jaar aan uitkeringen incasseert £500 / € 571 per week in kinderbijslag voor vier van zijn vijf kinderen onder de 18, £210 / € 240 in
aanvullende bijstand, £150 / € 171 als arbeidsongeschiktheidsuitkering, £45 / € 51 aan kwijtgescholden
gemeentebelastingen - en een gemeentewoning in gebruik heeft met een waarde van ongeveer £800.000 / €
913.880."
Gelijksoortige situaties zijn in Australië voorgekomen. Toen Abdul Nacer Benbrika wegens terrorisme
terechtstond, bleek dat de illegale immigrant uit Algerije en vader van zeven kinderen die al drie keer was
uitgewezen in 19 jaar "nooit een dag had gewerkt" en "ons miljoenen heeft gekost" in uitkeringen, 'baby
bonus'-cheques, en andere toeslagen, zoals een nieuwslezer zei.
Bovendien verklaarde de Australiër David Hicks brutaalweg dat hij van plan was in de bijstand te gaan zodra
hij uit de gevangenis werd ontslagen. Hicks, een would-be "martelaar" die geen enkel berouw heeft, trainde
onder al-Qaida in Afghanistan en beweert Osama bin Laden wel twintig keer te hebben ontmoet. Zijn vader
zei in 2007 tegen de Herald Sun: "Hij is Australisch staatsburger. Hij heeft recht op dat soort dingen."
Een van de meest beruchte uitkeringstrekkers in Noorwegen is ook een veroordeelde terrorist: Mullah
Krekar, die in verband wordt gebracht met bomaanslagen in Madrid en Irak
Intussen zijn de Khadrs nog steeds de meest beroemde uitkeringstrekkers in Canada - zowel moslim als
niet-moslim. Omar Khadr, die heeft toegegeven oorlogsmisdaden te hebben gepleegd, zit nog steeds in
Guantanamo Bay, en heeft bekend in 2002 een Amerikaanse soldaat te hebben gedood in Afghanistan. Zijn
verre en naaste familieleden die allemaal zijn radicale inzichten delen, leven nog steeds van een uitkering in
een voorstad van Toronto. Ondanks de publieke verontwaardiging die de Toronto Sun in
2008 ontketende wijst weinig erop dat de situatie in Canada verbeterd is. Begin 2011 beschuldigden de
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Mounties Ahmad El-Akhal, een immigratieconsultant in Quebec, ervan dat hij "honderden mensen in het
Midden-Oosten had voorzien van Canadese identiteitspapieren zodat ze voor $500, 000 aan uitkeringen en
belastingteruggaven konden incasseren. Het feit dat geen van de personen die de uitkeringen ontvingen
daadwerkelijk in Canada woonde was een extra originele draai aan deze indrukwekkende zwendel. Volgens
de Royal Canadian Mounted Police liep de zwendel al sinds 1999.
Deze auteur heeft contact opgenomen met de oorspronkelijk in dat verslag van de Toronto Sun geciteerde
ambtenaren om te vragen wat er wordt gedaan aan uitkeringsfraude onder moslims. Het kantoor van Rob
Ford, nu de burgemeester van Toronto, heeft nooit gereageerd op de vragen. Slechts één persoon, een
woordvoerder voor het Ministry of Community and Social Services, heeft gereageerd - maar alleen met een
standaard e-mail. Rebecca MacKenzie legde uit dat het ministerie "niet op specifieke zaken kan ingaan om
redenen van privacy, " en ze voegde eraan toe dat "beschuldigingen van fraude zeer ernst worden
genomen." Die ernst had er al heel lang moeten zijn. Zoals een Islamist Watch blog post uit 2009 het stelde:
"Een regering die degenen die haar vernietiging nastreven, financiert, is maar met één woord te beschrijven:
suïcidaal."
Dit artikel is gesponsord door Islamist Watch, een project van het Middle East Forum.
Kathy Shaidle blogs op Five Feet of Fury. Haar nieuwe boek over de Canadese commissies voor de
mensenrechten is The Tyranny of Nice: How Canada crushes freedom in the name of human rights — and
why it matters to Americans, geschreven met medeauteur Pete Vere.
Bron: Pajamas media - Auteur: Kathy Shaidle
Vertaald uit het Engels door: Antivenin
Noot van de vertaler:
Onlangs werd in De Telegraaf bericht dat "uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat er op grote schaal
uitkeringen worden verstrekt aan mensen die bij de gemeente onbekend zijn. Alleen al in Amsterdam gaat
het om meer dan 30.000 uitkeringstrekkers die helemaal niet staan ingeschreven."
Rotterdam, waar de autochtone bevolking inmiddels in de minderheid is, komt op het ogenblik 41 miljoen
tekort voor de bijstandsuitkeringen. Het wordt hoog tijd dan onze eigen overheid eens actie gaat
ondernemen om de situatie in ons land aan te pakken. Dat we druk bezig zijn om in naam van de multikul en
de menslievendheid bezig zijn onze eigen ondergang te subsidiëren is in ieder geval een feit. Inderdaad:
suïcidaal.
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=13074

Stop het Verbod van de EU op Kruiden en Vitaminen (petitie!)
~TEKEN de PETITIE a.u.b.~
Aanstaande april zal het Europese Parlement stemmen over de vrije handel in medicinale kruiden,
natuurlijke vitaminen en medicijnen. Zij noemen dit "marktharmonisatie van maximaal toegestane
hoeveelheden voedingsstoffen in voedingssupplementen".
Wat betekent dit in gewone taal? Als zij JA stemmen, kun je niet meer vrij kiezen welke natuurlijke kruiden je
gebruikt als je ziek bent, of welke natuurlijke vitaminen je toevoegt aan je dagelijkse maaltijden. Je mag zelfs
geen kruiden in je eigen tuin meer telen. Zij willen dat je de schadelijke pillen gebruikt die Grote
Farmaceutische Bedrijven verkopen voor Grof Geld. De lobbyisten van de farmaceutische industrie werken
al hard om de Leden van het Parlement te overtuigen (en waarschijnlijk meer dan dat) deze Wet in te
voeren.
Stop het Verbod van de EU op Kruiden en Vitaminen
Wij moeten nu actie ondernemen, op de meest simpele en effectieve manier die er is: tegenstand
bieden. Laat hen weten dat wij hen in de gaten houden en deze corrupte en onzinnige wet niet willen. Wij
willen vrij kunnen kiezen wat wij eten en waarmee wij ons genezen.
Er zijn twee petities, één HIER en een andere HIER. Teken ze alsjeblieft beide en verspreid dit bericht zo
ver je kunt.
Meer informatie en de mogelijkheid om een donatie te doen vind je hier en hier.
Tien bewezen medicinale kruiden die wetenschappers hebben getest in klinische studies vind je hier.
Een lijst met farmaceutische bedrijven en de winsten die zij maken vind je hier.
Bron: http://www.galacticchannelings.com/nederlands/herbs.html
>> STUUR dit bericht door naar al je vrienden & bekenden als je blieft, liever nog vandaag dan morgen!! Er
is namelijk een beetje haast bij betrokken, kom dus nu in actie het vergt maar 5 minuten van je tijd <<<
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Fransen willen wachtwoorden van burgers weten
Gepubliceerd: Woensdag 6 april 2011 - Auteur: Loek Essers
De Franse overheid wil alle digitale sporen van burgers kunnen opvragen bij
internetbedrijven. Zelfs wachtwoorden. Google, Microsoft maar ook Facebook, AOL
en eBay tekenen fel protest aan.
De Franse 'Association des Services Internet Communautaires' (ASIC) dient een
klacht in bij de hoogste rechtbank van het land, de Conseil d‘Etat. De organisatie
komt op voor de belangen van internetbedrijven en protesteert namens hen tegen
de vergaande dataretentie.
Wachtwoorden delen met overheid
Het protest is gericht tegen regelgeving die op 1 maart werd gepubliceerd en waarin webbedrijven verplicht
worden gesteld data van gebruikers 1 jaar op te slaan. Het gaat om data waarmee alle personen die hebben
bijgedragen aan het creëren en online zetten van content geïdentificeerd kunnen worden. De
internetbedrijven worden verplicht internetprotocollen, gebruikersnamen en wachtwoorden te delen.
De klacht van ASIC tegen deze regeling wordt gesteund door een aantal grote techgiganten, waaronder dus
Microsoft, Google, Facebook, eBay, AOL en Dailymotion. Maar ook Skype, Wikipedia, Spotify, Yahoo en
MySpace.
Persoonlijke data
De bedrijven winden zich vooral op over de wachtwoorden die moeten worden gedeeld. "Voor ons is dit
duidelijk geen data waarmee iemand geïdentificeerd wordt, het is persoonlijke data", aldus secretarisgeneraal Benoit Tabaka van ASIC tegen persbureau Bloomberg. Volgens hem is de Europese Commissie
(EC) onvoldoende op de hoogte gesteld van het aanstaande besluit.
Webwereld.nl
Reactie
Álle wachtwoorden van álle burgers. En dat wordt dan straks, naar goed overheidsgebruik, opgeslagen in
een publieke database die zo lek als een mandje is zeker? Frankrijk moet ondertussen een paradijs worden
voor hackers en phishers!
Liberté, égalité, fraternité. Doorhalen wat niet van toepassing is.

Nieuw EU antiterroristen agentschap wordt “als de KGB”
Bron / origineel: www.express.co.uk
Hoge eurocraten zweren samen voor de oprichting van een nieuw EU
terrorismebestrijding agentschap dat de belastingbetaler honderden
miljoenen pond zou kunnen kosten.
En critici waarschuwden afgelopen nacht het agentschap kan veranderen
in een Europa breed geheim politieleger dat "als de KGB" kan worden.
De stap zal waarschijnlijk ook MI5 en MI6 chefs woedend maken als Britse
spionnen zouden kunnen worden gedwongen om inlichtingen te delen met
Europese agenten.
EU directeur terrorismebestrijding, Olivier Luyckx, voorziet dat de nieuwe organisatie naast het grote nieuwe
EU corps diplomatique werkt onder leiding van barones Cathy Ashton, het hoofd Buitenlandse Zaken.
Hij bracht eerder deze week het voorstel in het Europees Parlement in Brussel ter sprake.
Luyckx riep op om een reeks van bestaande EU veiligheidsdiensten inclusief Europol, Eurojust, Cosi,
Frontex en Cepol samen te trekken in een organisatie met verregaande bevoegdheden.
Luyckx zei: "Er is nieuwe ruimte voor actie op EU niveau. Dit is hoe ik de verandering zie. Het oprichten van
een systeem dat een afspiegeling is van degene die wordt opgericht voor toezicht op externe crisissen, een
one-stop winkel voor informatie-uitwisseling‖.
Oostenrijk en België stelde als eerste een Europese inlichtingendienst voor na de bomaanslag in 2004 op
een trein in Madrid.
Maar de stap werd afgewezen door Groot-Brittannië en enkele andere EU landen als alweer de zoveelste
onnodige uitbreiding van de Brusselse bureaucratie.
VK Independence Party Euro parlementslid, Godfrey Bloom, zei: "Mijn zorg is dat het minder zou zijn als de
CIA in Amerika en meer als de KGB in Rusland".
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/nieuw_eu_antiterroristen_agentschap_wordt_als_de_kgb
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Libië waarschuwt voor ramp als de “Great Man-Made River” geraakt wordt
Bron / origineel: news.yahoo.com
Libië waarschuwde zondag dat de door de NAVO geleide
luchtaanvallen een "menselijke en ecologische ramp" zou kunnen
veroorzaken als ze het enorme Great Man-Made River (GMMR) project
van het land beschadigden.
Gebouwd tegen een kostprijs van 33 miljard dollar haalt de GMMR
water van diep onder de Sahara op een diepte van tussen de 500 en
800 meter (1.600 tot 2.500 feet), zuivert en transporteert het naar de
kuststeden van het noorden waar het grootste deel van de bevolking is
geconcentreerd. Ingenieur en projectmanager Abdelmajid Gahoud
vertelde buitenlandse journalisten in het ultramoderne controlecentrum aan de rand van Tripoli, dat een
"menselijke en ecologische ramp" mogelijk was als de GMMR werd geraakt.
Hij zei dat drie pijpleidingen, één voor gas, één voor olie en één voor water ondergronds parallel aan de 400kilometer lange (248 mijl) weg liepen van de oostelijke stad Benghazi naar Muammar Gaddafi‘s thuisstad
Sirte, door het gebied tussen Ajdabiya en Sirte, waar veel luchtaanvallen van de coalitie geweest waren.
"Als één van de pijpleidingen geraakt wordt beïnvloed dat ook de anderen, wat een humanitaire catastrofe
zou kunnen betekenen", zei Gahoud.
"Als een deel van de infrastructuur wordt beschadigd, is alles aangetast en de massale ontsnapping van
water kan een catastrofe veroorzaken", hij voegde toe dat daardoor 4, 5 miljoen dorstige Libiërs verstoken
van drinkwater zouden zijn.
Ontworpen in de jaren 1960 en in de jaren 1980 door Muammar Gaddafi gestart als onderdeel van een plan
Libië zelfvoorzienend in voedsel te maken, voorziet de GMMR 70 procent van de bevolking van water voor
drinken en irrigatie.
Een totaal van 4.000 kilometer pijpleiding werden op een diepte van twee tot drie meter gelegd, zei hij, het
land van zuid naar noord doorkruisend en maakt van de GMMR het grootste en duurste irrigatieproject in de
geschiedenis.
Het is ontworpen om water te pompen uit het omvangrijke ondergrondse Nubian Sandstone Aquifer System
in het zuiden van Libië naar de dichtbevolkte kustgebieden in het noorden waar de meeste van zes miljoen
inwoners van het land wonen en werken.
Zaplog.nl

Gratis energie opwekken uit GSM-straling + 70% minder hersentumoren!
DELFT – Binnenkort wordt het mogelijk om zelf thuis gratis energie op
te wekken uit GSM-straling en aanverwante straling zoals mobiel
internet. Momenteel wordt een prototype getest waarmee elk
huishouden zelf gratis energie kan opwekken. Het prototype bestaat uit
een folie waarin onzichtbare microspoelen zijn verwerkt. Deze
lichtdoorlatende folie kan op de binnenkant van de ramen worden
geplakt. De straling van een zendsmast is zo overweldigend
zodat microspoelen de elektromagnetische GSM-straling om kunnen
zetten in stroom. Doormiddel van een 220V omvormer komt de
gewonnen elektriciteit ten gunste van het huishouden. Ook is het
mogelijk de stroom op te slaan in lithium-ion accucellen. De volgende stralingsfrequenties worden onder
andere geabsorbeerd: GPRS, HSDPA/HSUPA, UMTS en DVB.
70 % hersentumoren
Volgens opgave van de fabrikant is de investering binnen een jaar terugverdiend. Naast de voordelen van
gratis energie wordt ook nog eens de straling binnenshuis zodanig geminimaliseerd dat de
kankerverwekkende eigenschappen van de straling miniem worden. Hierdoor zal het aantal hersentumoren
dat na 15 jaar gaat ontstaan met 70% kunnen verminderen. Het enige nadeel is dat het bereik van de
mobiele telefoon wat minder zal worden. Bijvoorbeeld, een flatgebouw volledig voorzien van microspoelfolie
zal 25% van het vermogen van een gemiddelde zendmast absorberen.
april 2011
De fabrikant geeft de volgende besparingen op: Afstand tot zendmast:
Minder dan 10 km: Verlichting in huis (LED), espresso apparaat, A+++ wasmachine.
Minder dan 20 km: Volledige verlichting huis (LED), espresso apparaat.
Minder dan 30 km: Volledige verlichting huis (LED).
Zo verdient u ook nog eens wat terug aan uw dure mobiele internet abonnement.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/04/05/gratis-energie-opwekken-uit-gsm-straling/
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Het gevaar met kerncentrales wat Japan heeft getroffen ligt ook in België op de loer
april 07, 2011 By: silviavideler
Fukushima aan de Schelde: hoe onveilig zijn onze kerncentrales?
„Doel 1 moet nú dicht. En Tihange 1 ook‟
‗Ik wil geen paniek zaaien, maar ook in België mogen we zware
ongevallen met kerncentrales verwachten. Het is alleen maar een
kwestie van tijd.‘ Dat zegt Alain de Halleux (53): een Belgisch
documentairemaker en nucleair chemicus.
De Halleux maakte in 2009 ‗R.A.S. – Rien à signaler‘, een beklijvende film over de abominabele
werkomstandigheden in (vooral Franse) kerncentrales, waar arbeiders in dienst van allerlei onderaannemers
voor weinig geld de smerigste en gevaarlijkste klussen opknappen.
Deze week komt de nieuwe film van de Halleux uit: ‗Tsjernobyl 4 Ever‘. Daarin gaat hij, 25 jaar na de ramp
van 1986, ter plekke na of de Oekraïeners al een beetje hersteld zijn van de catastrofe, en hoe de ontplofte
kerncentrale er nu aan toe is. De film is al aan een tiental landen verkocht en komt begin mei in Japan op de
televisie.
De Halleux »Laat me nog eens naar Tsjernobyl verwijzen. Zowel de economische als de menselijke
gevolgen van die ramp zijn na een kwarteeuw nog altijd onvoorstelbaar groot. In mijn film vertelt een expert
dat hooguit tien procent van de kinderen die sinds de ramp in Oekraïne geboren zijn, gezond is. De rest zou
één of meer chronische aandoeningen hebben. Nog altijd staan officieel 2, 2 miljoen mensen geregistreerd
als slachtoffer. De voorbije kwarteeuw is de bevolking van Oekraïne met zeven miljoen gedaald – het is één
van de weinige landen ter wereld met een negatieve demografie, zoals dat heet. De levensverwachting zal
tegen 2050 gezakt zijn naar ongeveer 55 jaar; voor de ramp was dat nog 75.
»Weet u trouwens dat er concrete plannen bestaan om tegen 2030 zomaar even tweeëntwintig nieuwe
kerncentrales in Oekraïne neer te poten? Ze gaan ervan uit dat sommige EU-landen uit de kernenergie
zullen stappen, en dat Oekraïne die landen dan elektriciteit zal kunnen verkopen. Er valt dus geld te
verdienen.»
»Er wordt ook gesjoemeld. Toen ik ‗R.A.S.‘ draaide, heb ik concrete voorbeelden genoeg gekregen. In één
Franse centrale moesten dichtingen van kranen worden vervangen. Die dichtingen zijn een soort vlechten
van asbest – ook dat nog, ja (lacht). Die vlechten zitten vol radioactieve deeltjes. Arbeiders kregen de
opdracht om in een uurtje vier van die vlechten te vervangen. Onmogelijk in zo‘n korte tijd, dus wat deden
ze? Ze vervingen alleen de meest zichtbare vlecht. De chef die kwam controleren, bekeek alleen de
bovenste vlecht, concludeerde in zijn rapport dat de rest ook in orde was en maakte zich zo vlug mogelijk uit
de voeten, weg van die radioactieve kranen.
»Een ander verhaal was nog sterker. Een ploeg arbeiders kreeg op vrijdagmiddag de opdracht om eventjes
honderd nieuwe naden aan pijpen te lassen, in de gevaarlijke zone van de reactor. Van elke nieuwe lasnaad
moesten ze een röntgenfoto maken om te kijken of binnenin alles perfect in orde was. Dat werk moest klaar
zijn tegen vijf uur diezelfde middag. De arbeiders protesteerden dat zoiets nooit zou lukken. Antwoord van
hun chef: ‗Kan me niet schelen, trek er uw plan mee!‘ Die chef staat natuurlijk zelf ook onder zware druk van
zijn bazen om de klus binnen de afgesproken tijd te klaren. Wat hebben die arbeiders gedaan? Ze hebben
één perfecte naad gelast en daarvan honderd röntgenfoto‘s gemaakt. Iedereen tevreden.
HUMO
In „R.A.S.‟ laat u ook zogenaamde jumpers aan het woord. Wat doen zij?
De Halleux «Heel schematisch uitgelegd lopen er vanuit een kernreactor drie grote pijpen. De opgewekte
stoom wordt door die pijpen naar generatoren geleid, en die wekken de elektriciteit op waar het allemaal om
gaat. Als een reactor wordt stilgelegd voor onderhoud, dan moet er eerst een enorme stop worden geplaatst
in het manshoge gat dat de reactor met zo‘n pijp verbindt met de stoomgenerator. Dat kan alleen manueel.
Een jumper in een beschermend pak springt dus letterlijk in die pijp om die grote stop vast te zetten. Dat
moet binnen één tot anderhalve minuut gebeurd zijn, omdat die pijpen zo radioactief zijn. In die enkele
seconden loopt de jumper de stralingsdosis van een heel jaar op.
»Je hebt jumpers die van centrale naar centrale trekken om die klus op te knappen. Veel diploma‘s heb je er
niet voor nodig (lacht). En als ze ziek worden, worden ze vaak aan hun lot overgelaten. Stel dat een jumper
na tien jaar kanker krijgt: hoe bewijst hij dat de oorzaak bij zijn baan ligt? Wie gaat hij aanspreken? Niet EDF
of GDF-Suez (de eigenaars en uitbaters van de kerncentrales, red.), want hij was in dienst bij een
onderaannemer.
HUMO
De Belgische centrales staan toch bekend als zeer veilig?
De Halleux «Is dat zo? Als je met onafhankelijke experts uit de hele wereld praat, hoor je wel iets anders.
Doel 1 is gevaarlijk, omdat er geen degelijke betonnen fundering onder ligt. Tihange 1 is een reactor met een
fragiel deksel. Die dingen zijn veertig jaar oud, hè. Doel 1 en Tihange 1 moeten meteen dicht! Dát krijg je te
horen van onafhankelijke experts. Ze geven Greenpeace, dat hetzelfde vertelt, gewoon gelijk.»
HUMO
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Als de toestand zo precair is, waarom sluit Electrabel die twee reactoren dan niet?
De Halleux «Als Electrabel dat zou aankondigen, vluchten de aandeelhouders weg en maakt het aandeel
van Suez een duik.»
HUMO Is het zo simpel? Electrabel investeert toch elk jaar een paar honderd miljoen in de renovatie
van zijn centrales?
De Halleux «Van een veertig jaar oude centrale maak je geen nieuwe. Die dingen zijn bedacht en gebouwd
in een andere eeuw, hè. De basistechnieken die toen werden gebruikt, staan mijlenver van de huidige
technologie.
»Wat heeft de ramp van Fukushima veroorzaakt? Het feit dat een paar ouderwetse dieselmotoren verzopen
zijn door de tsunami, waardoor het koelsysteem van de reactoren uitviel. Weet je dat Frankrijk nu in
noodtempo alle dieselmotoren bij zijn centrales wil vervangen omdat ze verouderd zijn?
»België heeft zeven centrales, maar er staan er nog eens een stuk of twintig aan onze grenzen. Als de
centrale van Gravelines in Frans-Vlaanderen ontploft, mogen we half Vlaanderen ontruimen, want de
Noordzeewind blaast de radioactieve wolk gegarandeerd in onze richting.»
HUMO
U bent bijzonder somber. Vreest u niet dat u wordt weggezet als een professionele alarmist?
De Halleux «Ik vraag niets liever dan dat mijn ongelijk zo snel mogelijk wordt bewezen. Echt! Laat om elke
journalist of onderzoeker alstublieft zoeken naar feiten en argumenten die bewijzen dat alles wat ik u vertel
en in mijn films laat zien regelrechte flauwekul is, of minstens zwaar overdreven. Ik ben benieuwd.»
Bron: Het volledige artikel leest u in Humo 3683 van dinsdag 5 april 2011.

Tepco wil radioactief water in zee lozen
Elk uur loopt 7.000 liter radioactief water (10.000 keer de limiet) rechtstreeks in zee en niemand vindt het lek.
AMSTERDAM – Het Japanse elektriciteitsbedrijf Tepco, eigenaar van de zwaar beschadigde kerncentrale
Fukushima overweegt 11.500 ton radioactief besmet water de zee in te lozen.
Dit meldt het persagentschap Kyodo maandag. Het water wordt tot nu toe opgeslagen in containers, en zou
volgens een woordvoerder van Tepco slechts zwak radioactief zijn.
Het bedrijf wil met het lozen van het water ruimte vrijmaken voor water dat nog meer radioactief besmet is.
Tepco, de uitbater van de rampcentrale in Fukushima, slaagt er niet in het lek te vinden van waaruit
hoogradioactief water rechtsreeks in zee loopt. Dat blijkt ook geen klein lek te zijn: elk uur loopt 7.000 liter
hoogradioactief water in zee. Volgens The New York Times bevat dat water een miljoen Becquerel jodium131 per liter, en is het dus 10.000 keer radioactiever dan normaal.
Alsof dat niet genoeg is, wel het bedrijf morgen ineens 17, 5 miljoen liter radioactief water in zee dumpen. De
opslagtanks waarin het radioactief water dat uit de andere drie reactoren loopt, zitten immers vol. Het gaat
om water dat 100 keer radioactiever is dan de wettelijke limiet voor zeewater.
Zagemeel, krantensnippers en luiers
De jongste drie dagen is er geen sprankeltje hoop te bespeuren in de berichten die uit Fukushima komen.
Integendeel. Pogingen om het ontsnappen van 7.000 liter per uur van erg gevaarlijk radioactief water uit
reactor 2 te stoppen, zijn op niks uitgelopen. Er is geprobeerd om een scheur in een afvoerkanaaltje met
beton te dichten, maar dat lukte niet. Een andere poging omhelsde een mengsel van zagemeel,
krantenknipsel en het poeder dat in luiers zit om te absorberen. Het hielp omzeggens niks.
Mysterie
Ondertussen blijkt het gescheurde afvoerkanaal trouwens niet de enige bron van radioactief water te zijn dat
in zee loopt. Erger nog: niemand lijkt te weten van waar het hoogradioactief water allemaal komt en hoe het
zijn weg vindt naar de zee. In een poging om dat uit te vinden, strooiden arbeiders 13 kilo kleurstof in
poedervorm in een afvoerbuis die komt van de turbinekamer van reactor 2. Het leverde een nieuw raadsel
op, want uren later was er nog geen effect te bespeuren.
Nieuwe wanhoopsdaad
Voorlopig blijft dus water dat 10.000 keer te radioactief is à rato van 7.000 liter per uur in zee stromen. Het
water op de site – het staat niet alleen in en rond reactor 2, maar ook rond 1, 3 en 4, wordt ondertussen
alleen maar radioactiever, en daardoor kunnen arbeiders quasi niks meer doen. Een nieuwe wanhoopsdaad
dan maar: het water dat nu de opslagtanks heeft gevuld dumpen in zee, zodat er plaats vrijkomt voor ―erger
bestraald‖ water. Tepco wil morgen meer dan 17 miljoen liter dus gewoon in zee lozen. Het gaat om water
dat ―slechts‖ 100 keer radioactiever is dan de wettelijke limiet voor zeewater. Beweert Tepco, maar de
uitbater van de rampcentrale is niet meteen de betrouwbaarste bron van informatie, zo is de jongste weken
steevast gebleken. (mvl)
http://sp00kje.nl/?p=5486
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Het waarschuwen voor de Islam is niets nieuws
april 07, 2011 By: silviavideler Category: Actueel
Beza waarschuwde voor „zondvloed van Mohammed”
mr. D. J. H. van Dijk
„Nederland staat aan de vooravond van een tsunami van islamisering.‖ Ik heb deze uitspraak over de
‖tsunami van moslims‖ altijd toegeschreven aan de lenige geest van Geert Wilders. Wilders is echter minder
origineel dan ik dacht. Deze uitspraak komt uit het brein van Theodorus Beza, de opvolger van Calvijn in
Genève. Beza spreekt geregeld over de dreigende „zondvloed van Mohammed.‖ Bijvoorbeeld in zijn preken
over Hooglied. De gelijkenis met de stelling van Wilders is veelzeggend.
Terecht is er onder christenen kritiek op het taalgebruik van Wilders. Maar misschien zijn wij wel eens te
respectvol. De reformatoren schroomden niet om onverbloemd hun mening te geven over de gevaren van
valse religies. Ik noemde Beza, die ook een directe relatie legt tussen de islam en christenvervolging. We
kunnen echter ook denken aan de kanttekeningen bij de Statenvertaling. In de kanttekeningen bij het
Bijbelboek Openbaring wordt gewaarschuwd voor „de valse bisschop van Rome‖, maar ook tegen
Mohammed, die „zijn ongoddelijke leer uit de put van de afgrond tevoorschijn heeft gebracht en deze leer
daarna door zijn Arabieren en Saracenen, gelijk gewapende sprinkhanen, door een groot deel der wereld,
ten dele met bedrog, ten dele met geweld heeft voortgeplant.‖ De kanttekenaren bieden weinig ruimte voor
bondgenootschappen tussen moslims en christenen.
In de tijd van de Reformatie was de dreiging van de islam voor West-Europa heel reëel. Er is gebeden én
gestreden om dit gevaar af te wenden. Wat een verschil met vandaag. Vanouds was het christendom een
belangrijk fundament voor de westerse cultuur. Het koesteren van deze identiteit garandeerde dat de eigen
identiteit niet werd opgeslokt door een andere. Het christendom biedt immers een schat aan identiteit en
zelfkennis. Nu vormt Europa echter een holle cultuur. Een cultuur waarin het natuurlijke en christelijke is
vervangen door het on- en tegennatuurlijke van een postchristelijke samenleving. Hoe verdedigt zo‘n cultuur
zich tegen bedreigende, opkomende culturen? Welk overlevingspakket heeft een lege cultuur, die haar
hoogste geluk vindt in een vrije seksuele moraal en een onbeperkt recht tot kwetsen?
Het anker van het christendom is weggeslagen in een seculier-liberale maalstroom en we hebben er niets
voor in de plaats gezet. Behalve een pseudoreligie, die is gebaseerd op de angst voor smeltende ijskappen.
Zoals de staatsman Edmund Burke het ooit verwoordde, kost het generaties om een landgoed op te
bouwen, maar een onverstandige erfgenaam kan alles in een kwartiertje verbrassen. Europa heeft het
eeuwenoude christelijk erfgoed er in enkele decennia doorheen geboemeld.
Kan dit proces en een verdere islamisering nog worden gekeerd? De overheid heeft de roeping om in het
publieke domein de christelijke godsdienst te bevorderen en antichristelijke machten tegen te gaan. Haar
arm is echter beperkt. Het gaat immers om het gedachtegoed van mensen. Hoewel religie een explosief
goedje kan zijn, gaat het dus niet over een bompakketje dat je technisch onschadelijk kunt maken. Tegen de
zondvloed van Mohammed bestaat maar één effectieve remedie: de verkondiging van het Evangelie. De
gereformeerde gezindte is druk met de vraag: Hoe zullen we overleven? De hoofdvraag moet echter zijn:
Zullen wij anderen redden?
Ik ben het dus pertinent niet eens met Wilders, maar wel met Beza. Als Nederland niet buigt voor het
Evangelie, kan de islam als een tsunami over ons komen. Als een gesel van God. Waar het kruis eenmaal
gestaan heeft, blijft, als het wordt weggenomen, alleen de omgewoelde aarde over. Als Gods oordeel over
een samenleving die Zijn genadige bemoeienis verwierp.
In de zestiende eeuw werden de legers van de islam gestopt bij Wenen. De islamisering van West-Europa
werd op het nippertje afgewend. Wat toen met islamitisch geweld niet lukte, lijkt nu bijna rimpelloos te
slagen. Rimpelloos? Beza zou zeggen: Ziet u het water niet kolken? Het is de zondvloed van Mohammed!
De auteur is beleidsmedewerker voor de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Reageren aan scribent?
gedachtegoed@refdag.nl - Bron: ref. dagblad
Wetenschap pleit voor meer „gedrags-verbeter-pillen‟ voor een betere wereld
Complete artikel: www.guardian.co.uk - Zaplog.nl
Onderzoekers pleiten ervoor om in plaats van gevangenissen, mensen
te onderwerpen aan 'morality treatments'. Dit zou wel eens heel veel
wereldwijde problemen die de mensheid heeft, kunnen oplossen.
Een pil om moreel gedrag te verbeteren, een behandeling voor
racistische opvattingen, een therapie om je medeleven met mensen in
andere landen te verhogen, dit klinkt als SF maar onze moraal kan
steeds makkelijker veranderd worden met behulp van medisch ingrijpen.
De wetenschap zou zich moeten voorbereiden op die gevolgen volgens
een boek, dat de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied beschrijft.
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Hypermoderne 3D-flitspaal die alles ziet in het verschiet
Naast snelheidsovertredingen, zoals deze camera registreert, zou de
nieuwe camera ook andere verkeersovertredingen kunnen vastleggen.
In Europees verband wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een
nieuwe flitspaal. De camera zal veel verkeersovertredingen tegelijk
kunnen vastleggen, schrijft de Nederlandse krant Algemeen Dagblad
(AD).
De nieuwe flitspaal is een combinatie van een 3D-camera, een infraroodcamera en een aparte camera voor
de kentekens. De 3D-camera maakt video-opnames van op 50 meter afstand. Deze worden automatisch
geanalyseerd en daaraan kan de justitie aflezen of de bestuurder bijvoorbeeld niet handsfree telefoneert of
zonder gordel rijdt, en of er een kind op de voorste passagierszetel zit. Door de combinatie van verschillende
camera's is er kentekenherkenning. Ook bumperkleven en te hard rijden worden meteen gesignaleerd. Zelfs
de bandenspanning zou na te trekken zijn.
Volgens het AD moet de nieuwe flitspaal er binnen 5 jaar staan in Nederland, dat via een Europese EUsubsidie van ruim 6 miljoen euro deelneemt aan de ontwikkeling van de ultramoderne techniek, die nu in
Finland en Duitsland wordt getest.
Eén exemplaar zou zowat 60.000 euro kosten, tekende het AD uit gerechtelijke bron op. (belga/sps)
http://nieuws.nl.msn.com/binnenlands-nieuws/om-wil-binnen-vijf-jaar-aan-3d-flitspaal

Groot mysterieus object voor de zon
Volgens een aantal SDO en SOHO beelden lijkt er zich een groot object of
planeet voor de zon te verplaatsen.
Men is niet zeker waar het hier om gaat, zelfs NASA kan geen verklaring
bedenken. Wat ze wel kunnen vertellen is dat dit niet de maan is, zoals
velen beweerden bij het uitkomen van de plaatsjes.
NASA has no explanation or announcements on what this could be so we
can only guess that this is another planet moving past the
SOHO imagery. The question is what planet could this be? Is it a astroid,
Venus or Mercury maybe?
Het object bewoog zich op 6 december 2010 voor de zon en er is nog
steeds geen verklaring voor gevonden. Is het één van de planeten in ons zonnestelsel zoals Venus? Is het
een grote astroide? Niemand lijkt het antwoord te weten.
Het onderstaande is een versnelde video opnames, je ziet rond de 10 seconden het object voor de zon
scheren in de rechter bovenhoek.
Bron: www.fromtheold.com

Duizenden nucleaire brandstofelementen vermist
In Duitsland heerst verwarring over het lot van enkele duizenden
brandstofelementen die tussen 1967 en 1988 werden gebruikt in een
nucleaire onderzoekreactor in Jülich, zo‘n 30 kilometer van Aken.
Volgens weekblad Der Spiegel zijn de kogels radioactief materiaal ter
grootte van tennisballen verdwenen. De autoriteiten bestrijden dat, maar
spreken elkaar tegen, melden Duitse media.
Volgens Svenja Schulze, wetenschapsminister van de deelstaat NoordRijnland-Westfalen, zijn de 2.285 brandstofkogels ―naar alle
waarschijnlijkheid‖ beland in een opslagplaats voor kernafval in Asse, in de deelstaat Nedersaksen. De
federale overheidsdienst die dat centrum beheert, spreekt dat evenwel tegen. In Asse mag alleen
laagradioactief materiaal worden opgeslagen en geen nucleaire brandstof.
Over de verblijfplaats van het afval blijkt nergens betrouwbare informatie op papier te staan, tot woede van
met name de Groenen in Noord-Rijnland-Westfalen. Zij vinden al jaren dat Duitsland veel te laks omspringt
met kernafval en zien dat opnieuw bevestigd. De kwestie komt op het moment dat in Duitsland een fel debat
woedt over de toekomst van kernenergie, naar aanleiding van de nucleaire crisis in Japan als gevolg van de
aardbeving en tsunami op 11 maart.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/04/05/duizenden-nucleaire-brandstofelementen-vermist/
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Beheersen van het weer in 2025: denk je nog steeds dat ze het weer niet kunnen beïnvloeden?
Ingevoerd:
07-04-2011 - Geplaatst door: Redactie Earth Matters
Bron: Farm wars
(Marti Oakley - Nederlandse vertaling Hansjelle Dijkstra) Marti Oakley is
een Amerikaanse boerenrechten- en voedselactiviste. Zij signaleert
maatschappelijke wantoestanden in dagblad- en tijdschriftartikelen, in
open brieven aan gezagsdragers en in publicaties op tal van websites.
In dit artikel becommentarieert Marti Oakley een rapport dat in 1996
werd samengesteld voor de Amerikaanse Luchtmacht. Omdat het een
vrij lang rapport is, en omdat het onvertaald is, volstaan we met u de link
te geven naar de website waar u dit rapport kunt inzien: In haar artikel
heeft Marti enkele letterlijke citaten uit bovengenoemd rapport opgenomen. Vraag u in alle eerlijkheid af of u
misschien tot de conclusie moet komen dat het bizarre weer dat de Verenigde Staten in de afgelopen vier tot
vijf jaar overal heeft geteisterd mogelijk het resultaat zou kunnen zijn van opzettelijke verstoring en
beïnvloeding. De experimenten met het HAARP* programma in Alaska worden onverminderd voortgezet, en
zijn in de afgelopen 15 jaar grotendeels door de massamedia genegeerd. Het High Frequency Active Auroral
Research Program (HAARP) is een Amerikaans militair en civiel onderzoeksinstituut in Alaska, dat
onderzoek doet naar de ionosfeer. Dit onderzoek richt zich onder andere op hoogfrequente
elektromagnetische (be)straling van de ionosfeer, waardoor deze lokaal tijdelijk wordt vervormd. Al sinds de
start van het project is er (soms felle) kritiek geuit op HAARP. Allereerst is er kritiek op de locatie van het
HAARP-terrein. De locatie voor het terrein, een in onbruik geraakte OTH-radar, werd vooral gekozen om
politieke redenen. Vanuit wetenschappelijk oogpunt was deze locatie echter ongeschikt. Ook kostte het
project veel meer dan soortgelijke projecten elders in de wereld. Midden jaren ‗90 begonnen mensen te
twijfelen aan de ware doelstellingen van HAARP. Zo begonnen complottheorieën de ronde te doen dat de
antennes op het terrein in werkelijkheid onderdeel zouden zijn van een wapen. Het alarmerend snel smelten
van ijsmassa‘s op de Noordpool lijkt geen aandacht waard, en dat geldt ook voor de dood van inheemse
diersoorten en van het leven onder water. Noem het maar opwarming van de Aarde, en laat de woorden- en
theorieënstrijd maar losbarsten. Maar! Wat je ook aanvoert, noem nooit HAARP. In Gokona, Midden-Alaska,
begon HAARP in 1992 met behulp van zeer krachtige antennes enorm sterke golven elektrische energie de
ruimte in te sturen, tot in de zogenaamde ionosfeer. Dit geweld kan en zal schade en veranderingen
aanbrengen in de temperatuur van de ionosfeer. Soms lopen temperaturen daarbij zo hoog op dat ook
veranderingen ontstaan in temperaturen op Aarde. Wanneer deze golven worden teruggekaatst naar de
aarde kunnen deze energie-uitbarstingen niet alleen het ritme van inwendige organen van dieren verstoren,
maar ook die van mensen.
Fragment uit het originele document:
Het Weer als een Force Multiplier: Het weer de baas in 2025. Force Multiplier betekent
―gevechtskrachtverveelvoudiging‖. Dit is een militaire term die uitdrukt dat de gevechtskracht van een
strijdmacht verhoogd kan worden, waardoor een succesvolle afwikkeling van een opdracht waarschijnlijker
wordt. Vaak heeft een force multiplier te maken met synergie: het effect van twee of meerdere participerende
of gecombineerde factoren is groter dan de som van de effecten die elk van de factoren in zijn eentje zou
teweegbrengen. Een force multiplier verveelvoudigt dus in concrete of meer abstracte zin te allen tijde de
gevechtskracht. ―Het kan aanvallend en verdedigend worden toegepast en kan zelfs worden gebruikt voor
intimidatie-doeleinden. Het beschikt over het vermogen om neerslag, mist en storm op Aarde op te wekken,
en om het weer in de ruimte aan te passen. Ook het tot stand brengen van kunstmatige
weersomstandigheden maakt deel uit van een integraal stelsel van (militaire) technologieën‖. (einde citaat)
Het Amerikaanse Ministerie van Defensie DOD heeft, in samenwerking met door het leger gesponsorde
wetenschappers, in het geheim vaardigheden ontwikkeld om het weer naar willekeur aan te passen. Het
Active Auroral Research Programma (HAARP) is gelieerd aan het ―Star Wars‖ Strategisch Verdedigings
Initiatief. De Raytheon Corporation is, samen met de Amerikaanse luchtmacht en de British Aerospace
Systems (BAES), eigenaar van de HAARP patenten. Sinds 2004 heeft Raytheon opdrachten ontvangen om
nog geavanceerder antennes te ontwerpen die in staat zijn om nog meer verwoestingen rondom de Aarde
aan te richten, waardoor niet alleen grote bevolkingsgroepen van honger zullen sterven, maar ook van dorst,
door overstromingen, tsunami‘s, tornado‘s, orkanen en zelfs door aardbevingen. In het rapport wordt het
gebruik van nanotechnologie genoemd, een destijds, in 1996, nieuwe en experimentele technologie.
Tegenwoordig wordt nanotechnologie algemeen toegepast.
Fragment:
―Nanotechnologie biedt ook mogelijkheden om weersomstandigheden te simuleren. Een wolk, een
verzameling wolken, microscopisch klein zichtbaar gemaakt op een computer, communiceren onderling met
elkaar en met een groter controlesysteem. Dit zou kunnen voorzien in machtige toepassingen. Met elkaar
verbonden, drijvend in de atmosfeer, met de mogelijkheid zich in drie richtingen te verplaatsen, kunnen zulke
wolken van zeer uiteenlopende eigenschappen worden voorzien. Ze zouden opzettelijk optische sensoren

Nieuwsbrief nr. 123 – 8 april 2011 - pag. 35

kunnen blokkeren, of zodanig kunnen worden aangepast dat ze ondoordringbaar worden voor andere
observatiemethodes. Ze zouden ook een verschuiving kunnen veroorzaken in de atmosferische lading, die
anders niet zou zijn opgetreden, om precies afgemeten, en tijdgestuurd, bliksemflitsen op te wekken. Zelfs
als de bereikte krachtenvelden ontoereikend zouden zijn als effectief aanvalswapen, zouden de
mogelijkheden voor het uitvoeren van psychologische operaties in veel situaties onvoorstelbaar kunnen zijn.
(Einde citaat)
Kunstmatig Weer
―Terwijl de meeste pogingen om het weer aan te passen afhankelijk zijn van bepaalde voorafgaande
omstandigheden, zou het toch ook mogelijk kunnen zijn om bepaalde weerseffecten op te roepen,
onafhankelijk van de daaraan voorafgaande condities. Er kan bijvoorbeeld kunstmatig weer worden
gecreëerd door de weersinformatie, zoals de eindgebruiker die ontvangt, te manipuleren. Zijn waarneming
van parameterwaarden, of van beelden van wereldwijde of plaatselijke meteorologische informatiesystemen,
zal dan afwijken van de werkelijkheid. Dit verschil in waarneming zou er toe kunnen leiden dat de
eindgebruiker onjuiste operationele beslissingen neemt. Een belangrijk voordeel van het gebruik van
gesimuleerd weer om een gewenst effect te bereiken is dat zo, in tegenstelling tot andere benaderingen,
duidelijk wordt wat de gevolgen zouden kunnen zijn voor natuurlijke weerverschijnselen, zonder daarvoor
opzettelijke acties uit te voeren. Bovendien is het naar verhouding goedkoop uit te voeren. Volgens J. Storrs
Hall, wetenschapper aan de Rutgers University, die onderzoek doet op het gebied van nanotechnologie, zijn
de productiekosten van deze nanodeeltjes vergelijkbaar met wat een pond aardappelen kost. Dit verlaagt
natuurlijk de kosten van onderzoek en ontwikkeling (R&D), die vooral worden gefinancierd door de private
sector, en die omstreeks 2025, waarschijnlijk vroeger, slechts eenmalig zijn. (einde citaat) Als ik naar de
bizarre en verschrikkelijke weersgebeurtenissen kijk van de laatste tijd, verspreid over de hele wereld, ben ik
er niet van overtuigd dat ―de opwarming van de Aarde‖ inderdaad veroorzaakt zou zijn door menselijke
activiteit. Voor mij staat vast dat het de ionosfeer is die wordt opgewarmd, en dat dit opzettelijk wordt gedaan
door mensen die militaire uniformen dragen, en door degenen in de Amerikaanse regering die de wereld
willen overheersen, en dat ze met die overheersing in hun eigen land willen beginnen. Is er een betere
methode om er voor te zorgen dat de rest van de wereld straks om genade smeekt en zich vrijwillig uitlevert,
dan het vernietigen van wat eens de grootste en de meest welvarende natie op Aarde was? Als wij
Amerikanen omvallen, zal dat een domino-effect hebben. Het rapport waar in het begin van dit artikel naar
wordt verwezen, zou u toch tenminste wakker moeten schudden voor het inzicht dat de regering van de
Verenigde Staten de grootste vijand is van de bevolking. De tijd is voorbij waarin we de romantische
gedachte konden koesteren dat onze regering er uitsluitend was voor ons welzijn en om ons te verdedigen;
dat de Verenigde Staten werden geleid door een regering met respectabele personen, die net zoveel van
ons land hielden als wijzelf, gewone burgers, dat doen. De regering van de VS bestaat uit narcistische
monsters die geloven dat het slechts aan enkelen is toegestaan om ruimte in te nemen op deze planeet. En
degenen die geen deel uitmaken van deze besloten club van lijders aan grootheidswaan mogen van hen
uitsluitend leven in een toestand van gecontroleerde slavernij. Hoe dichter ik bij deze conclusie kom, hoe
klemmender de vraag wordt die ik hen moet stellen: als de meerderheid van ons er niet meer is, en
gestorven is als gevolg van jullie experimenten, jullie biowapens, elektromagnetische wapens, jullie in
laboratoria gekweekte infecties en ziektes, jullie vervuiling en vernietiging van voedsel en water, jullie
hebzuchtige oorlogen, en jullie massamoorden waar en wanneer dat maar mogelijk is, . . . wat blijft er dan
nog voor jullie zelf over om te bezitten en te controleren? Als dit einde is gekomen … vanaf welk moment
gaan jullie elkaar dan te lijf?
Marti Oakley © 2008/2010 - Owning the Weather in 2025 - Vertaler:
De Nederlandse schrijver, filosoof en mysticus Marcel Messing publiceert interessante informatie op zijn
website: op www.marcelmessing.nl. Vul in het zoekvenster HAARP in, en klik op enter, dan vindt u 14
artikelen en gedichten over HAARP van zijn hand. Wie denkt dat HAARP geklets van conspiracy figuren is
heeft het mis. Het Europarlement heeft zich er al over uitgesproken. HAARP is een gevaarlijk wapen:
Het hele verslag staat hier: Nog meer kritiek op HAARP leest u op:www.vrijeenergiemachine.nl
www.spiritualia.be ; www.fromthewilderness.com
Kamer bezorgd over plan EU-rechtspraak in Nederland
Nrc.nl - Door Jules Seegers
De Tweede Kamer is niet blij met een Europees voorstel om uitspraken van rechters uit andere EU-landen
ook in Nederland geldig te maken. De Kamer vreest dat Nederlanders zo slachtoffer kunnen worden van
rechters in het buitenland die ondeugdelijke of corrupte uitspraken doen. Dat meldt de NOS.
Het voorstel houdt in dat rechterlijke vonnissen uit andere EU-lidstaten ook in Nederland moeten worden
uitgevoerd. Tussenkomst van Nederlandse rechtspraak zou dan geen optie zijn.
Zowel de Eerste als de Tweede Kamer eisen nu een debat alvorens het kabinet een beslissing neemt over
de kwestie. Het Europese voorstel zou alleen betrekking hebben op civiel recht, ook wel burgerlijk recht
(wiki), en niet het strafrecht.
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Duivelse plannen: de toekomst van de controle
E.J. BRON - 06 APRIL 2011
Er bestaan vele mogelijkheden om mensen te identificeren en te
controleren. De Amerikanen hebben deze methodes intussen blijkbaar in
alle stilte geperfectioneerd, voeren in een nieuwe databank nu
handschriftproeven, vingerafdrukken, stemprofielen, data van mobiele
telefoons, irisscans en nog veel meer andere data in. Het FBI bouwt de
databank op. En het Amerikaanse ministerie van defensie krijgt er toegang
toe. Als u ooit in Amerika bent geweest, staan uw gegevens ook in deze
superdatabank opgeslagen
In de Amerikaanse staat Virginia aan de Amerikaanse oostkust zetelen veel Amerikaanse geheime diensten.
Daarom loont het de moeite om de kleine locale kranten uit de regio op het internet door te neuzen. Want
intussen zijn er bij de locale nieuwsberichten aanwijzingen te vinden voor vernieuwingen bij de geheime
diensten, die in landelijke kranten pas veel later – en soms helemaal niet – verschijnen. De Charleston
Gazette is zo´n kleine locale krant. Hij heeft nu een bericht over een miljardenproject van het FBI
gepubliceerd.
Volgens het artikel wordt in het gebouw van de FBI in Clarksburg aan een nieuw identificatiesysteem van de
volgende generatie gewerkt, dat weldra klaar voor gebruik zal zijn.
De wapenfabrikant Lockheed Martin rustte volgens het artikel het FBI uit met een technologie, die veel
mensen op dit moment nog als futuristisch zullen beschouwen. Stelt u zich eens voor dat u uw met de hand
geschreven boodschappenbriefje verliest. Het FBI kan dit boodschappenbriefje in de toekomst net zoals alle
andere met de hand geschreven stukken koppelen aan een bepaalde persoon – op voorwaarde, dat er ooit
een handschriftproef van deze persoon werd opgeslagen. Daartoe volstaat al een aanvraag bij een instantie.
Dat is echter pas het begin, want het systeem combineert alle data die ooit van een persoon werden
opgeslagen: een irisscan en vingerafdrukken (beide moet men immers bij een reis naar de VS afstaan),
sporen van data op het internet, data van mobiele telefoons, alle ooit vastgelegde biometrische informatie en
stemopnames.
Hebt u ooit een radiozender gebeld? Staat er een audio- of videoboodschap van u op het internet? Dan
worden deze data in het vervolg samen met alle andere van u bekende data opgeslagen. En ook het
Amerikaanse ministerie van defensie heeft toegang tot die data. Dat alles dient uiteraard alleen voor de
strafvervolging en dient burgers te beschermen tegen terrorisme en criminaliteit. Het is slechts een kwestie
van tijd totdat gelijksoortige systemen ook in Europa zullen worden opgezet. De EU werkt er immers al aan.
Uiteraard ook alleen maar om terrorisme en criminaliteit af te weren……
Bron: http://tinyurl.com/3hevguj
Auteur: Udo Ulfkotte - Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

“Olie gaat naar 200-300 dollar, als Saoedi-Arabië aan de
beurt is”. En dát zal niet lang meer duren!!
april 07, 2011 By: silviavideler - Bron: Reuters
De olieprijzen zullen tussen de 200 en 300 dollar per vat
uitkomen als de politieke onrust in Saoedi-Arabië doorzet,
denkt de vroegere olieminister van dat land Sjeik Zaki Yamani.
De onrust is voor het moment gaan liggen, zegt hij, maar die
kan ook opnieuw de kop op steken. ―We hebben al een
heleboel verrassingen gezien, en het eind is er nog niet.‖
Volgens hem zijn er geen tekenen dat er een spoedige
opstand is te verwachten. ―Maar wie had dat in Tunesie
voorspeld?‖
Yamani richtte na zijn val als olieminister (de koning vond dat
hij te veel macht had) het Centre for Global Energy Studies
op. Een lobby- en studiecentrum, met veel invloed in de
oliewereld.
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Planeet in gevaar, tijd van voorbereiding
Bewogen jaar
Het voorjaar is alweer begonnen, maar het is nog geen gouden voorjaar.
2010 was een zeer bewogen jaar. In vele opzichten. Een greep uit de wereldgebeurtenissen: aardbevingen
(Haïti en Italië); ‗bijbelse zondvloeden‘ (Nepal, Pakistan, de Australische staat Queensland en delen van
Europa en Afrika); vulkaanuitbarstingen in IJsland (de Eyjafjallajökull), Indonesië (de Merapi), Japan en
Midden-Amerika; orkanen (de VS, Australië, China), cyclonen (Chili), modderstromen, aardverschuivingen
(Afrika en Europa); heftige klimaatwisselingen in de vorm van snel wisselende hittegolven en koudestromen
in diverse landen; een enorme olieramp in de Golf van Mexico ten gevolge van onverantwoorde boringen
vanuit olieplatform Deepwater Horizon, dat explodeerde (na het ‗dichten‘ van het grote lek zou onlangs een
nieuw lek zijn ontstaan waardoor olie al zo‘n 100 mijl de zee in is ingestroomd); drugsoorlogen (Brazilië en
Mexico); plotselinge, hevige sneeuwstormen (de VS, Rusland en China); gigantische bosbranden in het
westen van Rusland (wekenlange smog in Moskou); toenemend godsdienstgeweld (India, Afrika, Egypte);
voortdurende oorlogen (Irak, Afghanistan, Afrika) en nieuwe oorlogen (Kaukasus); dreigende oorlogen
(Noord-Korea, Israël en aangrenzende landen) en vele aanslagen (Irak, Afghanistan, Pakistan, metro in
Moskou); een bloedige aanval van het Israëlische leger op een konvooi met hulpgoederen voor de
Palestijnen in de Gazastrook; stromen van tientallen miljoenen
vluchtelingen over heel de wereld; revoluties (Birma, Thailand, Kirgizië);
mijnrampen (China, Chili); wereldwijd duizenden seksuele schandalen,
met name in de r.-k.-kerk; naweeën van de leugens over de Mexicaanse
‗grieppandemie‘ (verspreid door de WHO in samenwerking met de
farmaceutische industrie); ‗transportatie‘ van duizenden zigeuners
vanuit Frankrijk naar Roemenië; economische crises (Griekenland,
Ierland, Spanje, Portugal), bankschandalen, torenhoge bonussen
(inmiddels eufemistisch ‗variabele beloningen‘ genoemd) op kosten van
de belastingbetaler.
Ontploffing op olieplatform Deep Water Horizon
Ieders leven is kwetsbaar
Maar ook werd weer eens duidelijk hoe kwetsbaar ieders leven is toen we begin december van het vorig jaar
op de hoogte werden gebracht van het tragische verkeersongeluk in Peru, waarbij onder hen die het leven
verloren ook Karel van Huffelen was, terwijl Caroline zwaar gewond was, maar gelukkig herstellende is. In
vele kranten, tijdschriften en websites is hieraan uitgebreid aandacht besteed. De as van Karel werd
uitgestrooid over het Titicaca-meer, Aramu Muru Doorway en Machu Picchu. Mirthe, de dochter van Karel,
ontving een deel van de as. In Op Hodenpijl, zo vernamen we, werd een bijzondere bijeenkomst gehouden,
waar allen die het ongeluk overleefd hadden aanwezig waren en waar Paul van der Veldt een indringend
verslag gaf en Carla ontroerende liederen zong. Voor alle betrokkenen brengt dit ingrijpende gebeuren een
heel verwerkingsproces met zich mee, waar wij hun alle kracht, licht en liefde bij toewensen. Dankbaar zijn
onze herinneringen aan Karel, die we, samen met Caroline, nog voor hun vertrek naar Peru uitgebreid in een
hotel te Assen mochten ontmoeten. Dankbaar voor alles wat Karel op dappere wijze, samen met Caroline, in
de wereld plantte (o.a. via het boek Onzichtbare risico‘s in het draadloze tijdperk). Eens staan we allemaal
voor het grote loslaten van de vorm om onze reis der sterren te vervolgen. Soms eerder dan we denken…
Dramatisch begin van 2011: Japan
Maar ook dit jaar begon niet veel beter. Enorme overstromingen (Brazilië, Afrika); aardbevingen in Christ
Church (Nieuw-Zeeland) en Zuid-China, maar vooral op 11-03-11 in het noordoosten van Japan. Deze
aardbeving had een kracht van 9, 0 op de schaal van Richter en
veroorzaakte een verwoestende tsunami.
Golven tot 24 meter hoog teisterden de uitgestrekte kust van Japan.
Meer dan 50 landen kregen een tsunamiwaarschuwing. Op deze zware
aardbeving en tsunami volgde een lichtere aardbeving in het
noordwesten van Japan (6, 6). Honderden naschokken, veroorzaakt
door botsende en schuivende aardplaten in de zee en in de aarde,
houden de eilandengroep, die we heden ten dage kennen als Japan en
die na de Atlantische zondvloed is ontstaan, in beweging. Duizenden,
mogelijk tienduizenden slachtoffers zijn er te betreuren en de
verwoestingen zijn enorm. Complete dorpen en stadjes werden in enkele seconden weggevaagd. Hele
kustgebieden van de havenstad Sendai (één miljoen inwoners) en Minamisanriku (17.500 inwoners) werden
vernietigd. De kuststad Shintona is in puin en in vele gebieden lijkt het erop alsof een aantal dolle giganten in
grote woede alles door elkaar gesmeten heeft. Modderstromen, puin, verwoeste infrastructuur, stank van
rottende lijken, dood en verderf, extreme sneeuwval en vorst en de uitbraak van ziektes. Honderdduizend
soldaten en diverse reddingsteams zochten naar slachtoffers en bieden hulp. Angst en onrust beheersen
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deze – vaak letterlijk – donkere dagen. Meer dan een half miljoen mensen is dakloos, miljoenen zitten
zonder elektriciteit en er dreigt een steeds groter water- en voedseltekort. De materiële schade is enorm en
betekent een zeer gevoelige klap voor de Japanse economie, die al aan inflatie leed. Het zal niet lang meer
duren of er zullen problemen zijn met de levering van elektronische onderdelen voor Japanse auto‘s, voor
computers, mobiele telefoons, camera‘s, kopieermachines, chips in het algemeen en honderden andere
producten. De schokgolven van de Japanse aardbeving zullen binnenkort ook zichtbaar worden in de
wereldeconomie. Vele westerse bedrijven zijn wat de elektronica betreft afhankelijk van Japan. Zo is
bijvoorbeeld ruim 60% van alle halfgeleiders afkomstig uit Japan en is Duitsland de grootste handelspartner
van Japan. De handel tussen Duitsland en Japan omvatte in 2010 een bedrag van 30 miljard euro, om nog
maar niet te spreken van de aankoop door Japan (vlak vóór de aardbeving) van miljarden euro‘s aan
Europese staatsleningen om de crisis van de euro te bestrijden. De Federal Reserve Bank (Fed) schat het
bedrag voor het herstel van de enorme schade op ruim tweehonderd miljard dollar. Zijn de Amerikaanse
banken al bezig met het opmaken van het plaatje van geldleningen aan Japan, waardoor dit technologisch
geavanceerde land straks opgezadeld wordt met torenhoge schulden en afhankelijk wordt van de bankiers
van Wall Street? De Japanse regering raamt de kosten voorlopig op ruim 217 miljard dollar, terwijl
aangenomen wordt dat dit nog met enkele tientallen miljarden kan oplopen.
Tot nu toe is er geen sprake van paniek, hetgeen ongetwijfeld te maken heeft met de jaarlijkse trainingen
van het Japanse volk om voorbereid te zijn op aardbevingen, maar ook met hun shintoïstische en
(zen)boeddhistische visie op het leven.
Nucleaire ramp
Toch heerst er angst voor een mogelijk nieuwe aardbeving en tsunami; dagelijks zijn er naschokken. Maar
vooral is er angst in verband met de grote problemen rondom de kerncentrale van Fukushima aan de
noordoostkust van Japan, waar zes reactoren oververhit raakten en waaruit inmiddels bij een aantal
radioactieve stoffen zijn vrijgekomen, die, in het geval de stralingsdosis toeneemt, niet alleen heel Japan
bedreigen, maar ook Zuid- en Noord-Korea, Rusland, delen van Europa, gebieden rondom de Stille Oceaan
en van de Verenigde Staten.
Explosie in de Fukishima kerncentrale na de tsunami in Japan
De meest recente berichten spreken al over de mogelijkheid van
radioactieve straling over de hele planeet. Greenpeace is inmiddels
begonnen met het meten van de straling in de zee, vlak voor de kust
van Japan, en adviseert om zeker binnen een straal van honderd
kilometer iedereen te evacueren. In reactor 3 en 4 ligt het zeer
gevaarlijke plutonium MOX (mengoxide), een mengsel van klassiek
uranium met het gerecycleerde afvalproduct plutonium, dat twee miljoen
keer giftiger is dan verrijkt uranium. Op 14 maart was er een explosie in
reactor 3, gevolgd door een immense rookpluim. Wat er precies
gebeurde wordt niet meegedeeld, maar als er al een paar milligram
MOX tijdens deze explosie is vrijgekomen, heeft dit enorme gevolgen. Natuurlijk is er ‗geen gevaar voor de
volksgezondheid‘, ook al liet de Japanse regering op 23 maart weten dat kleine kinderen beter geen
kraanwater konden drinken vanwege radioactief jodium in het water, dat bij hen schildklierkanker kan
veroorzaken. (Sinds 22 maart werd er zelfs een lichte stralingsdosis in de lucht van Nederland gemeten,
maar volgens het RIVM was er geen enkele reden voor bezorgdheid en ‗geen gevaar voor de
volksgezondheid‘.)
Stralingsmetingen rond Fukushima
Twee dagen later gold in Japan de waarschuwing alleen nog maar voor
baby‘s. Op 25 maart kreeg de wereld te horen dat er mogelijk een breuk
in reactorvat 3 was gekomen en dat een aantal werknemers die daar in
het water hadden gestaan, zeer ernstige brandwonden had opgelopen.
Inmiddels zouden ze uit het ziekenhuis zijn ontslagen. In reactor 3 ligt
zo‘n 170.000 kilogram radioactief materiaal opgeslagen. Als dit vrijkomt,
is de hoeveelheid radioactieve straling niet meer te controleren. In de
nabije omgeving van reactor 3 is inmiddels gemeten dat de
radioactiviteit in het water 10.000 keer de toegestane norm overstijgt.
Alle werknemers zijn tijdelijk weggeroepen bij de reactoren 1, 2 en 3. Volgens ‗officiële‘ berichten van de
overheid zouden 17 werknemers hebben blootgestaan aan een levensgevaarlijke stralingsdosis. De
berichten uit Japan zijn verwarrend en spreken elkaar vaak tegen, zodat steeds meer mensen beginnen te
vermoeden dat er zich iets ernstigs afspeelt, wat niet naar buiten mag. Niet voor niets was de Japanse
premier zeer boos dat hij zo weinig informatie kreeg toen de nucleaire ramp zich aan het voltrekken was.
Twijfel over de waarheidsgetrouwheid van de informatie neemt toe en bijna niemand gelooft de Japanse
overheid nog als er keer op keer gezegd wordt dat ‗de eigenaar van de kerncentrale‘ (TEPCO = Tōkyō
Electric Power Company, gelieerd aan de Amerikaanse energiegigant General Electric, die overal ter wereld
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kerncentrales bouwt) uitdrukkelijk verklaart dat er ‗geen gevaar voor de volksgezondheid‘ is, terwijl intussen
een ware exodus plaatsvindt van Japanners die niet alleen Tokio verlaten, maar ook het land.
26 maart bericht de Japanse regering dat er radioactief jodium vanuit een reactor in de zee is
terechtgekomen. Nadere details worden niet gegeven, behalve dat er ‗geen gevaar voor de
volksgezondheid‘ is, gezien de geringe straling (1000 keer meer dan is toegestaan!). En alsof de verwarring
nog niet groot genoeg is, werd op 27 maart door het IAEA (Internationaal Atoom-Energie Agentschap)
meegedeeld dat het stralingsniveau in reactor 2 gevaarlijk hoog was opgelopen en dat alle werknemers uit
het reactorgebouw waren geëvacueerd. De gemeten radioactiviteit zou tien miljoen keer zo hoog zijn als
normaal en het beschermend omhulsel van de reactor zou ernstig beschadigd zijn, waardoor een dosis
radioactief water in zee was terechtgekomen. Een paar uur later werd dit bericht door TEPCO weer
ingetrokken. ‗De gegevens waren per ongeluk verkeerd gelezen en fout geïnterpreteerd.‘ Het IAEA
verklaarde tevens dat de nucleaire crisis weken of zelfs maanden kon duren en dat de situatie zeer ernstig
was. Hopen de ‗nucleaire autoriteiten‘ en de atoomlobby dat gedurende de komende weken de aandacht wel
zal verslappen? 28 maart werd meegedeeld dat in reactor 2 een ‗gedeeltelijke meltdown‘ (het gedeeltelijk
smelten van de splijtstofstaven) had plaatsgevonden. Er bleek dus wel degelijk iets ernstigs aan de hand te
zijn. Tot overmaat van ramp werd op dezelfde dag ook nog gezegd dat er op vijf plekken in de kerncentrale
plutonium op de grond was gevonden, maar dat er ‗geen gevaar voor de volksgezondheid‘ dreigde. Het is
symbolisch dat de dag tevoren in het hart van Tokio door duizenden mensen gedemonstreerd werd tegen
kernenergie.
Dreigt er een wereldwijde nucleaire catastrofe die de kerncentraleramp in Tsjernobyl (26 april 1986,
Oekraïne) vele malen overstijgt? Bij de ramp in Tsjernobyl werd een ‗gele regen‘ waargenomen, die sinds
vorige week woensdag ook in Japan werd gezien, maar door de Meteorologische Dienst van Japan werd
toegeschreven aan pollen in de lucht!
In de eerste verklaringen van de Japanse regering werd iedere vergelijking met de ‗in slechte staat
verkerende kernreactor uit Tsjernobyl‘ scherp afgewezen. ‗Geen gevaar voor de volksgezondheid.‘ ‗Alles
onder controle.‘ ‗Onze kerncentrales zijn tegen aardbevingen en tsunami‘s bestand.‘ Maar bijna alle ‗officiële
verklaringen‘ van de eerste dagen na de ramp moesten al snel worden bijgesteld. Zelfs specialisten spreken
elkaar voortdurend tegen als het om de reeds vrijgekomen stralingsdoses gaat. Dat professor Ishibashi
Katsuhiko van de Universiteit van Kobe (tweede havenstad van Japan) al in 2007 waarschuwde voor de
kwetsbaarheid van de Japanse reactoren en voor de niet altijd even strenge toepassing van de richtlijnen ter
beveiliging van de kerncentrales, met een mogelijk nucleaire catastrofe als gevolg, wordt niet graag
gepubliceerd. Volgens een recent bericht van WikiLeaks zou de politicus Taro Kono, belangrijk lid van het
Japanse Lagerhuis, aan Amerikaanse diplomaten hebben verteld dat het ministerie van economie, handel
en industrie – het verantwoordelijke departement voor de nucleaire energie in Japan – een reeks nucleaire
ongelukken verzwegen heeft.
Tegen een gewelddadige tsunami van 24 meter hoog is uiteindelijk niets bestand, ook geen kerncentrale die
buitengewoon beveiligd is door de Israëlische firma Magna BSP, die alle kernreactoren in Japan beveiligd
heeft en met een aantal Japanse specialisten bewaakt via zeer geavanceerde camera‘s, die de minste
radioactieve straling kunnen meten.
Zo‘n 700.000 mensen rondom de kerncentrale zijn in snel tempo geëvacueerd, velen zijn al in meerdere of
mindere mate besmet. De mate waarín zal de komende jaren blijken. Met gevaar voor eigen leven werd
aanvankelijk door honderden mensen in de reactoren gewerkt om via onder andere het inpompen van
zeewater en boorzuur, waterkanonnen en honderdduizenden liters water vanuit helikopters een gedeeltelijke
of volledige meltdown te voorkomen. Wegens besmettingsgevaar zijn de meesten van hen echter
teruggeroepen en werkt een ploeg van circa 50 man nog heldhaftig door om het leven van tallozen te
redden. Het trauma van Hiroshima en Nagasaki is natuurlijk diep verankerd in de Japanse ziel. Dat de
Japanse keizer Hirohito, die bij veel Japanners een goddelijk aanzien geniet (wat niet zo vreemd is, omdat
volgens de Japanse mythen de Japanners zouden afstammen van de zogeheten kami = goden), inmiddels
via een videoboodschap zijn medeleven en grote verontrusting heeft uitgesproken, wijst erop dat het om een
zeer ernstige situatie gaat. Hij stelde een van zijn villa‘s ter beschikking aan de slachtoffers van de ramp,
zodat ze een bad konden nemen.
Kernenergiediscussie weer opgelaaid
Door de grote problemen met de lekkende kernreactoren in Japan is met
name in Europa, de Verenigde Staten en China de discussie over
kernenergie weer hevig opgelaaid. In 1957 was er niet alleen een ernstig
nucleair incident in Windscale Pile (Verenigd Koninkrijk), maar ook in
Kyshtym (Rusland). In de Verenigde Staten vonden de laatste decennia een
aantal bijna-ongelukken plaats en was er in 1979 in de kerncentrale Three
Mile Island (nabij Harrisburg, de hoofdstad van Pennsylvanië) een
gedeeltelijke meltdown.
Three Miles Island, Harrisburg
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Demonstraties na ramp in Harrisburg
In 1980 vond er in Saint-Laurent-des-Eaux (Frankrijk) een ongeval
plaats, in 2005 was er een groot nucleair incident in Goiania (Brazilië)
en in 2006 een klein incident in Fleurus (België).
Japan had al enkele keren te maken met aardbevingen, die ook schade
veroorzaakte aan kerncentrales. Ook menselijke fouten blijken wel eens
bijna-ongelukken teweeg te brengen. Het sprookje dat er maar één keer
in een miljoen jaar de kans bestaat op een ongeluk in een kerncentrale
is onhoudbaar. Over diverse bijna-ongelukken met atoomonderzeeërs
(uitgerust met kernkoppen), ongelukken die de media niet halen,
radioactief afval dat gedumpt is in de wereldzeeën, duizenden
kernbommen die over de hele planeet verspreid liggen (alleen al in
Israël ongeveer 400!) en waaraan speciaal in aardbevingsgevoelige
gebieden vele risico‘s verbonden zijn, wordt nauwelijks gesproken. Ook over Tsjernobyl zijn aanvankelijk
heel wat leugens verteld om de mens niet al te zeer te verontrusten. Bioloog Rudy Mancke uit ZuidCarolina, internationaal bekend vanwege zijn jarenlange onderzoek naar de planten en de dieren rondom de
in 1986 geëxplodeerde kernreactor van Tsjernobyl, verklaarde op 13 maart dat de nucleaire situatie in Japan
op een historische catastrofe kan uitdraaien als er enkele meltdowns plaatsvinden. Mancke spreekt in dit
verband van een ‗radioactieve vulkaan‘. Niet voor niets riepen de Verenigde Staten de Amerikanen die in
een straal van 80 kilometer rondom de atoomcentrale van Fukushima woonden of werkten op om zo snel
mogelijk weg te trekken. Een grootschalig evacuatieplan werd voor hen in gang gezet. Paradoxaal genoeg
had president Obama vlak tevoren uitdrukkelijk verklaard dat de Amerikaanse bevolking zich niet hoefde
voor te bereiden op stralingsgevaar ten gevolge van een mogelijke meltdown. Hierbij baseerde hij zich op
verklaringen van diverse gezondheidsinstanties.
Duitsland, waar driekwart van de Duitsers tegen kernenergie is, heeft meteen besloten om de 7
kerncentrales die vóór 1980 gebouwd zijn, te sluiten en zijn beleid te herzien. De Groenen maakten de
nucleaire catastrofe in Japan tot het belangrijkste punt van de deelstaatverkiezingen en boekten grote winst
in de deelstaat Baden-Württemberg, waar 4 van de 17 centrales staan. Zwitserland schortte de bouw van
drie nieuwe kerncentrales op en binnen de EU werd een speciale vergadering belegd op ministerieel niveau.
De ministers van Energie en de verantwoordelijken voor de veiligheid van nucleaire installaties in Europa
hebben besloten om alle 143 atoomcentrales in Europa nog eens grondig op veiligheid te controleren via
een zogenaamde ‗stresstest‘. Frankrijk (58 kerncentrales) wenst zijn beleid echter niet bij te stellen, GrootBrittannië volgt de ontwikkelingen in Japan kritisch en in Nederland is de discussie over een nieuwe
kerncentrale in Borssele weer in alle heftigheid losgebarsten.
Kerncentrale Borssele
Welke problemen de explosies in de kernreactoren van Japan straks
voor mensen, de voedselketen, het drinkwater, de lucht, planten en
dieren zullen hebben, kan nu nog niet volledig worden ingeschat, al zal
dit dramatisch kunnen zijn. Talloze soorten kanker, hart- en vaatziekten
en genetische mutaties kunnen dan jarenlang tot de gevolgen behoren,
om nog maar te zwijgen van de trauma‘s die een dergelijke
wereldcatastrofe teweegbrengen. Als we daarnaast weten dat talloze
bijenvolken in razendsnel tempo over de hele wereld sterven, wat
veroorzaakt lijkt te worden door de varroamijt, het gebruik van
pesticiden en door straling (UMTS-masten, gsm, draadloos internet), dan is het niet moeilijk om in te zien
wat ons de komende maanden te wachten staat als eventueel hele delen van de natuur radioactief besmet
worden. Wie meer wil weten over het desastreus gebruik van pesticiden in de wereld, mag de documentaire
Silent Snow van Gouden Kalfwinnaar Jan van den Berg niet missen. De Europese première van Silent Snow
was zondag 27 maart in Den Haag. Binnenkort is de film in de bioscoop te zien.
Alternatieve energie al lang mogelijk
Al decennia worden alternatieve mogelijkheden om schone en goedkope energie op te wekken verzwegen
of bespot, gezien de enorme belangen die de olie-, gas- en kolenindustrie hebben. Tegelijkertijd wordt de
indruk gewekt dat er wereldwijd een tekort aan olie dreigt, waardoor er steeds weer met de energieprijzen
gemanipuleerd kan worden. Het is echter een klein aantal steenrijke energiebaronnen, gelieerd aan de grote
banken en aan de industrie, dat de energiemarkt bepaalt en manipuleert en vaak een grote invloed uitoefent
op overheden.
Hoewel wind, zon en water als bronnen van energie tijdelijk een oplossing bieden, zijn er al lang andere
mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld kernfusie. Toen deze methode om energie vrij te maken steeds meer
kritiek ondervond vanuit de gevestigde energieconcerns en nauwelijks meer werd gefinancierd, verdween ze
als ‗onhaalbaar‘ uit de publiciteit. De door Albert Einstein geprezen fysicus Nicola Tesla experimenteerde in
de 19de eeuw al met vrije energie, onder andere via de onuitputtelijke ether, waar overigens de alchemie

Nieuwsbrief nr. 123 – 8 april 2011 - pag. 41

reeds eeuwen over spreekt. Tesla had in 1931 een
benzinevrije auto ontworpen, waarvan filmbeelden
bestaan.
Nikola Tesla
Auto op vrije energie, Teslatechniek
Door intrekking van de subsidie voor de vrije
energieprojecten van Tesla door topbankier J.P.
Morgan (bevriend met bankiers en industriëlen als
Rockefeller, Rothschild, Kuhn, Loeb, Schiff en
Warburg), werd Tesla‘s onderzoek beëindigd. Niet veel later, nadat hij geweigerd had zijn patenten aan J.P.
Morgan te verkopen, vloog zijn laboratorium in brand.
J.P. Morgan
Ook de mogelijkheid om via licht energie op te wekken krijgt nauwelijks aandacht of
financiële steun. In de Verenigde Staten is het biotechnologiebedrijf Joule Unlimited
bezig om uit zonlicht en water schone brandstof te maken, die, zonder dat er
veranderingen aangebracht hoeven te worden aan de pompen van de tankstations,
gebruikt kan worden door auto‘s en vrachtauto‘s en dat ook nog tegen een prijs van
ongeveer dertien eurocent. Met argusogen wordt dit onderzoek door de
energiebedrijven bekeken.
Voor hen die werkelijk in andere mogelijkheden van energieopwekking geïnteresseerd
zijn, is er een overvloed aan informatie. Het lijkt er echter op dat vooral de overheden
onwillig zijn of geen tijd hebben om de literatuur over dit onderwerp nader te bestuderen, terwijl ondertussen
de meest dramatische gebeurtenissen zich voltrekken. Zeer weinigen overzien het totaalplaatje en zij die
bepaalde inzichten hebben worden meestal gemarginaliseerd, door de media bespot of doodgezwegen.
De dure en onethische winning van biogas als brandstof (via verwerking van voedsel, waarvoor duizenden
hectaren bos gekapt moeten worden) krijgt steeds meer kritiek. De toename van het aantal
windmolenparken blijkt ook al talloze problemen op te leveren. Immers, het waait niet altijd, er is een
storende geluidsoverlast en de hoge windmolens zijn vaak een vloek in het nog spaarzame harmonieuze
landschap.
Van veel groter belang of we wel of niet moeten doorgaan met kernenergie en het exploiteren van fossiele
brandstoffen, is te onderzoeken wie degenen zijn die in de olie-, gas- kolen- en kernenergiebedrijven aan de
touwtjes trekken en wie de financiers van deze uiterst dure en milieuvernietigende projecten zijn. Welke
politici durven dit te onderzoeken?
Het betekent ook onderzoek naar een bedrijf als General Electric, dat de reactoren in Fukushima heeft
gebouwd, en via de media (vooral via NBC) steeds weer herhaalt dat kernenergie veilig is, terwijl het zelf
een groot aandelenpakket in NBC heeft. Onderzoek ook naar de bedragen die bedrijven doneren aan de
verkiezingscampagnes van Amerikaanse presidenten, welke invloed dit heeft op de Amerikaanse regering
en wie de belangrijkste adviseurs van de presidenten zijn. Zo onderhoudt bijvoorbeeld Jeffrey Immelt, de ceo
van General Electric, een vriendschappelijke relatie met president Obama en adviseert hem op het gebied
van energieaangelegenheden. De burger mag niet langer worden afgescheept met vage verhalen,
desinformatie en grove leugens. Het is de hoogste tijd dat iedereen weet hoe de kernenergiesector, waar
honderden miljarden in omgaan, in elkaar zit, welke rol er wordt gespeeld door bedrijven als General
Electric, Westinghouse (dat van de 440 kerncentrales op de hele wereld er meer dan de helft gebouwd heeft
en in 1995 het mediabedrijf CBS Broadcasting Inc. kocht), Hitachi Corporation, Toshiba en British Nucleair
Fuels Limited (BNFL), een naamloze vennootschap, waarvan de Britse regering grootaandeelhouder is. En
vooral ook welke dwarsverbindingen er onderling zijn en waar overal ter wereld radioactief afval wordt
geloosd. Zo zou Sellafield, dat relaties onderhoudt met BNFL, radioactief afval hebben geloosd in de Ierse
zee.
Dramatisch punt in onze evolutie
De mensheid is op een dramatisch punt in haar evolutie aangekomen en krijgt nu keihard de rekening
gepresenteerd. Zeggen dat de situatie van de Nederlandse kerncentrales niet vergeleken mag worden met
de Japanse is ten dele waar, maar is tegelijkertijd een dooddoener om de werkelijke dialoog over
kernenergie in de kiem te smoren. Nederland is niet alleen gevoelig
voor grote overstromingen, maar is ook aardbevingsgevoelig geworden,
gezien de decennialange mijnbouw (Zuid-Limburg), de gasboringen
(Groningen) en een nieuw soort gasboringen die men van plan is op
vele plaatsen in Nederland toe te staan om ‗oppervlaktegas‘ te winnen.
Ja knikkers in Drenthe
Voeg hieraan toe dat Nederland nog lang niet voldoende beveiligd is
door sterke dijken en dat de regering en de industrie vaak bindende
contracten met elkaar gesloten hebben. Wat in Japan gebeurt met de
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kernreactoren is in talloze landen mogelijk geworden, zij het in mindere mate. Om nog maar te zwijgen van
mogelijke terreuraanslagen, waar alle kerncentrales ter wereld aan bloot staan. De ‗apocalyptische beelden
die Nederland diep geschokt hebben‘, woorden die minister-president Mark Rutte op 22 maart in de Tweede
Kamer bij de herdenking van de zware aardbeving en tsunami in Japan gebruikte, dienen tot nadenken te
stemmen.
De aarde vertoont de laatste weken op veel plaatsen een toename van seismologische activiteit. Naast
diverse grote aardbevingen vinden er steeds meer vulkaanuitbarstingen plaats (onlangs nog in Japan en
Indonesië). Wat kunnen we echter doen als er superstormen komen en aardbevingen van 10 of meer op de
schaal van Richter, gevolgd door megatsunami‘s? Wat te doen als bijvoorbeeld San Francisco in ZuidCalifornië, gelegen op de San Andreas Fault (een breuk in het aardoppervlak), weer getroffen zou worden
door een zeer zware aardbeving zoals in 1906, of als een grote vulkaanuitbarsting zou plaatsvinden in
Yellowstone National Park in de Amerikaanse staat Wyoming, of als in Congo de zeer werkzame vulkaan
Nyiragongo nabij de stad Goma opnieuw zou uitbarsten? (Video over breuklijnen en hun aktiviteit)
Zal de mens dan niet op de tovenaarsleerling van Faust lijken, die de macht over de door hem opgeroepen
krachten niet meer beheersen kan? Wie zegt dat dit onmogelijk kan gebeuren, is onwetend van het
krachtenspel van de natuur. Tijdens het schrijven van deze Nieuwsbrief hoorden we op de BBC dat er een
aardbeving had plaatsgevonden van 6, 8-7, 1 op de schaal van Richter tussen Birma en Thailand, landen die
al zwaar geleden hebben onder hun regime en de afgelopen jaren al enkele keren getroffen zijn door
natuurrampen. Veel informatie krijgen we hierover niet. Mogelijk omdat het aantal rampen niet meer bij te
houden is?
In België is de overheid een informatiecampagne gestart die ‗toevallig‘ samenvalt met de grote problemen
rondom de Japanse kernreactoren. Via apothekers zijn zo‘n veertig miljoen jodiumtabletten verkrijgbaar
tegen vooral schildklierkanker voor hen die dicht in de buurt van een kerncentrale wonen (Doel, Mol,
Tihange, Fleurus, het Nederlandse Borssele en het Franse Chooz). Verder luidt het advies bij een nucleair
ongeval: binnenblijven of naar binnengaan, ramen en deuren sluiten, naar de radio luisteren, televisiekijken
voor nadere informatie, niet onnodig telefoneren en de kinderen op school laten. Dit alles getuigt zeker van
goede zorg, maar het heeft ook iets schrijnends, want op geen enkele wijze kunnen de rampzalige gevolgen
van kankerverspreidende fall-out worden tegengehouden. Ook in België is het debat over kernenergie
herbegonnen. Dat hele delen van België het vorig jaar onder water stonden, wat een groot gevaar kan zijn
voor de kerncentrales, komt in de discussies nauwelijks of niet ter sprake. Als bij een overstroming de
elektriciteit in een kerncentrale uitvalt, is een gedeeltelijke of totale meltdown mogelijk, net als in Fukushima.
Parlementariërs, ministers, bedrijven en banken die zich in welk land dan ook nog sterk maken voor een
uitbreiding van kerncentrales begeven zich op een hellend vlak waar richtingwijzers staan met de woorden:
Levensgevaarlijk! Onverantwoord! Onethisch! Dat juist op dit moment ook in Nederland het protest tegen
uitbreiding van kerncentrales groeit, is volkomen terecht.
Het gaat maar door…
En verder waren er de afgelopen weken ook nog heftige zonne-erupties, waarbij onder andere in Zuid-China
dagenlang de elektriciteit en elektronica uitvielen. Net als vorig jaar waren er in het begin van dit jaar in vele
landen hevige regens of grote droogtes, hongersnoden, opstanden, oorlogen, aanslagen, revoluties (Afrika
en de Arabische wereld). Onder het mom van het voorkomen van baarmoederhalskanker, gaan Nederland
en België gewoon door met het vaccineren van jonge meisjes, geïnitieerd door de overheid en gesteund
door de farmacie. De talloze kritische rapporten hieromtrent worden gewoon weggeschoven. Intussen was
er op 25 maart een uitbraak van de vogelgriep op een pluimveebedrijf in Zeeland (Schore) en is het RIVM
weer actief geworden, al is het (voorlopig?) op een gematigde toon. 127.500 legkippen werden ‗geruimd‘.
Voor de zoveelste keer zijn we er getuige van hoe de mens leeft ten koste van het dier.
En natuurlijk worden er nog steeds duizenden documenten gelekt door WikiLeaks. Het gaat maar door…
Over de revoluties in Afrika, de Arabische wereld en Wikileaks straks meer.
Er is ook veel goedheid en genegenheid
Ondanks de rampzalige gebeurtenissen begin dit jaar, mogen we nimmer vergeten dat er ook talloze
mensen zijn die elkaar in moeilijke omstandigheden steunen, die behulpzaam zijn bij natuurrampen, die
eenzame mensen opzoeken en in stilte hun diensten aanbieden, die opkomen voor dieren en planten, voor
de sacraliteit van de schepping, die huis, geld en goederen ter beschikking stellen om het lijden te
verzachten. Goed nieuws krijgt niet veel aandacht in de mainstreammedia. Maar er is ook veel goedheid en
genegenheid die steeds weer door laarzen der duisternis vertrapt lijken te worden, die evenwel als bloemen
van liefde zullen blijven opbloeien.
Ufo‟s en buitenaards leven
Begon het afgelopen jaar de stroom van informatie over ufo‘s en het
mogelijk bestaan van buitenaards leven toe te nemen, dit jaar neemt die
informatie niet alleen toe, maar lijkt er ook letterlijk meer ‗in de lucht‘ te
hangen. Niet alleen werd op 28 januari vlak boven de Tempelberg in
Jeruzalem door velen een intens lichtverschijnsel gezien (dat zou
kunnen wijzen op een ufo).
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UFO lichtbol boven Tempelberg Jeruzalem
UFO en lichtverschijnselen Irkutsk
Op 1 maart werd in Irkutsk (Siberië) door duizenden mensen een
enorme ufo waargenomen, die volgens ooggetuigen zou zijn
neergestort, waarna onmiddellijk het leger, de politie, de geheime
dienst, luchtvaartexperts en de ministeriële staf van Defensie naar de
plek toe gingen, maar aan de media geen enkele informatie prijsgaven
over wat er precies gebeurd was. Over heel de wereld wordt overigens
al jaren een toename van ufoactiviteit gesignaleerd. Niet alle ufo‘s kunnen zomaar worden afgedaan als
psychologische operaties van geheime diensten of door de Nasa vervaardigde ruimteschepen volgens de
modellen waarmee in de geheime nazi-raketbasis in Peenemünde onder leiding van raketontwerper
Wernher von Braun ondergronds al geëxperimenteerd werd. Wernher von Braun en zijn ploeg werden na de
Tweede Wereldoorlog naar Amerika overgebracht en stonden aan de basis van een aantal uiterst geheime
projecten in dienst van de snel opgerichte Nasa. Destijds prijkte op het hoofdgebouw van de Nasa nog een
swastica.
Werner von Braun bij NASA in de VS
Er is de afgelopen jaren veel bekend geworden over ufo‘s en
buitenaards leven door waarnemingen en bonafide literatuur, die
meestal door de mainstreammedia verzwegen of ontkend worden,
ongetwijfeld veroorzaakt door desinformatie hieromtrent. De schroom,
angst of zorg bij veel mensen om over dit soort thema‘s te spreken,
begint echter geleidelijk te verdwijnen, zelfs bij ruimtevaart- en
luchtvaartspecialisten. Steeds meer astronauten, piloten en
luchtmachtofficieren beginnen te spreken, geheime archieven klappen
open, persconferenties vinden plaats en nog niet zo lang geleden
benoemden de Verenigde Naties de 58-jarige Mazlan Othman, een astrofysica uit Maleisië, tot ambassadeur
voor ‗ruimtevaartzaken‘ in geval van een eventuele ontmoeting met een buitenaardse beschaving.
De Britse astrofysicus Stephen Hawking waarschuwde een poos geleden om toch vooral voorzichtig te zijn
met allerlei signalen de ruimte in te sturen, aangezien er wel eens beschavingen zouden kunnen zijn die het
gemunt hebben op onze bodemschatten en bronnen. Een oud verhaal overigens voor degenen die de
mythologie niet alleen zien als een projectie van de geest, maar als een opslagplaats van gebeurtenissen
die werkelijk hebben plaatsgevonden.
Meerdere planeten bewoond?
De periode van spot, gelach, wijsvinger richting voorhoofd, allemaal treffende manieren om de mens iedere
nieuwsgierigheid over dit onderwerp te ontnemen, lijkt zachtjesaan voorbij.
Uiteraard dienen we kritisch te blijven ten opzichte van dit onderwerp en van mogelijk ophanden zijnde
‗buitenaardse invasies‘ waarover gesproken wordt. Deze mogelijke invasies zouden wel eens onderdeel
kunnen zijn van geheime projecten van de machtselite, verbonden met de militaire geheime diensten en de
Nasa, die er groot belang bij hebben om in ons zonnestelsel ruimtewapens te installeren en een
sterrenoorlog uit te lokken. (Vergelijk het door president Ronald Reagan geïnitieerde starwars-project.) In
een ontmoeting van Reagan met de Russische president Gorbatsjov werd duidelijk dat beiden een grote
bereidheid toonden om samen te werken in geval van een mogelijk buitenaardse invasie.
Dat er meerdere planeten bewoond zijn, zal mijns inziens binnen een aantal jaren bekend worden en een
van de schokkendste gebeurtenissen in de menselijke evolutie zijn, waarbij vooral vertegenwoordigers van
de godsdiensten en de dogmatische wetenschap het wel eens zwaar te verduren zouden kunnen krijgen.
Weinigen beseffen dat al in de zesde eeuw voor Christus de Boeddha in India uitspraken deed over diverse
bewoonde planetenstelsels (‗duizendvoudige‘ en ‗tienduizendvoudige stelsels‘) en in de zestiende eeuw de
Italiaanse monnik en wijsgeer Giordano Bruno openlijk zei dat er naar zijn mening wel eens leven zou
kunnen zijn in heel het heelal. Bruno wachtte de brandstapel vanwege zijn vrijzinnige ideeën. Immers, als
Rome toen al zou hebben moeten toegeven dat de aarde niet de enige bewoonde planeet is en niet de spil
van de kosmische evolutie, zou het gedaan zijn met de macht van de éne katholieke kerk, die niet alleen de
copernicaanse revolutie onderdrukte, maar ook lange tijd het idee van een platte aarde (de
‗pannenkoektheorie‘) als enige bewoonde planeet in het universum in stand hield. Dit idee begint af te
brokkelen, nu fysici als Stephen Hawking en Martin Rees al voorzichtig stellen dat ons universum slechts
een onderdeel is van een multiversum. Ook dat is niet nieuw, want een paar duizend jaar geleden
verhaalden de rishi‘s (grote wijzen) uit India in de Veda, dat de stoffelijke (vergankelijke) schepping uit
ontelbare universa bestaat en slechts een partikel is van de totale schepping, waarvan het merendeel tot de
onstoffelijke (onvergankelijke) schepping behoort, waartoe ook de essentie van de mens. De quantumfysica
begint te vermoeden dat er wel eens een oneindig geestelijk multiversum voor haar open zou kunnen gaan.
In een serie artikelen die dit jaar, ook op deze website, gepubliceerd zullen worden, zal ik uitgebreid ingaan
op deze thematiek en op de buitenaardse kwestie, mede in relatie tot Nibiru, die mijns inziens steeds meer
invloed begint uit te oefenen op het magnetisch veld van de aarde. (Alleen al de naam Nibiru roept bij menig

Nieuwsbrief nr. 123 – 8 april 2011 - pag. 44

sterrenkundige en wetenschapsjournalist spot en kritiek op, zonder dat ze dit onderwerp serieus bestudeerd
hebben.) Het is niet ondenkbaar dat de grote seismologische veranderingen in vooral de ‗vuurkring‘
(aardbevingsgevoelige gebieden) hier mede mee te maken hebben.
De Belfort-group
Dat de initiator van de in België zo actieve en snelgroeiende Belfort-group, Peter Vereecke, na diverse
inspanningen ‗het recht van antwoord‘ kreeg (volgens een wet van 23 juni 1961) op een publicatie in het
Belgische weekblad Knack (één miljoen lezers), dat hem en de Belfort-group onrecht had aangedaan, is
verheugend nieuws. In Knack van 15 januari 2011 verscheen het ‗recht van antwoord‘ in de vorm van een
uitgebreid artikel van Vereecke: ‗Over vliegtuigstrepen, vaccins, codex alimentarius en andere bedreigingen:
fictie of realiteit?‘ Onder andere op de websites van de Belfort-group (http://belfort-group.blogspot.com) en
van onze werkgroep WijWordenWakker (www.wijwordenwakker.org) is dit artikel geplaatst. Het gaat er niet
om in ‘t gelijk gesteld te worden, maar om een oprecht journalistieke en ethische manier van interviewen.
Dat de mainstreammedia over de grote linie gezien zoveel abonnees verliezen, heeft niet alleen te maken
met nieuwsvergaring via internet, maar ook met het gevoel van velen dat ze niet meer oprecht geïnformeerd
worden en dat er grondig iets mis is met de nieuwsbureaus, die verantwoordelijk zijn voor de keuze van de
inhoud van de te verspreiden informatie (b.v. Reuter en ANP). Onderzoek naar de macht achter de media
verklaart veel, zoals in het geval van mediamagnaat Rupert Murdoch.
De „lekken‟ van WikiLeaks
In onder andere de persoon van Julian Assange heeft WikiLeaks de laatste tijd allerlei schandalen in de
politiek, het bedrijfsleven en de bankierswereld bekendgemaakt. Maar WikiLeaks krijgt nu zelf te maken met
‗lekken‘ binnen de eigen gelederen en verkeert in een zekere crisis. Insider en medewerker van het eerste
uur, Daniel Domscheit-Berg, deed een boekje open over WikiLeaks (Inside WikiLeaks).
Julian Assange
Ook circuleren er geruchten dat WikiLeaks zelf een onderdeel zou zijn van de
machtselite, die baat zou hebben bij het verspreiden van informatie en
desinformatie om zo haar doeleinden te kunnen realiseren. Deze geruchten
dienen uiteraard kritisch onderzocht te worden. Zo zouden er grote belangen zijn
bij bijvoorbeeld het lekken van informatie ter rechtvaardiging van een aanval op
Iran. Tegen dat land is al een uiterst geavanceerde cyberoorlog begonnen en in
de tweede helft van het afgelopen jaar werd een aantal belangrijke Iraanse
kernfysici vermoord.
Een geweldloze strijd tegen schaamteloze leugens, desinformatie en onwaarachtigheid kan alleen maar
zuiver gevoerd worden als men zich niet compromitteert met de macht die men bestrijdt. Ook eigen
frustraties mogen geen rol spelen. Er blijken vele valkuilen en ‗dubbele deuren‘ in de matrix van deze wereld
te zijn. Competentiekwesties, beschuldigingen, lezers die hun bedenkingen hebben bij de achtergronden van
WikiLeaks – dat alles is niet ondenkbaar en kan een wezenlijk onderdeel zijn van het uiterst riskante
‗strategospel‘, wat, nogmaals, nauwkeurig onderzocht dient te worden.
De Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) zei eens: ‗In de politiek gebeurt niets
door toeval. Wat er ook gebeurt, je kunt er zeker van zijn dat het zo gepland is.‘ (Zie in verband hiermee p.
140-149 van mijn boek Het huis op de rots gebouwd.) Roosevelt kon zijn uitspraak doen omdat hij het plan
van de machtselite kende. Enerzijds leed hij hieronder, anderzijds diende hij dit plan, zoals meerdere
Amerikaanse presidenten dit deden, waarmee ze verraad pleegden aan hun volk.
Revoluties in Afrika, Arabië en het Midden-Oosten
Uiterst kritisch dienen we ook te zijn over de ‗plotselinge‘, soms bloedige revoluties in een aantal Afrikaanse
landen (Tunesië, Algerije, Marokko, Egypte, Libië, Soedan, Ivoorkust), Arabië (Bahrein, Jemen, Oman) en
landen in het Midden-Oosten (Libanon, Jordanië, Syrië), die bijna allemaal rijk aan olie en andere
bodemschatten zijn. Welke machten hebben belang bij deze gebieden, waar men decennialang dictators en
‗verlichte‘ despoten (vaak in hun jeugd getraumatiseerd) volop steunde? Wil men ze misschien inwisselen
tegen andere leiders, die dan de nieuwe stropoppen van deze machten zullen zijn?
De kwestie Libië
Een duidelijk voorbeeld hiervan is Libië, dat ongeveer 3, 5% van de wereldolievoorraad bezit (meer dan twee
keer de oliereserves van de VS). Toen de opstandelingen dictator Moeammar Kadafi, die niet schroomt grof
geweld tegen de eigen bevolking te gebruiken, niet meteen uit het zadel kregen, greep naar aanleiding van
de precaire situatie van de burgerbevolking en speciaal van de opstandelingen in Bhengazi, de
Veiligheidsraad van de VN op het laatste moment in. Op 17 maart werd resolutie 1973 goedgekeurd,
ondanks onthoudingen van China, India, Rusland, Brazilië en Duitsland. Gesteund door aanvankelijk
Washington, Saoedi-Arabië, de Golfstaten, de Arabische Liga en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid,
kon in samenwerking met een aantal Europese landen onder leiding van de Verenigde Staten de no-flyzone
worden afgedwongen. Aan dit besluit was al enkele dagen een wederzijdse psychologische oorlogsvoering,
verspreiding van desinformate en een proces van demonisering voorafgegaan.
Al in een vroeg stadium wilde de Franse president Sarkozy (oud-Mossadagent), die nog niet zo lang geleden
met Romano Prodi van de Europese Commissie kolonel Kadafi hartelijk welkom heette in Brussel, het
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voortouw nemen. Mogelijk om zijn gekreukte imago op te vijzelen in verband met zijn fel bekritiseerde
binnenlandse politiek en zijn passieve houding ten opzichte van Tunesië en de bevriende Tunesische
dictator Ben Ali.
Naast het afdwingen van de no-flyzone spreekt resolutie 1973 ook over ‗alle noodzakelijke maatregelen‘ om
de burgerbevolking te beschermen. Via bombardementen, waarbij natuurlijk ook burgerslachtoffers vallen,
gebeurt dit nu. Ook al blijft men herhalen dat het niet om ‗regime-change‘ gaat, wordt de inzet van
grondtroepen overwogen om het regime van Kadafi te elimineren. En terwijl president Barack Obama
intussen scherp bekritiseerd wordt door het Congres, hebben de Boliviaanse president Evo Morales en de
vicevoorzitter van de Doema (Russisch parlement) Vladimir Zhirinovsky het initiatief genomen om het Comité
van Nobelprijswinnaars te vragen Obama van de lijst van Nobelprijswinnaars te schrappen.
Obama, die in 2009 de Nobelprijs voor de vrede ontving vanwege ‗zijn
buitengewone inspanningen om de internationale diplomatie en
samenwerking tussen de volkeren‘, overlegde intussen enkele keren
telefonisch met de presidenten Sarkozy en Cameron over een mogelijke
sleutelpositie voor de Navo in het Libië-conflict. De Verenigde Staten
willen liever niet in een derde miljardenverslindende oorlog betrokken
worden tegen een islamitisch land. Onder president Obama, die er
overigens nooit een geheim van heeft gemaakt dat een oorlog soms
‗moreel gerechtvaardigd‘ is, is het Amerikaanse defensiebudget tot
gigantische hoogtes gestegen en dreigen de oorlogsuitgaven de
Amerikaanse economie op te breken. Als stimulator van de inzet van de
gevreesde ‗drones‘ (uiterst geavanceerde vliegtuigjes zonder piloot die
op afstand bombardementen uitvoeren, die soms een vreselijke slachting aanrichten), heeft Obama zijn
sporen bij het Pentagon dubbel en dwars verdiend. Intussen stijgt de olieprijs tot recordhoogte.
Onbemand gevechtsvliegtuig, drone
Geweld roept geweld op
Wat men ook denkt van Kadafi of van de geallieerde actie tegen zijn
regime, voor de zoveelste keer blijken de Verenigde Naties niet in staat
te zijn een conflict op geweldloze wijze op te lossen via diplomatiek
overleg. Integendeel, het scenario van Bagdad doemt op in Tripolis,
waarbij het weer de machtselite is die een hoop ellende en lijden
veroorzaakt. Terwijl in talloze Afrikaanse en Arabische landen de roep
van de burgers om waardigheid, respect en vrijheid klinkt, nemen
geweld, agressie en repressie toe. Er worden krachten ontketend die
moeilijk te stoppen zijn. Opnieuw kan de doos van Pandora geopend
worden, waaruit terreuraanslagen kunnen wegvliegen…
Zolang men niet beseft dat de weg van geweld volstrekt heilloos is, roept geweld geweld op, en wraak
weerwraak. Een voorbeeld hiervan is de terroristische bomaanslag (april 1986) in een discotheek van Berlijn,
waar regelmatig Amerikanen bijeenkwamen en waar kolonel Kadafi verantwoordelijk voor werd gehouden.
President Reagan, die Kadafi ‗een dolle hond‘ noemde, vergold deze terreurdaad door Tripoli te laten
bombarderen. Daarbij kwam een stiefdochtertje van Kadafi om het leven, wat de wraakgevoelens van Kadafi
aanwakkerde. Uitgerekend de Fransen en de Spanjaarden sloten toen hun luchtruim voor de Amerikaanse
bommenwerpers op weg naar Tripoli. Waren het in die tijd de Italiaanse premier Bettino Craxi en premier
Carmelo Bonnico van Malta die Kadafi waarschuwden voor een aanslag, waardoor hij kon ontkomen, deze
keer zou het wel eens de Italiaanse premier Silvio Berlusconi (opgejaagd door gerechtelijke procedures
wegens corruptie en seksuele escapades) geweest kunnen zijn die Kadafi waarschuwde voor een mogelijk
bombardement van zijn hoofdkwartier. Want vrijwel meteen na het bombardement berichtten de media dat
Kadafi niet getroffen was. Niet veel later verklaarde Berlusconi, tot grote verontwaardiging van het Italiaanse
parlement en van de media, dat het hem ‗pijn deed‘ dat zijn ‗vroegere vriend‘ zo behandeld werd. Laten we
niet vergeten dat Libië ooit een kolonie van Italië was en de Libische olie tevens de ‗smeerolie‘ voor de
jarenlange vriendschap tussen Kadafi en Berlusconi.
Dat geweld altijd geweld oproept, onderrichtte reeds de Boeddha. Het zaad van haat en geweld kan zelfs
eeuwenlang zijn werking behouden en op het juiste moment weer werkzaam worden.
Waren het aanvankelijk de Fransen en de Engelsen die het voortouw namen, met in hun kielzog een aantal
andere landen (coalition of willing), inmiddels is na overeenstemming tussen alle 28 Navo-landen het totale
commando van Odyssey Dawn (Dageraad van Odysseus), zoals deze operatie wordt genoemd, onder
supervisie van de Navo geplaatst. Dit betekent een algehele controle op handhaving van de no-flyzone en
het wapenembargo en de bevoegdheid om eventuele andere ‗maatregelen‘, zoals grondacties, te
ondernemen.
Inmiddels nemen ook Denemarken, Canada, Qatar, de Arabische Emiraten, Jordanië, Italië, België en
Nederland aan de operatie deel, terwijl op het laatste moment Turkije, dat liever geen actie onderneemt
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tegen een moslimland, tot deelname aan deze operatie werd overgehaald. Met zes F16-vliegtuigen, de
mijnenveger ‗Haarlem‘, een tankvliegtuig en tweehonderd militairen is Nederland alweer betrokken bij een
internationaal conflict, met als belangrijkste taak de handhaving van het wapenembargo in de Middellandse
Zee voor (voorlopig?) drie maanden. En dan te weten dat Rusland, China, Frankrijk, Duitsland, Spanje en
Italië lange tijd de grootste wapenleveranciers van Kadafi waren, waardoor zijn corrupte regime de statusquo kon handhaven en de olietoevoer naar het Westen veilig werd gesteld. Naast handhaving van het
wapenembargo mag Nederland – indien nodig – ook steun verlenen aan de handhaving van de no-flyzone
en deelnemen aan eventuele andere acties. Ten aanzien hiervan zal Nederland zich voegen naar de
besluiten van de Navo.
Gebruik van verarmd uranium?
Dat Odyssey Dawn kan groeien tot een oorlog tussen een aantal landen, wordt met de dag duidelijker. Het
zaad voor een langdurige strijd, gevoed door haat en wraak, wordt gezaaid. Odyssey Dawn is een
levensgevaarlijke operatie, die impliciet ook een ‗regime-change‘ inhoudt, want Sarkozy en Hillary Rodheim
Clinton lieten immers al in een vroeg stadium weten dat Kadafi moest opstappen. Inmiddels horen we deze
geluiden ook vanuit de Europese Unie. Achter de schermen zijn vele landen deze mening toegedaan,
inclusief Duitsland.
De eerste 24 uur van de ‗actie‘ tegen Libië dropten, ‗ter bescherming van de burgers‘, Amerikaanse B2bommenwerpers een reeks zware bommen, terwijl vanuit Britse en Franse vliegtuigen en schepen meer dan
160 kruisraketten werden gelanceerd, waarbij onvermijdelijk burgerslachtoffers zijn gevallen. Volgens een
bericht van 27 maart op www.globalresearch.org zouden zowel de bommen als de kruisraketten uitgerust
zijn met verarmd uranium, dat een sterk vernietigende kracht heeft. Bij iedere explosie komt zowel
radioactieve straling als gif vrij. Verarmd uranium is een ‗afvalproduct‘ dat vrijkomt bij het proces van
uraniumverrijking. Het wordt gebruikt in nucleaire wapens en kernreactoren. Volgens de Conventie van
Genève is het gebruik van verarmd uranium ten strengste verboden, maar wordt het steeds weer in oorlogen
ingezet, zoals in de oorlog in Irak. De vrijgekomen radioactiviteit van verarmd uranium is jarenlang tot in een
wijde omgeving verantwoordelijk voor vele kankersoorten.
Odyssee Dawn niet zonder gevolgen
Odyssee Dawn lijkt grote gevolgen te gaan krijgen. Wie trouwens enigszins op de hoogte is van de Odyssee
van de Griekse dichter Homerus weet dat de held Odysseus, koning van Ithaca, door list en bedrog Troje
veroverde (o.a. via het bekende ‗houten paard van Troje‘) en pas ‗tien‘ jaar later na vele omzwervingen en
strijd zijn thuisland weer bereikt. Dat is net ‗iets‘ langer dan de ‗enkele weken‘ waar Sarkozy over sprak.
Waar Odyssee Dawn moet eindigen, lijken de geallieerden zelf niet eens te weten. Bovendien bestaat er een
verschil van interpretatie van het VN-mandaat. Het is niet ondenkbaar dat de machtselite achter de
schermen deze operatie meer aanstuurt dan via de media bekend wordt gemaakt en dat zelfs een
burgeroorlog (lees ‗stammenoorlog‘) wel eens op haar agenda zou kunnen staan om in de dan ontstane
chaos haar eigen belangen veilig te kunnen stellen. Er zijn zichtbare en onzichtbare dictators… Het droevige
is altijd weer dat landen worden meegetrokken in oorlogen zonder goed geïnformeerd te zijn wat er achter
het wereldtoneel allemaal speelt. Dat dit uiteindelijk een boemerangeffect zal hebben op de eigen veiligheid,
is logisch.
De Palestijnen en Israël
Tussen alle revoluties door, laaiden intussen ook de oorlogshandelingen tussen de Palestijnen en Israël
weer fel op, waarbij Israël aankondigde dat het aantal (onwettige) nederzettingen zal worden uitgebreid. De
media besteden hier weinig aandacht aan. Ook hier geldt dat wederzijdse aanslagen geen enkele oplossing
bieden. Pas als de Palestijnse kwestie definitief wordt opgelost en Israël en de Palestijnen leren om in
waardigheid, vrijheid en respect als broeders en zusters samen te leven, kan deze steeds weer oplaaiende
brandhaard voorgoed uitdoven.
Muur rond de Westbank
De jarenlange onderdrukking van het Palestijnse volk door Israël en het
steeds kleiner worden van hun woongebied hebben diepe wonden
geslagen en zijn de belangrijkste oorzaak van het wederzijdse geweld.
Pas wie doordringt tot de wortels van de historische boom, waaruit
takken van verdeeldheid en haat groeiden, beseft dat bijvoorbeeld een
mogelijk nieuwe oorlog in de Gazastrook of een grootschalige oorlog in
het Midden-Oosten alleen maar slagvelden vol haat zullen achterlaten.
Iedere overwinning is tegelijkertijd een moreel verlies. Lao Tse zei al dat
een overwinning in een oorlog te vergelijken is met een begrafenis en dat distels en doornen daar groeien
waar legers kamperen.
Zaaien en oogsten
De machtigen der aarde, die de wet ‗wat ge zaait zult ge oogsten‘ bespotten of ronduit ontkennen, zullen
eens ervaren dat hun macht onmacht is en dat op een dag de oogst van hun langdurig heilloos en
verderfelijk handelen pijnlijk zichtbaar zal worden in henzelf. ‗Zoals het kalf uit duizend koeien de moeder
vindt, zo vindt de daad de dader‘, zei de Boeddha. Karma, de wet van oorzaak en gevolg, is geen ‗strafwet‘,

Nieuwsbrief nr. 123 – 8 april 2011 - pag. 47

maar een wet die de harmonie van het leven behoedt en herstelt. Via een vaak bittere ervaringsweg leert de
mens dat het leven gebaseerd is op harmonie en niet op chaos en verdeeldheid. Omdat de krachten van
polariteit en diversiteit op aarde zo groot zijn, is hier de wet van ‗zaaien en oogsten‘ des te krachtiger
werkzaam.
Laten we ten aanzien van de revoluties in Afrika, Arabië en het Midden-Oosten niet vergeten, dat niet alleen
de Verenigde Staten en Israël, maar ook veel West-Europese landen de dictators in de landen waar nu de
revoluties aan de gang zijn decennialang economisch en technisch gesteund hebben en wapens leverden
om de repressie in stand te houden, waardoor primair hún belangen werden veiliggesteld. Ongetwijfeld
zullen Wall Street, de Federal Reserve Bank, de Rothschild- en Rockefellerbanken en het Internationaal
Monetair Fonds (IMF) niet blij zijn met de islamitische banken, die in een aantal van de zojuist genoemde
landen zijn opgericht en volgens de shariah (islamitische wetgeving, vooral gebaseerd op voorschriften uit
de Koran) geen rente toestaan. Hierdoor is het maken van enorme winsten ten bate van een kleine
elitegroep, zoals dit al decennialang gebeurt bij topbankiers in de Verenigde Staten en West-Europa,
uitgesloten. Menige revolutie en oorlog werden in het verleden door topbankiers gefinancierd, gevolgd door
de oprichting van een Centrale Bank, die het hele economische systeem van een land ging bepalen en
controleren, tot de dag van vandaag. Dat dit veel lijden bij de bevolking teweegbrengt, lijkt van geen enkel
belang. Onder het mom van het brengen van ‗democratie‘ wordt door de Verenigde Staten, West-Europa en
Israël op sluwe wijze bekeken hoe hun belangen in de eerder genoemde landen voor de nabije toekomst
veiliggesteld kunnen worden, waarbij doorgaans iedere vorm van ethiek en moraliteit ontbreekt.
In dit ijzeren tijdperk is het besef van verbondenheid met elkaar verbroken. Tallozen zijn verdoofd door brood
en spelen. Ze gapen naar televisieprogramma‘s als ‗Boer zoekt vrouw‘, volgen de wereldcup, de Olympische
Spelen, de Tour de France, motorcrosses, tennis- en schaatswedstrijden, terwijl zich elders de meest bizarre
taferelen afspelen. Hoe kunnen we plezier hebben in brood en spelen als er zoveel lijden op de wereld is?
Ooit zal de tijd aanbreken dat brood en spelen de massa niet meer zal bevredigen, ja, zelfs walging zal
oproepen. Dan zal het motto boven deze Nieuwsbrief duidelijk worden.
Olie in de lamp van het lichaam: mededogen
Nu de olieprijs schrikbarend stijgt, de voedselprijzen worden opgejaagd, delen van de
wereld in hongersnood verkeren en zelfs tientallen miljoenen mensen in de rijke
landen aanschuiven bij de voedselbanken, is het belangrijk om de spirituele olie in de
lamp van het lichaam brandend te houden, want de ‗bruidegom‘, een overweldigende,
kosmische energie, is begonnen met een alles transformerend proces. Wijzelf worden
in dat transformatieproces opgenomen, als de ziel (de ‗maagd‘) tenminste waakzaam
is. Laten we behoren tot de ‗wijze maagden‘, de wijze zielen, die op het cruciale
moment van de evolutie niet in slaap vallen, maar wakker zijn.
Laten we ondanks de vele wantoestanden en de chaos in de wereld, veroorzaakt door meedogenloze
geesten met wie we hoe dan ook in relatie staan (immers, alles is met alles verbonden), pogen ons
mededogen te behouden, hoe moeilijk dat soms ook is. Dit mag ons er overigens niet van weerhouden om
de vele schandelijke mistoestanden bloot te leggen, vanuit het inzicht ‗in de wereld‘ te zijn, maar niet ‗van de
wereld‘. De Boeddha en zijn tijdgenoot Mahavira leerden als geen ander om mededogen te ontwikkelen voor
de vijand, wat Mahatma Gandhi deed in de twintigste eeuw. Maar India, dat inmiddels een van de grootste
wapenleveranciers ter wereld is, is kennelijk vergeten wat mededogen is. Jezus sprak over barmhartigheid,
maar schroomde niet om mistoestanden op scherpe wijze te hekelen. Vele voorbeelden hiervan zijn te
vinden in het reeds genoemde boek Het huis op de rots gebouwd. Beter dan duizend vijanden buiten onszelf
te verslaan, is het overwinnen van de vijand in onszelf.
Niet door een agressieve toon of keiharde beweringen, niet door het genadeloos bestrijden van de ‗vijand‘
buiten ons, die tegelijkertijd ook in ons zit, worden problemen opgelost, maar door de kracht van liefde,
mildheid, wijsheid en mededogen. Soms echter is het geestelijk zwaard van oprechte verontwaardiging
nodig, maar laten we daar niet te snel naar grijpen.
Pogen zich menswaardig op te stellen jegens hen die een vijandige houding aannemen tegenover het leven,
is erkennen dat ook zij bezield worden door een goddelijke vonk, dat ook zij naar geluk verlangen, maar er
door allerlei redenen een verkeerde en heilloze invulling aan geven. ‗Rijken zijn armoedzaaiers‘, zei iemand
eens. Ze zaaien armoede buiten en in zichzelf; in zichzelf door gebrek aan mededogen en barmhartigheid.
Zij veroorzaken niet alleen anderen veel leed, maar ook zichzelf. Zij zijn wat de Boeddha de ‗hongerige
geesten‘ noemt, die nimmer verzadigd zijn, onder andere voorgesteld in de helleschilderingen van Jeroen
Bosch en de tekeningen van Botticelli in de Divina Commedia van Dante. Juist dat onbevredigend verlangen
brandt als een innerlijk hellevuur en is hun tomeloos lijden, dat het leed dat ze anderen aandoen verre
overtreft. De miljarden van alle miljardairs zouden alle financiële problemen in de wereld kunnen oplossen.
‗Er is een soort rijkdom die gewelddadig is tegenover de ander en de wereld‘, zei Krishnamurti eens.
De vijand in onszelf
In deze buitengewoon kritieke maar ook spannende tijd hebben we een unieke kans om ons via een
bewustwordingsproces voorgoed te bevrijden van het wiel van geboorte en dood, in het Sanskriet samsara
(letterlijk: doorhollen) genoemd en met een modern woord de matrix. Als we beseffen dat we iets kunnen
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leren van de huidige precaire situaties, dat we de vijand buíten ons tot vriend kunnen maken als we de
vijand ín ons transformeren tot vriend, zijn we klaar voor een sprong in de evolutie. Zeker, we hebben het
recht en de plicht om schrijnende wantoestanden en het lijden in het licht te stellen, maar niet, zoals Gandhi
voorleefde, door wrok of haat.
Ghandi gaat voor tijdens de zoutmars
De scherpe toon, de agressie en de haat laten bij de ander niet alleen
wonden achter, maar vergroten vooral zijn woede. Zoals één vonkje een
heel woud in brand kan zetten, zo kan één vonkje haat een
(wereld)oorlog ontketenen. De wijze mens, zei Lao Tse, verafschuwt het
gebruik van wapens en gebruikt die uitsluitend, en dan nog met grote
tegenzin, in uiterste nood. Ook woorden kunnen wapens zijn. Pogen
van alle wapens af te zien, is een immense opgave. Zonder uitgemaakt
te worden voor soft, kunnen we trachten iedere vorm van geweld te
vermijden, want werkelijke geweldloosheid (ahimsa) bestaat uit de
kracht van de geest, uit inzicht, bewustzijn, mededogen, volharding, vergeving, edele vriendschap. De kracht
van de liefde is in de menselijke evolutie nog nimmer op collectieve schaal aangewend en wordt over het
algemeen ook niet in opvoeding of onderwijs geleerd.
Hoewel de tijd dringt, is het van belang niet in een spanningsveld te komen waarin we geweld plegen jegens
onszelf en daardoor momenten van reflectie missen. Uiteindelijk kan ons handelen alleen maar slagen als
we niet gehecht zijn aan de resultaten ervan. Bewustzijn als kosmische kracht kan pas door ons heen
werken als we ons niet afgescheiden van het leven opstellen. De Bhagavad Gita verhaalt dat de strijd die
duizenden jaren geleden plaatsvond tussen de Pandava‘s en de Kaurava‘s, niet alleen een uiterlijke
(historische) strijd was, maar ook een strijd in ieder van ons, waarbij we alle dualiteit, zowel in als buiten ons,
dienen te transformeren in het Ene.
Klokkenluiders beschermd
Niemand kan meer ontkennen dat er veel gaande is op onze planeet. De tijd dat klokkenluiders aan scherpe
kritiek onderhevig waren of in sommige gevallen spottend als doemdenkers of aanhangers van de
samenzweringstheorie werden afgeschilderd, lijkt zo goed als voorbij. Het mechanisme van ontkenning,
spot, uitstoting of zelfs bedreiging als methode om klokkenluiders monddood te maken, wordt in toenemende
mate door tallozen herkend en bekritiseerd. In de Tweede Kamer is zelfs een beweging op gang gekomen
om klokkenluiders juridische bescherming te bieden. Dit zal voorlopig nog wel niet voor alle klokkenluiders
gelden. Maar we zien ook dat zij die al in een vroeg stadium signaleerden dat 9/11 niet geweest is wat de
Amerikaanse regering ons wil doen geloven, meer en meer serieus worden genomen en dat hun vaak
gedetailleerde onderzoekingen zelfs bestudeerd worden. Meer dan 60% van de Amerikaanse burgers is
inmiddels van mening dat de regering niet de waarheid heeft verteld over 9/11.
Grote kosmische veranderingen
Na beëindiging van zonnecyclus 22 en een rustperiode van zo‘n tweeënhalf jaar, is onze zon, die volgens
emeritus hoogleraar astrofysica Kees de Jager (90 jaar) ‗dood‘ leek te zijn, weer actief geworden. 22
zonnecycli, van circa 11 jaar per cyclus, zijn de afgelopen tweeënhalve eeuw in kaart gebracht, waarvan de
meest recente zeer gedetailleerd. Volgens de Jager was de zon de afgelopen eeuw actiever dan ze in
tienduizend jaar is geweest. Plotseling blijkt het ritme van ongeveer 11 jaar per zonnecyclus, waarin het
aantal zonnevlekken van een minimum naar een maximum steeg en dan weer terugzakte naar een
minimum, de laatste jaren verstoord te zijn. Sinds zonnecyclus 23 actief is geworden, heeft dit al voor
turbulentie gezorgd in ons zonnestelsel. De plotselinge grote zonnevlekken baren menig astrofysicus grote
zorg. Inmiddels vonden reeds enkele krachtige zonnestormen plaats, onder andere in Zuid-China. De Nasa
kondigde verleden jaar een grote zonnestorm aan rond december 2012, die wel eens een verwoestende
kracht zou kunnen hebben. Talloze kosmische stralingen zijn inmiddels werkzaam geworden. Zo is er vanuit
de Pleiaden, met name vanuit de centrale ster Alkyone, inmiddels een gigantisch lichtveld actief geworden,
bekend als de fotonengordel of manasische ring.
Pleiaden
Dit lichtveld werkt sterk transformerend op de magnetische velden en de
kern van de aarde in, wat grote veranderingen tot gevolg heeft voor
zowel de planeet als alle levende wezens. Een magnetische
poolverschuiving op korte termijn behoort tot de mogelijkheden. Een
dergelijk gebeuren zal grote gevolgen hebben voor onze
communicatiesystemen als (mobiele) telefonie en internet, mobiliteit
(vlieg-, trein en autoverkeer), gps, elektronica, chips enzovoort. Geen
aangenaam nieuws voor big brother.
Als ons zonnestelsel de komende paar jaar steeds verder door de
fotonengordel zal trekken, zal dit gepaard gaan met hetgeen in de taal der mysteriën ‗de wederkomst van de
mensenzoon‘ wordt genoemd en in de christelijke mysteriën ‗de wederkomst van de Christus op de wolken‘.
Dit zijn symbolische benamingen voor het terugkeren van het intense oerlicht, dat een indrukwekkende
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dimensiewisseling zal veroorzaken in heel het zonnestelsel. Door de terugkeer van het oerlicht kan de
spirituele mens zich manifesteren, mits hij zich heeft voorbereid. Dit wordt gesymboliseerd in de parabel over
de vijf wijze en de vijf dwaze maagden. ‗De wederkomst van de Christus‘ heeft dus niets te maken met de
letterlijke terugkomst van de Christus, maar met het manifest worden van de innerlijke christus, de spirituele
mens. Dat nu het spel wordt gespeeld van de terugkomst van de nieuwe wereldleraar Maitreya de Christus
en zijn hiërarchie, is bedoeld om de mens afhankelijk te maken van een uiterlijke imitatiechristus en hem
aldus te verankeren aan deze wereld.
Intussen stijgt het hertzgetal van de aarde en is er sprake van grote geologische omwentelingen. De vogels
die regelmatig met duizenden uit de lucht vallen, de vissen die met honderdduizenden sterven, de dolfijnen
en walvissen die aanspoelen (waarover nogal wat wetenschappers relativerend of badinerend spreken), zijn
slechts enkele tekenen in de lucht en in het water die wijzen op de omwentelingen. Ongetwijfeld wordt een
deel van de geologische omwentelingen gemanipuleerd door demonische klimaat- en mindcontrolwapens
als HAARP op Alaska, Russsiche ‗spechten‘, scalarwapens en andere elektromagnetische wapens.
HAARP
De mens is de harmonie met de elementen kwijtgeraakt, heeft de
elementen door en door vergiftigd en drijft nu stuurloos rond op de
wereldzee der veranderingen, wanhopig op zoek naar een vast anker,
dat alleen maar in hemzelf gevonden kan worden.
Big brothers laatste stuiptrekkingen?
Intussen tracht ook big brother wereldwijd meer greep op de mens te
krijgen. Hij versnelt zijn uiterst geavanceerde controletechnieken,
waarbij steeds weer wordt ingespeeld op angst. De talloze slachtoffers
in Japan zullen straks ongetwijfeld weer aanleiding zijn tot bespoediging
van het verplicht afstaan van DNA, zodat bij een mogelijk nieuwe catastrofe de slachtoffers snel
geïdentificeerd kunnen worden. Al langer probeert de overheid de burger wijs te maken dat, willen we met
zijn allen de criminaliteit verminderen, het toch maar wat handig is als we niet alleen een biometrisch
paspoort hebben, maar ook een centrale databank met onze vingerafdrukken en ons DNA. Iedere burger
wordt zo als een potentiële misdadiger beschouwd. Het recente voorstel van de Rotterdamse
politiecommissaris om iedere burger te verplichten DNA af te staan en op te slaan in een centrale databank,
is hier het zoveelste voorbeeld van. Tegelijkertijd zien we over heel de wereld een ontwaken van de burger
en wordt er op verschillende plaatsen gereageerd met burgerlijke ongehoorzaamheid. Zelfs in de Tweede
Kamer worden vragen gesteld over de controlestaat. Onlangs werd het EPD (elektronisch patiëntendossier),
waartegen nogal wat mensen (o.a. onze werkgroep WijWordenWakker) zich hebben verzet, scherp
bekritiseerd. Menige staat blijkt niet meer te functioneren als beschermer van de burger, maar is zijn
controleur en onderdrukker geworden. In een werkelijke democratie behoort de burger via het parlement de
overheid te controleren en niet andersom.
‗De verhouding tussen overheid en burger is verziekt‘, concludeerde onlangs de Nationale Ombudsman
Brenninkmeijer. De burger wil niet dat er over zijn hoofd heen van alles besloten wordt. Hij wenst serieus
genomen te worden en met respect behandeld.
Andere levenshouding noodzakelijk
Maar er is meer aan de hand. Steeds meer vindt er een vergroving plaats in het maatschappelijk gebeuren,
zowel in woord als gebaar. Nogal wat mensen tonen weinig of geen respect meer voor hulpverleners
(brandweerlieden, ziekenverzorgers, ambulancepersoneel, wijkagenten, ziekenhuispersoneel, chauffeurs
van bus, tram en taxi, machinisten en conducteurs in treinen). Elkaar, liefst anoniem, bestoken of bedreigen
met e-mails getuigt van weinig eerbied. Anonieme brieven, berichten en bedreigingen manifesteren niet
alleen lafheid, maar overschrijden primair iedere norm van menselijke waardigheid. Een dergelijke
handelwijze draagt juist bij tot een grotere controle door de overheid. We dienen elkaar tot voorbeeld te zijn,
welke positie we in het maatschappelijk gebeuren ook innemen. Ook in kleine dingen. Een hartelijke groet,
openstaan voor elkaar, respect, beleefdheid, het schoonhouden van onze omgeving… Dit staat natuurlijk
niet gelijk aan een onkritische houding of een geveinsde neutraliteit, waardoor wantoestanden, schrijnend
lijden, uitbuiting van mensen en exploitatie van de natuur niet aan de kaak gesteld zouden mogen worden.
Wat mijns inziens meer dan ooit noodzakelijk is, is een andere levenshouding, die de basis creëert voor het
openhouden van het gesprek, de dialoog. Zelfs ten opzichte van degenen die een vijandige houding
aannemen tegenover het leven, is het krachtig om zich te oefenen in geweldloosheid.
Wie de politieke debatten af en toe volgt, zal wellicht het schaamrood op de kaken staan. Nogal wat
volksvertegenwoordigers en ministers sturen aan op polarisatie, gebruiken soms scherpe, ja, zelfs grove taal
en luisteren nauwelijks naar elkaar, manifesteren egogekwetstheid en maken zich daardoor onwetend tot
speelbal van een krachtenveld, dat ze nauwelijks meer kunnen bijsturen. Aangemoedigd door de media, die
niet vies zijn van enige sensatie, wordt men in een richting geduwd om te scoren in plaats van op waardige
wijze het debat aan te gaan. Populistische taal doet het wellicht een tijdje goed bij hen die de ‗oude politiek‘
meer dan beu zijn, maar waar bevolkingsgroepen tegen elkaar worden uitgespeeld door voortdurend angst
aan te wakkeren in plaats van op basis van argumenten in een open houding van vertrouwen heikele
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kwesties aan te pakken, draagt men bij tot de ellende in de wereld. Menig politicus blijkt haatmails te
ontvangen en wordt zelfs regelmatig bedreigd. Als uit recent onderzoek blijkt dat het aantal bedreigingen van
politici vergeleken bij vorig jaar schrikbarend toeneemt en één op de drie bedreigingen (ja, zelfs
doodsbedreigingen) geuit worden door minderjarige jongeren (via twitter, hives, poederbrieven en
bommeldingen), dan zou dit een teken aan de wand moeten zijn dat we een onheilzame richting zijn
ingeslagen, dat het politieke spel tussen overheid en burger uit de hand is gelopen, dat we de menselijke
waardigheid en het respect voor elkaar dreigen te verliezen.
Wereldwijde chaos
Wereldwijd dreigt chaos uit te breken, mogelijk gepaard gaande met de crash van de dollar en de euro, nog
hogere voedselprijzen (met als gevolg honderden miljoenen mensen extra die in armoede vervallen), grote
hongersnood, oplaaiende strijd tussen de godsdiensten, dit alles gemanipuleerd door duistere krachten die
deze planeet in hun machtsgreep willen houden. Wereldwijd worden opkomende revoluties onderdrukt (in
China bijvoorbeeld de jasmijnrevolutie) als ze tegen de machtselite ingaan. Is dit de geplande chaos
(waarover de machtselite zelf herhaaldelijk gesproken heeft), waaruit de nieuwe wereldorde moet oprijzen
en waarbij het aanwakkeren van de strijd tussen religieuze bevolkingsgroepen de weg vrij moet maken voor
een werelddictatuur? In de nieuwe wereldorde zal in ieder geval de liefde voor elkaar en voor het leven
ontbreken en de leugen regeren. In (geo)politiek en religieus opzicht zal de nieuwe wereldorde een
fascistische structuur hebben, waarin de ‗koning‘ van deze orde wel eens uitgeroepen zou kunnen worden
tot heerser van deze planeet en zich vanuit een centraal machtscentrum, gesteund door octopusachtige
organisaties en geheime genootschappen, als alleenheerser zou kunnen manifesteren.
Tijd van voorbereiding
Zeker, de wind van vrijheid waait op dit moment in alle richtingen over de wereld. Soms als een
voorjaarswind, maar vaker nog als een forse najaarsstorm. Soms geweldloos, meestal heel bloedig. Ook dit
hoort bij een overgangstijd. Van een gouden voorjaar is helaas nog geen sprake. Laten we de manipulatieve
krachten in deze stormachtige tijden niet onderschatten en als wijze maagden wakker blijven. Onze beste
voorbereiding is niet een noodpakket van de regering. Natuurlijk is het verstandig om wat voorraad te
hebben en te delen met anderen als dat nodig is en in geval van radioactieve straling jodiumtabletten te
slikken en veel kelp, zeewier (m.n. kombu), groenten, fruit, bonen, kikkererwten, umeboshi-pasta en pruimen en miso (biologisch) te eten en te zorgen voor een aantal flessen gezuiverd water. Maar de beste
maatregel is ons voor te bereiden in de geest. Angst en egoïsme mogen ons daarbij zeker niet leiden.
De machtselite heeft grote, luxe ondergrondse verblijven en denkt bij een mogelijke ramp te kunnen
overleven. Zij beseft echter niet dat al hetgeen gestolen is van het leven zich tegen haar zal keren. Het willen
redden van het vege lijf en van bezit zal uiteindelijk leiden tot een situatie waarin de ondergrondse luxueuze
steden gevangenissen zullen worden. Men zal cipier en gevangene tegelijk zijn, controleur en
gecontroleerde.
Liefde en mededogen zijn ónze voornaamste voorraad.
2012 niet het einde van de wereld
21 december 2012 nadert. Deze datum, bekend bij de Maya‘s en vele andere oude volken, betekent niet,
zoals sommigen denken, het einde van de wereld, maar het eindpunt van een grote cyclus en tegelijkertijd
het begin van een wending in het tijdsgebeuren: een mogelijke
terugkeer naar de Bron.
Maya zegels
De weeën van de grote transformaties beginnen nu voor iedereen
voelbaar en zichtbaar te worden. Nimmer waren we van de Bron
gescheiden, maar gevangen door illusies, gemanipuleerd door allerlei
materialistische theorieën, de media (vaak in handen van de
machtselite) en bepaalde wetenschappelijke publicaties (meestal door
de machtselite gesubsidieerd), dáchten we ervan gescheiden te zijn. De
grote overgang waarvoor de aarde en haar bewoners nu staan, komt in
een cyclus van circa 25.920 jaar twee keer voor (op de helft van de
cyclus en aan het eind ervan: nu!). Ons zonnestelsel evenwel verkeert
in een nog grotere cyclische overgang. Het is een natuurwet (onbekend
binnen de dogmatische wetenschap) dat aan het einde van een grote
cyclus alles wat is opgebouwd door de heersende machten, ineenstort.
Op alle niveaus: politiek, sociaal, religieus, in het bank- en verzekeringswezen, klimatologisch enzovoort.
Graag attendeer ik de lezers van deze Nieuwsbrief op een interview van twee uur over 2012 met Stardust
Radio.
Het uur van de waarheid
Ook de machtselite is op de hoogte van de grote omwentelingen op onze planeet en probeert daarom haar
plan van de nieuwe wereldorde versneld te realiseren en de transformatie van de planeet te beïnvloeden en
te manipuleren. Tegelijkertijd houdt ze er rekening mee dat alles wel eens geheel anders zou kunnen
verlopen en dat haar plannen verijdeld zouden kunnen worden door moeder Natuur. Vandaar de luxe
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ondergrondse verblijven en in Noorwegen de Wereldzaadbank, de Global Seed Vault, ook wel Doomsdayvault genoemd, op 120 meter diep in een ijsberg van Spitsbergen nabij de plaats Longyearbven op een
hoogte van circa 130 meter boven zeeniveau. In deze ‗ark van Noach‘, mede gefinancierd door de Bill &
Melinda Gates Foundation, zijn zaden van zoveel mogelijk rassen van (voedsel)gewassen opgeslagen.
Overigens blijkt het gebied rondom Longyearbven
aardbevingsgevoelig te zijn.
Global Seed vault, Spitsbergen
Tijdens de huidige en/of toekomstige omwentelingen breken ook
allerlei sferen rondom de aarde en andere planeten open en kunnen
we in contact komen met andere bewustzijnsdimensies, afhankelijk
van onze afstemming. Ook negatief geladen astrale sferen zullen
openklappen. Dit betekent dat lagere astrale entiteiten zullen
trachten om via bepaalde mensen hun sferen in stand te houden.
Vooral mensen die hier gevoelig voor zijn, kunnen via channeling
beïnvloed worden door hoopgevende, angstaanjagende of egostrelende boodschappen. Ook demonische
geesten zullen steeds meer aansluiting pogen te vinden met bepaalde typen van mensen. De talloze films
en video‘s over satanisme en bezetenheid komen uit die invloedssferen voort. Zeker, er zijn ‗hogere‘
channels, die soms waardevolle informatie kunnen verschaffen, maar meestal is dit informatie die al lang
bekend is. Ook hier is het devies: kritisch blijven. Deze tijd vraagt bovenal: vertrouwen op de innerlijke bron.
Laten we ons omgorden met het kleed van licht en het koord van waarheid en onze voeten schoeien met
vertrouwen. In onze dagen geldt het ‗vreest niet!‘ Het uur van de waarheid is aangebroken. Hora est!
De matrix verbroken
De matrix, vervaardigd door de ‗gevallen wachters‘ of ‗goden‘, die de mens al zo lange tijd manipuleren, zal
verbroken worden. Duivelse wapens als HAARP zullen als luciferhoutjes knappen als straks de stormwind
van de helende Geest opsteekt. Laten we alles op alles zetten om ons te verankeren in het Zelf, het Ene, de
Bron, Bewustzijn. We staan voor de sprong van individueel bewustzijn naar Bewustzijn. Natuurlijk zijn dit
slechts verlegenheidswoorden. Het gaat erom dat ons ik kleiner wordt, de liefde toeneemt en het Licht zijn
werk in ons mag doen. Laten we de matrix verbreken door het ‗water‘ van inzicht (gnosis) en het ‗vuur‘ van
de Geest. Dan kan het lichaamsgraf openbreken en de onsterfelijke mens oprijzen uit de dood: de innerlijke
geboorte voltrekt zich. Hier zijn geen meesters, goeroes, moellahs, rabbi‘s of pastors voor nodig, slechts de
innerlijke meester. Terwijl valse leraren, profeten, christussen en messiassen zich al aandienen, behouden
we onze innerlijke rust, in het besef:
Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen:
„Ik ben de Christus‟,
en zo veel mensen op een dwaalspoor brengen.
Jullie zullen horen over oorlogen en oorlogsgeruchten.
Let op dat je je niet bang laat maken,
want dit moet gebeuren, maar is het einde nog niet.
Volk zal opstaan tegen volk en rijk tegen rijk
en in verscheidene gebieden zullen er hongersnoden en aardbevingen zijn.
Dit alles is het begin van de barensweeën.
Mattheüs 24:5-8
Want zoals in de dagen van Noach,
zo zal het zijn bij de komst van de zoon der mensen.
Want zoals in de dagen van de zondvloed
de mensen aten en dronken, huwden en uithuwelijkten,
tot de dag waarop Noach de ark binnenging en ze van niets wisten,
kwam de zondvloed en nam allen weg,
zo zal het ook gaan bij de komst van de zoon der mensen.
Mattheüs 24:38-39
Niets is meer zeker
We leven in een spannende tijd, voor velen ook een angstige en
zorgwekkende tijd.
Eén ding is zeker, namelijk dat niets zeker is. Noch ons pensioen, onze
ziekteverzekering of eventuele levensverzekering, noch de door ons
geplande toekomst. Alles wat geleid heeft tot de façade van wie en wat
we niet zijn, stort voor onze ogen in. De hoge torens van Babel die als
machtscentra overal oprijzen, van het EU-gebouw tot de Burj Khalifa in
Dubai, staan reeds op instorten, ook al tracht men ze angstvallig met
gigantische bedragen en leugens rechtop te houden.
Straatsburg, als de toren van Babel
Burj Khalifa, Dubai
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Scherper dan ooit tevoren kunnen we in deze tijd zien waaruit onze
welvaart en rijkdom zijn opgebouwd. We weten inmiddels dat
pensioengelden ook in wapens, zelfs nucleaire, worden belegd en dat
het ‗rustpensioen‘, zoals de Belgen zeggen, tegelijkertijd een
‗onrustpensioen‘ is geworden; dat ónze overvloed aan voedsel de
honger betekent voor miljarden mensen; dat de globalisering van de
planeet één grote leugen is, die de macht, bodemschatten en rijkdom in
de handen van weinigen houdt, waardoor op korte termijn steeds meer
onrust en chaos zullen ontstaan. Innerlijke pijn en woede zijn een hoog
oplaaiend vuur geworden.
Voor wat betreft de leugens van vele banken en hun eindeloze
manipulaties, heeft de burger zijn grens bereikt. Hij beseft dat hij als belastingbetaler steeds weer de
rekening betaalt.
Toen de ING, na een forse financiële injectie van de Staat (lees: de belastingbetaler) om overeind te blijven,
weer schaamteloos topbonussen begon uit te delen, kwamen er talloze reacties van wakkere burgers, die dit
soort onethisch gedrag meer dan beu zijn.
Ook in de Tweede Kamer kwamen er scherpe reacties op de topbonussen en is er een voorstel in beraad
om die via het belastingsysteem terug te vorderen van hen die dit nog niet vrijwillig hebben gedaan.
De genetische manipulatie van voedsel mag dan tijdelijk de hongerige magen van massa‘s mensen stillen
en de bankrekeningen van de bedrijven die zich met dit soort praktijken bezighouden gigantisch verrijken,
maar is uiteindelijk het begin van de ondergang van onze gezondheid en draagt het zaad in zich van
immense opstanden van boeren en burgers die doorkrijgen hoe het systeem in elkaar zit.
Inzicht verspreidt zich nu razendsnel, sneller dan het gemanipuleerde virus van een pandemie.
Farmaceutische bedrijven die betrokken zijn bij vele schandalen, zoals uit talloze publicaties blijkt, zullen
straks geen pillen meer kunnen maken om de mens nog zieker te maken.
Mondiaal wakker worden
Over heel de wereld vindt een wakkerwordingsproces plaats. Natuurlijk tracht de machtselite ook dit te
manipuleren. Maar bij talloze mensen is het besef doorgebroken dat vele wereldleiders onderdrukkers en
uitbuiters van de burgers zijn geworden in plaats van dienaren (het woordje ‗minister‘ is Latijn voor ‗dienaar‘).
Massaal komt men tot het besef dat talloze regeringen op onze planeet verwikkeld zijn in
corruptieschandalen, dat koningshuizen, sultanaten en emiraten verbonden zijn met grote
oliemaatschappijen en industrieën, die daardoor gigantische orders binnenhalen. Dat dit vaak ten koste van
miljarden mensen gaat die min of meer tot de bedelstaf worden gebracht, lijkt menig machthebber niet te
deren. Dit zijn schandalen van de hoogste orde. Talloze mensen hebben ook in de gaten dat de fraaie
woorden van veel leiders ordinaire, opgepoetste leugens zijn, dat hun benadrukking van integriteit en
democratie de ‗dubbeltaal‘ van Orwells 1984 is.
Het goud van de geest
Wat te doen als binnenkort de dollar en de euro crashen? Dat is een vraag die je regelmatig hoort. Wie zich
verdiept in de wereldeconomie en de uitspraken van deskundige economen, kan niet ontkennen dat een
totale ‗meltdown‘ in de wereldeconomie dreigt. In dat geval zal ieder van ons een ‗stresstest‘ ondergaan.
Raken we in paniek? Reageren we volgens oude patronen? Gaan we nog snel wat dure goud- en
zilverstaafjes kopen, die uiteindelijk geconfisqueerd kunnen worden als de regering dat wenst? Alles is
immers geregistreerd!
Over heel de wereld zijn de goud-, koper-, zilver- en nikkelmijnen in handen van de machtselite, vooral van
een kleine groep topbankiers. Of we nu een paar honderdduizend jaar geleden als slaven goud dolven voor
de ‗nefilim‘ of ‗anunnaki‘ (zij die van boven naar beneden afdaalden), ook wel ‗wachters‘, ‗gevallen engelen‘,
‗archonten‘ of ‗goden‘ genoemd, of heden ten dage zelf in staat zijn om goud en zilver te kopen, dat meestal
door slavenarbeid aan de aarde ontstolen is, het blijft het verhaal over een ‗gouden munt‘ met een glanzend
randje, waarop de Staat: ‗We trust in God‘, of ‗God met ons‘ heeft gezet. In de context van deze Nieuwsbrief
kan op de anunnaki niet nader worden ingegaan. (Zie hiervoor o.a. de dvd: WWW. Worden Wij Wakker? )
Na een lange geschiedenis van vrijmaking van het juk van slavernij en het begin van een geestelijke
evolutie, is het de hoogste tijd om in de smeltkroes van ons lichaam het goud van de geest op te delven, dat
nimmer geconfisqueerd kan worden. De spirituele alchemie heeft er al eeuwen op gewezen dat dit ‗goud‘
alleen maar ontstaat door inzicht en een andere levenshouding, door een bewustzijnsprong. Natuurlijk,
kostbare edelmetalen zijn aantrekkelijk, maar staan in geen enkele verhouding tot de edele kracht van de
geest. Laten we de penwortel van alle lijden, de eindeloze begeerte, door de Boeddha tanha genoemd,
voorgoed uitrukken. Toen de nefilim gemeenschap hadden met de vrouwen van de mensen, werd in een
latere periode niet alleen de menselijke DNA-structuur gemanipuleerd, maar ook een gen ingevoerd dat
verantwoordelijk is voor het reptielenbrein, dat op uiterst sluwe en koele wijze zijn begeerte tracht te
vervullen ten koste van de verdere menselijke evolutie. Alleen door de kracht van liefde en mededogen kan
ons DNA getransformeerd worden. Wij zijn níet ons brein. Het brein is het resultaat van alle gedachten en
handelingen uit vorige levens, die in grote lijnen ook het DNA beïnvloeden. Uit recent wetenschappelijk
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onderzoek van onder andere de Russische genetici Gargajev en Chermobrov blijkt, dat onze gedachten en
woorden (frequenties) een wezenlijke invloed uitoefenen op ons DNA en dat het zogenaamde junk-DNA,
door menig wetenschapper als nutteloos materiaal of zelfs als ‗vuilnis‘ aangeduid, talloze geheimen bevat.
Zo schijnt er sprake te zijn van aantoonbaar ‗buitenaards‘ materiaal in het DNA. Pas als genetica
psychogenetica wordt, kan ze mogelijk de geheimen van het DNA ontsluieren en heeft ze zich bevrijd van
een materialistische levensvisie.
Bron Marcel Messing.nl - Short URL: http://sp00kje.nl/?p=5491

Benzine in Nederland nu duurste ter wereld
Jan Bom – website P+
x
x
Nergens ter wereld is de benzine op dit moment zo duur als in
Nederland. Zelfs de Denen en Grieken zijn nu van de eerste
plaats verdreven. In de VS wordt Mark Rutte een ―$8-perGallon-President‖ genoemd. Dit meldt Erik van Erne op zijn
weblog op Milieunet; hij houdt de ontwikkeling van de prijzen
aan de pomp al sinds 2008 scherp in de gaten.
Van Erne baseert zich op de officiële getallen, die verzameld zijn door Good Environment en plaatst het
meest recente overzicht van 16 maart op zijn website.
Toen kostte een liter benzine in Nederland 8, 83 dollar per gallon (het is Amerikaans onderzoek.
Omgerekend is dit in € 1, 65 per liter -inmiddels alweer gestegen naar € 1, 67 per liter). In de VS betaalden
ze op dat moment slechts 3, 55 dollar per gallon (3, 78 liter).
Van Erne constateert: “Nederland heeft het voor elkaar: dankzij wat extra belastingen is niet alleen de eerste
plaats in Europa veroverd, maar voert Nederland nu zelfs wereldwijd fier de ranglijst aan als het gaat om de
duurste benzineprijzen ter wereld”.
Van Erne laat op zijn website ook zien dat de hoge prijs aan de tank niet in overeenstemming is met de prijs
die voor een vat ruwe olie wordt betaald. Die was in februari hoger (106 dollar) dan in maart (105 dollar). Op
een eerder prijsoverzicht van 15 december 2010 stonden we in Europa ook al bovenaan, maar nog samen
met de Grieken. De benzine kostte toen € 1, 58 per liter.
Het stevige commentaar op de koppositie van Nederland van Van Erne: “Lijkt mij dat felicitaties aan Maxime
Verhagen en Jan Kees de Jager op zijn plaats zijn voor het behaalde resultaat. Dat verder helemaal
niemand in Nederland daar blij mee is, doet er verder niet toe. De autorijder wordt al jaren kaalgeplukt, terwijl
de schatkist fors wordt gespekt.”
Waarom is de benzine in Nederland de duurste ter wereld?
Is het de onrust in het Midden-Oosten? Zijn het de geruchten over peak-oil, het punt waarop het maximum
aan ruwe olie wordt opgepompt, waarna het alleen maar minder wordt? Kan allemaal meespelen, maar Van
Erne constateert nuchter dat de Nederlandse Staat goed verdient aan de heilige koe. Op 2 januari van dit
jaar schreef hij: ―De prijs van benzine, diesel en LPG krijgt vanaf 1 januari 2011 een extra zetje. Het kabinet
heeft namelijk besloten de accijns te verhogen met 0, 6%.”
Hoe extreem hoog de benzineprijs in Nederland is, blijkt uit het commentaar op de website van Good
Environment, waarop de blogger nog wat andere extremen verzamelde.
Zelfs in oorlogsland Afghanistan, waar alles schaars is, wordt er aan de
pomp nog steeds minder betaald dan in Nederland: US$ 8, 04 per
gallon tegen US$ 8, 83 in Nederland.
Blogger Ben Jervey noemt alle staatshoofden die de prijs opstuwen ―8Dollar-Per-Gallon-Presidents‖. Met andere woorden: Minister-president
Mark Rutte is dus op dit moment aanvoerder van de groep ―8-DollarPer-Gallon-Presidents.‖
En de goedkoopste plek ter wereld om te tanken?
Dan moet je in Irak zijn, waar je niet meer dan 1, 44 dollar per gallon
kwijt bent. Dat is omgerekend 27 eurocent per liter, zes keer zo
goedkoop als hier in ons land.
http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/benzine-in-nederlandduurste-ter-wereld/
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Stuxnet, HAARP en de X37-B in de vernietiging van JAPAN!
Het klinkt als een vergezochte Science-Fiction thriller: ruimtewapens en militaire
computervirussen worden ingezet om een natie te vernietigen. Het is niet zo
gek dat veel mensen daarom denken dat het onmogelijk is. Dat, terwijl Japan
toch in 1945 de geboorte zag van het Nucleaire tijdperk. Hier werden voor het
eerst in de geschiedenis high-tech wapens ingezet tegen de burgerbevolking
van een land waarmee de Verenigde Staten in oorlog was. Nu zult u misschien
denken, dat de VS op dit moment helemaal niet in oorlog zijn met Japan? Toch
is dat precies wat Leuren Moret, nucleair wetenschapper beweert in een
interview op Exopolitics TV: er wordt op dit moment een non-traditionele
nucleaire oorlog gevoerd.
Transcriptie interview met Leuren Moret
Quote: "On Sunday, Alfred Lambremont of Expolitics TV interviewed nuclear
scientist Leuren Moret who explained that the recent earthquake and nuclear
events in Japan were intentional and caused by military-grade high-tech weaponry equivalent to dropping a
million nuclear bombs. HAARP weaponry triggered the earthquake in Japan, an applied Environmental
Modification (ENMOD), silently and invisibly, appearing to be a "natural event."
Het bestaan van HAARP, het "High Altitude Auroral Research Project" is al jaren geleden bevestigd. Wat
echter tot nu toe onbekend bleef waren de eigenschappen en mogelijkheden van het project. Recent is er
echter in een VN-document een verwijzing gevonden naar het patent van HAARP. Hierin wordt het volgende
over HAARP gezegd:
"The HAARP patent papers also stated that the invention could ―simulate and perform the same function as
performed by the detonation of a heavy type nuclear device‖."
CBC-onderzoek naar HAARP
De werking van HAARP is ongeveer als volgt, er zijn meerdere versies mogelijk: vanaf een of meerdere
antennestations op aarde worden ultra lange-golf radiostralen
met Megawatts energie de lucht in geschoten, waar het tegen
de ionosfeer wordt teruggekaatst naar de aarde. De frequentie
is zo ingesteld dat op de plek waarop de straling is gericht zij 10
kilometer onder het aardoppervlakte het aanwezige vocht
"superverhit" tot het ontploft. Dit veroorzaakt zó veel vibraties
dat de aardbeving zelfs aan de andere kant van de aarde
gemeten wordt.
Seismogram Heimansgroeve, Limburg, 11 maart 2011
Officieel echter is HAARP een "studie-project". Maar dan wel
een studieproject dat werd opgestart door BAE Systems, één
van de grootste wapenproducenten op aarde, die hiervoor een
prijs kreeg van DARPA, het "Defense Advanced Research
Projects Agency" van het Amerikaanse Pentagon.
BAE SYSTEMS COMPLETES WORLD‘S PREMIERE
FACILITY FOR IONOSPHERIC PHYSICS RESEARCH
BAE SYSTEMS SPACE WEATHER RESEARCH FACILITY
WINS TOP AWARD
Daarnaast steeg op 5 maart het nieuwe geheime Pentagonproject de X37-B op. http://www.space.com/11040-secret-x37bspace-plane-launch-attempt.html
China noemde deze onbemande mini-spaceshuttle de start van
een nieuwe wapenwedloop in de ruimte. Het Pentagon ontkent echter
een militaire functie van haar eigen ruimtevaartuig.
Op Youtube dook het volgende filmpje op waarin een "vallende ster" of
lichtflits te zien is seconden voordat de Tsunami Japan treft:
Dan Stuxnet. Deze door de VS en Israël gemaakte worm werd speciaal
ontwikkeld om Siemens-apparatuur in de nieuwe Iraanse kerncentrale
Basheer aan te vallen.
Het virus bestaat uit twee delen: een wapen-deel dat er bijvoorbeeld
voor zorgt dat de centrifuges in de centrale boven hun normale snelheid
gaan draaien waardoor ze zichzelf vernietigen, en een deel dat de
"normale" veiligheidssituatie kopiëert en in een loop zet zodat het
systeem denkt dat er niets aan de hand is. Dat had niet alleen de
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centrifuges vernietigd, maar zelfs kunnen leiden tot een "tweede Tsjernobil" (februari 2011) Onder druk van
de Russen werd daarom de ingebruikname van de centrale uitgesteld.
http://webwereld.nl/nieuws/105573/stuxnet-kan----tsjernobyl----veroorzaken-in-iran.html
Het probleem is, dat bijna alle kerncentrales in de wereld gebruik maken van deze Siemens-apparatuur. En
dat de worm als ze internet-toegang heeft zoekt naar updates voor haar code, en daarom nieuwe "targets"
kan krijgen.
In oktober 2010 was de worm in Japan.
http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T101004003493.htm
"Stuxnet, a computer virus designed to attack servers isolated from the Internet, such as at power plants,
has been confirmed on 63 personal computers in Japan since July, according to major security firm
Symantec Corp. The virus does not cause any damage online, but once it enters an industrial system, it can
send a certain program out of control."
De kerncentrales van Fukushima, gebouwd door General Electrics, had een drie-voudige energietoevoer
voor de koeling. Aangesloten op het energienet, back-up dieselgeneratoren en back-up accu's die in geval
van nood afdoende energie kunnen leveren tot de brandstof is afgekoeld. Na de ramp bleek niemand op de
centrale precies te weten wat er aan de hand was. Dit kan veroorzaakt zijn door Stuxnet, die de
beveiligingssystemen voorhield dat de situatie "normaal" was.
Maar, zal de geschokte lezer nu denken: waarom zou de VS zoiets doen?
Hier het antwoord:
Een supermacht op de rand van de afgrond maakt gekke sprongen...
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/stuxnet_haarp_en_de_x37_b_in_de_vernietiging_van_japan

Moslims verbranden opnieuw honderden Bijbels, maar wereld zwijgt
Zelfs humoristisch protest tegen de toenemende voorkeursbehandeling
van de islam wordt tegenwoordig nauwelijks meer getolereerd.
Moslims hebben in februari officieel opnieuw openlijk honderden
christelijke Bijbels verbrand, bijvoorbeeld in Iran. Dit gebeurt dagelijks en
moslims zijn er trots op. En wat is de reactie van het Westen? Niet! Geen
Amerikaanse president, geen Europese politicus, geen islamitische en
zelfs geen christelijke leider die zich erover opwindt. Het is klaarblijkelijk
normaal geworden Bijbels te verbranden. Politiek correct. Of een Israëlische vlag, om nog een ander gewild
doelwit te noemen. Maar wee degene die het waagt een Koran te verbranden - die wordt onmiddellijk als
een gestoorde neergezet. En heel de wereld valt over hem of haar heen. (1)
De specifieke massale Bijbelverbranding waar we het over hebben (2) gebeurde vier weken vóór de
verbranding van slechts één enkele Koran in Florida. Onmiddellijk was er wereldwijd veel begrip voor de
moordpartij van de altijd zo vreedzame volgelingen van Mohammed op onschuldige VN-medewerkers in
Afghanistan. Tja, hadden ze aan de andere kant van de planeet maar geen Koran moeten verbranden.
Logisch toch dat je dan buitenlandse hulpverleners gaat afslachten?
Kerken gebruikt als toilet
De islam is in toenemende mate de norm aan het worden in Europa - met dank aan met name socialistische,
progressieve en christelijke -maar ook liberale- politici. In Duitsland is het inmiddels normaal dat er op
gewone basisscholen -bijvoorbeeld op de Anne Frank (!) school in Lüneburg- tijdens onderwijs over de islam
de christelijke kruizen van de muur worden gehaald (3). Tegelijkertijd is op steeds meer scholen in Europa
de Bijbel tot verboden boek verklaard omdat de islamitische medescholier zich erdoor beledigt voelt (4).
Als ergens in Zwitserland jonge moslims urineren in het doopbekken van een kerk en het altaar met
uitwerpselen ondersmeren dan zijn ze naar verluid 'cool' (5). En toen een Brusselse pastoor zijn kerk moest
laten ontruimen omdat deze door islamitische asielzoekers uit Afghanistan als 'vanzelfsprekend' toilet werd
gebruikt kregen de daders geen enkele straf opgelegd (6). Dat gebeurde destijds wél met de geheel
individueel handelende Duitser die een paar Koranverzen op toiletpapier had gedrukt (7).
Haat tegen christenen niet belangrijk
In de islamitische landen zelf is het normaal geworden om christelijke kerken in de brand te steken als men
zich 'beledigt' voelen door christenen. Daar is in het Westen alle begrip voor, net zoals voor die islamitische
taxichauffeur die een blinde weigerde mee te nemen vanwege diens 'onreine' geleidehond (8). Terwijl onze
kinderen op bijna iedere school te horen krijgen dat de God van de Bijbel en Allah uit de Koran eigenlijk
dezelfde zijn, werden in het islamitische Maleisië 35.000 Bijbels in beslag genomen omdat de christenen in
het land het woord 'God' erin hadden vervangen door 'Allah' (9).
Toen vijf Turkse officieren werden gearresteerd vanwege de religieuze moord op een Duitse Bijbelvertaler
en twee andere christenen was er geen enkel bekend Westers nieuwsmedium dat dit het vermelden waard
vond (10). In Turkije is de hetze tegen alles en iedereen wat christelijk is aan de orde van de dag (11). Dat is
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ook het geval in Nigeria, waar moslims in Nigeria hebben aangekondigd om alle christenen in het land uit te
roeien (12). Geen hond in Europa die er zich voor interesseert - immers, het voor christenen opnemen is
politiek incorrect geworden. Alleen de paus doorbreekt het zwijgen zo af en toe.
Massamoord - Mohammed als voorbeeld
We moeten er tenslotte maar begrip voor hebben als moslims boos worden en bij een VN post een Noorse
piloot en een Zweedse mensenrechtenactivist de keel doorsnijden (13), alsmede ook nog een groot aantal
andere mensen ombrengen. De islamitische bloed- en geweldsorgie die ontstond is volkomen normaal - het
was tenslotte Mohammed zelf die in het jaar 627 in het huidige Medina het 'goede voorbeeld' gaf door ruim
500 joden af te slachten omdat ze zijn ideologie niet wilden aannemen. De krant 'Welt' durft deze
massamoord zowaar 'genocide' te noemen (14), en dat was het.
Terug naar Afghanistan, waar de Duitse militaire ambulances om de moslims maar niet te beledigen geen
rood kruis meer mogen dragen (15). En als de Duitse marine bij Somalië islamitische piraten oppakt, dan
krijgen ze gratis gebedstapijtjes en Korans tot hun beschikking gesteld (16). Een dergelijke VIP behandeling
krijgen alléén de aanhangers van islam-oprichter Mohammed, ook van de machtigen der aarde. Islamsympathisant president Obama was er als de kippen bij om de geplande Koranverbranding door een
christelijke voorganger scherp te veroordelen (17), maar houdt stelselmatig zijn mond als keer op keer
honderden Bijbels door moslims daadwerkelijk worden verbrand.
Verzet tegen islamisering niet getolereerd
We moeten het allemaal maar normaal vinden dat een Europese vliegtuigmaatschappij zoals British Midland
het op sommige vluchten inmiddels verboden heeft om een Bijbel mee te nemen (18). Een Koran mag
natuurlijk wél zonder beperkingen worden meegenomen. Is het vreemd dat in Groot Brittannië steeds meer
christenen zich vanwege hun geloof gediscrimineerd voelen? (19) Aanvallen op christenen baren in Europa
nauwelijks meer enige opzien (20).
Christenen worden in toenemende mate als een etnische-religieuze minderheidsgroepering behandeld die in
tegenstelling tot de moslims geen enkele bescherming verdient. En wie zich verzet tegen de toenemende
islamisering van zijn land door bijvoorbeeld te protesteren als moslims eisen dat er geen varkensvlees meer
wordt geserveerd, wordt eenvoudigweg ontslagen (21). Het feit dat in Berlijn autochtone Duitse scholieren in
islamitische wijken als slaven worden behandeld is bij de gevestigde politieke orde al evenzo een taboe (22).
Islamitische oorlogsverklaring
Sommige zullen wellicht tegenwerpen dat het slecht om incidenten gaat. Dat klopt: de verbranding van één
Koran was slechts een incident. De verbranding van honderden Bijbels echter niet. Toch verwachten
Westerse politici dat wij er maar begrip voor hebben dat moslims in buiten- en binnenland zich vaak op
extreme en gewelddadige manier gedragen en afreageren. Andersom gebeurt het echter nooit - waar
hebben christenen moslims vermoord nadat deze kerken ontheiligden met urine en uitwerpselen? Nergens!
Van ons wordt immers enkel tolerantie en onderdanigheid verwacht.
Ondertussen klinkt de 'Allahu Akhbar' oorlogsverklaring aan onze Westerse maatschappijen in steeds meer
moskeeën (23). Talloze kerken worden in de moslimwereld in brand gestoken, maar hier mogen ze -soms
zelfs met overheidssubsidie- hun gebedstempels -die moslims zelf zien als militaire forten waarmee steden
worden 'veroverd'- ongebreideld blijven bouwen. En nog steeds blijven de meeste Westerse politici het
toejuichen als de Moslim Broederschap - Allahs groene nazi's- in steeds meer landen het laatste restje
vrijheid van de mensen de nek omdraait (24) en vervangt door de islamitische sharia wetgeving.
Verdorvenheid
Het zegt alles dat volgelingen van de belangrijkste Persoon uit de christelijke Bijbel, die liefde predikte,
talloze mensen genas en opriep te bidden voor je vijanden klaarblijkelijk straffeloos mogen worden vervolgd,
verkracht en vermoord, maar volgelingen van de belangrijkste figuur uit de Koran, die een pedofiel en een
massamoordenaar was en die opriep alle 'ongelovigen' te vermoorden, alle ruimte van de wereld krijgen. En
dan vindt de wereld het nóg vreemd als God binnenkort besluit dat het genoeg is en Hij zijn oordelen over
deze steeds verder in zieke verdorvenheid zinkende mensheid laat gaan.
Xander
(1) KOPP Online - (2) Kath.net - (3) Landeszeitung - (4) Deccan Herald - (5) Webjournal.ch - (6) De
Standaard - (7) KSTA.de - (8) Daily Mail - (9) Reuters - (10) Irish Sun - (11) Der Tagesspiegel - (12) FAZ.net
(13) Huffington Post - (14) Welt - (15) Artillerie Gesellschaft - (16) Xandernieuws 09-03-11 - (17) Focus - (18)
Radio Vatikan - (19) RP-Online - (20) Die Presse - (21) BZ Berlin - (22) Berliner Zeitung - (23) KOPP online (24) KOPP online
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Politieprovocateurs als wapen van de politiestaat
vr, 01/04/2011 - Ivo
Zoals te verwachten waren er bij de massale betoging tegen de
drastische besparingen van de regering in Londen van Zaterdag 26
maart weer scenes te zien van gewelddadige confrontaties tussen de
politie en zogezegde ‗anarchisten‘ en ‗flash mobs‘ zoals de
misselijkmakende massamedia aangeven.
Er waren op TV ook veel voorvallen te zien van politieprovocateurs die
vernielingen aanbrachten en anderen aanmoedigden om hetzelfde te
doen.
Het gebruik van provocaties waarbij ‗undercover‘ politieagenten voor de TV-camera‘s gewelddaden plegen
en het infiltreren van groepen betogers om hen aan te zetten tot geweld tegen eigendommen en hun eigen
politie-collega‘s, is op geen enkele manier te rechtvaardigen. Regeringen die op die manier handelen
hebben geen legitimieit meer. Het zijn tyrannen.
Het infiltreren van protestgroepen is niet nieuw en kwam onlangs in Engeland nogmaals aan het licht bij een
rechtszaak toen de aanklager verplicht werd een zaak te annuleren nadat politieagent, Mark Kennedy (alias
Marc Stone) bekende niet alleen informatie te vergaren maar ook campagnes te organiseren, te financieren
en te leiden. Getuigen verklaarden dat Kennedy een sleutelrol speelde in het aanzetten tot gewelddadige
confrontaties met de politie. Kennedy‘s activiteiten beperkten zich niet tot Engeland maar bestreken heel
Europa.
http://www.wsws.org/articles/2011/feb2011/kenn-f03.shtml
Deze rechtszaak bewijst overduidelijk dat beide, infiltratie en provocatie,
gebruikt worden door de politie, niet alleen om informatie te verzamelen
over groepen, maar ook om geweld te plegen zodat deze groepen
kunnen gedemoniseerd worden door de ‗welwillende‘ media.
Ook in Egypte werden gedurende de protesten deze tactieken gebruikt
om angst en onveiligheid te zaaien.
http://www.thehalsreport.com/2011/02/pro-mubarak-supportersidentified-as-agent-provocateurs/
Gedurende de G20 in Toronto, Canada, in 2010 en voordien in
Montebello, werden deze provocateurs met hun zwarte balaclavas als
handelsmerk eveneens ingezet.
http://www.cp24.com/servlet/an/local/CTVNews/20100626/100626_G20_protests/20100626/
http://www.wsws.org/articles/2007/sep2007/mont-s04.shtml
Deze technieken door onze politie zijn niet nodig om geweldadige activisten op te pakken want het meeste
geweld gedurende de betogingen wordt uitgelokt en veroorzaakt door provocateurs om de regeringen toe te
laten betogingen te verbieden en het volk haar stem weg te nemen. Infiltratie en provocatie wordt gebruikt
om een eind te maken aan ‗Vreedzame Betogingen‘ en de ‗Stem van het volk‘ het zwijgen op te leggen.
We kunnen dit niet langer toelaten en moeten er hard aan werken om te verzekeren dat nog meer
tienduizenden de straat op trekken in Vreedzame Revolte tegen despotische leiders. Steeds meer mensen
zijn bereid om de straat op te trekken om hun stem te laten horen tegen de corrupte regering maar het kan
niet dat ze hier van weerhouden worden door regeringgesteunde misdadigers en overijverige oproerpolitie.
De gewone toegewijde politieoffier in de straat moet op een bepaald moment kiezen tussen zijn taak om het
publiek te beschermen of het corrupte regerende establishment dat de politie wil gebruiken als wapen tegen
een weerloze bevolking.
De gewone politieofficier is niet de vijand en mag niet de vijand worden van gewone mensen die wensen te
betogen tegen harde besparingen die het steeds moeilijker zullen maken om hun families te onderhouden.
Politieagenten hebben ook families en moeten aangemoedigd worden om het protest te vervoegen in plaats
van de corrupte elite te beschermen. Als er rellen uitbreken in een groep in een anders vreedzaam protest
moeten deze individuen overgedragen worden aan de politie zodat zij de duidelijke boodschap krijgen dat de
grote meerderheid van het publiek niet geinteresseerd is in geweld. Zonder twijfel zullen sommigen die
overgedragen worden hun eigen collega‘s zijn.
Geschreven door Luc van We Are Change Belgium
http://www.wacholland.org/nl/nieuws/politieprovocateurs-als-wapen-van-de-politiestaat
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Reactie
Vorig jaar was er een demonstratie in Nederland, waar dergelijke provocaties met succes werden
gesaboteerd, door iedereen aan te moedigen camera's mee te nemen. Als je dit grondig aan wil pakken, dan
kan je ook verborgen camera's gebruiken. Dit werkte erg goed.
Het devies politie infiltranten over te dragen aan de politie, klinkt voor mij als water naar de zee dragen. Ik
zou het zelfs afraden, omdat je daarmee zelf een target wordt van het systeem.
Meer effectief is het, om de aanwezigen bij een demonstratie goed in te lichten, eventueel met flyers, dat er
infiltranten aanwezig zijn, zodat iedereen er op kan letten. Infiltranten en andere infiltraties zijn er altijd bij
demonstraties, vaak zitten die lui al in de organisatie. Maar niet iedereen in de organisatie is infiltrant,
integendeel, dus kijk uit dat geen onschuldige mensen de dupe worden van dergelijke verdediging. De focus
dient echter te zijn op het doel van de demonstratie, een duidelijke omschrijving van de reden dat er
gedemonstreerd wordt.
De politie heeft tot taak grootgrondbezitters en miljardairs te beschermen. Staatsgeweld enforcers zijn altijd
een vijand van elke demonstrant, veroorzaken altijd gevaar en onveiligheid. Een enorme overlast op elke
demonstratie. Wat politie zou moeten doen, als hun verhaaltjes juistheid zouden bevatten, is de corrupte
boordcriminelen, die het nodig maken te demonstreren, arresteren. Maar dat heb ik nooit meegemaakt.
Onderzoek naar die corruptie wordt gesaboteerd door de politie. Ehr, ik zou dit niet vertellen tegen de lui die
daar werken, want als je teveel weet worden ze alleen maar agressief. Het geweldmonopolie heeft echter
een duidelijk motief.
De provocaties eindigen niet met infiltraties. Ik heb zelf demonstraties meegemaakt, waar de politie evident
aan het provoceren was, om de media te voorzien van materiaal om de protesten te saboteren.
Samenwerking tussen pers en politie achter de schermen. Destijds was er nog geen internet, en de
meerderheid van de Nederlanders geloven de handig geplaatste leugens door de journaals. Nu zijn de
provocaties goed te voorkomen met camera's en een internet om die filmpjes aan een iets groter publiek te
laten zien. Ook de leugens door de TV journaals zijn op die manier aan te pakken, want die kunnen
gekopieerd worden, dan vergeleken met origineel gefilmd materiaal in een eigen productie.
Die politieagenten die in wezen niet zo corrupt zijn, dat is in mij ervaring een minderheid. Je kan dergelijke
mensen wel wat gebruiken voor verdediging, maar dit legt wel veel druk op hun schouders en bemoeilijkt
hun carrière. Corrupte agenten hebben vaak hogere functies. Dit is logisch, althans, ik bezocht zojuist op het
forum hier hoe ex-minister van Agt openlijk op TV majesteits schennis mag plegen, wat consistent is met de
algemene corruptie van het systeem.
De geschiedenis van de politie zelf is namelijk zo, dat hun taak niets te maken heeft met wat kinderen
verteld wordt, wat de mensen geloven. Politie is begonnen met de geheime broederschap van de
Hermandad, ten tijde van de Spaanse Inquisitie. Hun oorspronkelijke uniformen waren een soort priester
kledij. Het is de seculiere arm van de inquisitie. Beveiligen betekent aanvallen, zo werkt het. Vertrouwen
winnen om te kunnen infiltreren, infiltratie is zelfs hun bestaansgrond. Professionals. De bevolking
ontwapenen om ze te knechten is hun werkelijk taak. Cipiers. Technisch is het daarom logisch, dat de
meeste criminaliteit door de politie veroorzaakt wordt, wat ze dan een bestaansgrond geeft. Maar de meeste
agenten weten dit zelf niet. Corrupt wordt het natuurlijk, als ze informatie inzake saboteren. Er is een website
van de hermandad broederschap in Rotterdam: http://www.hermandad-rotterdam.nl/
Je kan daar duidelijk de connectie zien met de politie, die ontkend wordt door de Wikipedia pagina over dit
onderwerp. Ik zal daar ook een link naar plaatsen, zodat je eventueel de wikipedia leugens over dit
onderwerp kan vergelijken met de hermandad Rotterdam website. Wikipedia bevat duidelijk meer
propaganda dan informatie: http://en.wikipedia.org/wiki/Hermandad
Verder zijn het soms ook niet de agenten die een gevaar vormen, maar de rapporten die ze laten lezen door
derden. Moord op dissidenten wordt meestal zo geregeld, dat de moordenaars vrijuit gaan. De moord op
Klaas Bruinsma bijvoorbeeld, werd uitgevoerd na een tip door politie agent Hoogland, maar uitgevoerd door
Joegoslaven. Waarvan mij helaas niet bekend is wat voor Joegoslaven. Ook veel Marokkanen werken in die
sector. Mijn excuses als de lezer bang wordt van die informatie, maar zo zijn nu eenmaal de feiten.
Infiltranten overdragen aan de politie klinkt veilig, maar werkt enkel als de infiltranten meer dan 5 gram wiet
op zak hebben, als je begrijpt wat ik bedoel.
Undercover Cops op de 21 januari studentendemonstratie in Den
Haag: http://zapruder.nl/forums/viewthread/12199/
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Frans nucleair concern noemt Fukushima één van de grootste rampen ooit
Drie meltdowns, veel hogere straling en vrijgekomen plutonium worden nog steeds voor het publiek
verborgen gehouden
De temperatuur in 3 reactoren bereikte een temperatuur van 5000 graden F en in reactor 4 heeft
waarschijnlijk een meltdown in de open lucht plaatsgevonden.
Een woordvoerder van het Franse nucleaire concern AREVA heeft de meltdowns van één of meerdere
reactoren in de Japanse Fukushima kerncentrale 'duidelijk één van de grootste rampen in de moderne
geschiedenis' genoemd. De laatste dagen wordt er steeds minder nieuws over de toestand van de centrale
naar buiten gebracht en werden eerdere rapporten waaruit bleek dat er nog steeds sprake is van een
kettingreactie in reactor 1 plotseling ingetrokken. De werkelijke ernst van de situatie blijkt echter al weken
over de hele wereld voor het publiek verborgen te worden gehouden.
Arnie Gundersen legde eerder deze week uit dat er vier sterke aanwijzingen waren die wezen op een
regelmatige kettingreactie in reactor 1. Niet alleen werd er 13 x een neutronenstraal waargenomen, maar
ook werd er chlorine-38, tellurium-129 en iodine-131 en -132 gedetecteerd - zaken die allemaal wijzen op
een kettingreactie. TEPCO heeft het rapport ineens ingetrokken en noemt de gegevens 'niet meer accuraat'.
'Er zijn verschillende vergelijkbare incidenten geweest, ' aldus Gundersen. 'Toen de neutronenstraal werd
waargenomen werd dit door TEPCO (Tokyo Elecric) ontkend, ondanks het feit dat het door hun eigen
woordvoerder was medegedeeld. Dan was er nog een bericht over onvoorstelbare hoge straling in de
oceaan, dat later 'bijgesteld' werd naar een 100 x lagere straling - maar nog steeds enorm hoog. Ook werd
de analyse van dr. Richard Lahey, een gezaghebbende nucleaire fysicus (die het hoofd was van de
onderzoeksafdeling van General Electric toen het bedrijf de reactoren in Fukushima plaatste), dat reactor 2
een meltdown had ondergaan, tegengesproken.'
'Ik maak me dus zorgen om de betrouwbaarheid van de informatie die TEPCO verstrekt, ' vervolgt
Gundersen. 'Ook lijken ze intern over zaken te praten die niet worden medegedeeld aan het publiek. Niet
alleen TEPCO maakt zich hier schuldig aan, ook bijvoorbeeld de Amerikaanse Nuclear Regulatory
Commission (NRC). Volgens de New York Times bleek uit een rapport van 26 maart dat de NRC toen al wist
van ernstige problemen met de Fukushima centrale, die echter niet gepubliceerd werden.'
Torenhoge temperatuur in 3 reactoren
'Eén van deze zaken is het feit dat er enorm veel modder en zeewater in de centrale terecht is gekomen, wat
het gebouw mogelijk onstabiel maakt als er opnieuw een aardbeving plaatsvindt (die vandaag inderdaad
heeft plaatsgevonden op ongeveer dezelfde plek als de 9.0 aardbeving). Verder zijn ze bang voor een
nieuwe waterstofexplosie en voor plutonium, dat tijdens de eerdere explosies uit de brandstofreservoirs zou
zijn geslingerd en enkele kilometers verder op de grond zou zijn neergekomen. Mogelijk is dit met bulldozers
afgedekt.' 'Areva, een Frans nucleair concern en waarschijnlijk één van de grootste in zijn soort ter wereld,
meldde al op 21 maart -10 dagen na de ramp- dat er enorme problemen waren die bewust niet werden
gemeld aan het publiek. Er staan zaken in hun rapport die niet kloppen, want de situatie is eigenlijk nóg
erger als daarin wordt voorgesteld. In het AREVA rapport wordt erkend dat de temperatuur in DRIE
reactoren 5000 graden (Fahrenheit, zo'n 2700 graden Celcius) heeft bereikt. Dat is boven het smeltpunt van
roestvrij staal. Dit betekent dat deze reactoren uit elkaar gevallen moeten zijn.'
Straling tot wel 50 kilometer
'Het AREVA rapport wijst met name op reactor 2, waarin een breuk is gekomen in het beschermingsvat. Van
de buitenkant zijn de daken van de gebouwen van de reactoren 1, 3 en 4 eraf geblazen, maar van reactor 2
niet. Hier is de waterstof op de één of andere onbekende manier intern geëxplodeerd is, waardoor de breuk
waarschijnlijk is ontstaan. De nucleaire industrie weet dit dus al een tijdje maar laat dat niet weten aan het
publiek.' 'Daarnaast beveelt AREVA de controle op gewassen en zuivelproducten aan tot wel 50 kilometer
afstand van de centrale. Dat betekent dat ze geloven dat de straling vér buiten de huidige evacuatiezone is
gekomen en gewassen en zuivelproducten dus besmet kunnen zijn.' 'AREVA besteedt ook veel aandacht
aan reactor 4. Dat is de reactor zonder brandstof die echter toch ontplofte. In feite komt het erop neer dat
hier een meltdown in de open lucht heeft plaatsgevonden. De reden is dat een breuk in het
brandstofreservoir -ontstaan door de aardbeving- een waterstofreactie onvermijdelijk maakte. Waarschijnlijk
komt de grootste hoeveelheid straling volgens AREVA dan ook uit reactor 4. Er is geen bescherming meer
waardoor alle splijtingsmaterialen vluchtig kunnen worden en zich kunnen verspreiden.'
Eén van de grootste rampen ooit
Volgens insiders van de nucleaire industrie heeft de woordvoerder van AREVA die deze presentatie aan
ingewijden liet zien gezegd dat dit 'duidelijk één van de grootste rampen in de moderne geschiedenis is'.
Kortom: in besloten bijeenkomsten geeft AREVA toe dat er een zeer ernstige situatie is ontstaan. Tegenover
het publiek wordt echter gedaan alsof de zaak onder controle is.' Nog meer slecht nieuws voor TEPCO: twee
van de drie elektrische systemen van de Onagawa kerncentrale zijn vandaag uitgevallen. We moeten nu
maar afwachten of de officials iets naar buiten zullen brengen over de situatie in deze kerncentrale. (2)
Xander - (1) Fairewinds ; (2) Zero Hedge
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Grote asteroïde passeert aarde aan het einde van het jaar
In november dit jaar zal één van de grootste potentieel gevaarlijke
asteroïden die rondzweven in het zonnestelsel – als het gaat om de kans
op een botsing met de aarde – onze planeet op een betrekkelijk kleine
afstand passeren. De afstand tussen de aarde en de asteroïde 2005
YU55, een rots met een diameter van vierhonderd meter, bedraagt op 8
november slechts iets meer dan driehonderdduizend kilometer, wat
overeenkomt met 0,85 keer de afstand tussen onze planeet en de maan.
Het komt slechts één keer in de pakweg dertig jaar voor dat een asteroïde van een dergelijke grootte onze
planeet tot op een dergelijke kleine afstand nadert. Vanwege de grootte van het object en de betrekkelijk
kleine afstand tussen de asteroïde en de aarde in november krijgen onderzoekers de unieke mogelijkheid
om het object zeer goed in kaart te brengen tijdens een serie van radarobservaties en waarnemingen in
zowel zichtbaar als infrarood licht. De voorbereidingen daarvan zijn al in volle gang. 2005 YU55 is een
langzaam om zijn as draaiende ‗aardscheerder‘ die vanwege zijn grootte en nabijheid van de aarde als
―potentieel gevaarlijk‖ beschouwd wordt. Het object werd voor het eerst gezien op 28 december 2005.
Afbeelding: Arecibo Observatory
http://www.astroversum.nl/nieuws/06042011/grote-asteroide-passeert-aarde-aan-het-einde-van-het-jaar/

Superbacterie in water van New Delhi
NEW DELHI - Een superbacterie die resistent is tegen bijna alle antibiotica, is
gevonden in het water van de Indiase hoofdstad New Delhi. Dat meldden
wetenschappers in een onderzoek dat donderdag is gepubliceerd in het Britse
medische tijdschrift The Lancet.
Bacterien met AMP's
De onderzoekers onderzochten het water tussen september en oktober en
vonden de bacterie New Delhi metallo-beta-lactamase 1 (NDM-1) in bijna een
derde van de watermonsters uit beekjes en vijvers. Ook in twee van de vijftig
drinkwatermonsters zat de bacterie. Deskundigen waarschuwen voor verspreiding
in de rest van de wereld en pleiten dan ook voor een snel en intensief onderzoek.
Op het moment van het onderzoek deed de Indiase regering het af als bangmakerij. Maar de
Wereldgezondheidsorganisatie vroeg later om extra toezicht op de situatie nadat er meerdere besmettingen
waren verspreid over de wereld.
http://www.telegraaf.nl/buitenland/9478505/__Superbacterie_in_New_Delhi__.html?p=11, 1

Gat in ozon laag gigantisch toegenomen
De Europese milieusatelliet Envisat heeft record laagteniveaus aan
ozon boven de Euro-Atlantische sector van de Noordpool gemeten, zo
meldt het Europese Ruimtevaartbureau ESA.
Volgens het Wereld Meteorologisch Instituut (WMO) is de ozonlaag
nooit zo dun geweest. De beschermde atmosfeer die ons moet
beschermen van schadelijke zonnestralen is het dunst boven de
Noordpool. Volgens het instituut, verbonden aan de Verenigde Naties, is
de ozonlaag ‗ongekend‘ ver aangetast boven de Noordpool. Dit komt
volgens de onderzoekers, die de ozonlaag de afgelopen maanden hebben onderzocht, door de
aanhoudende aanwezigheid van ozon-aantastende stoffen in de atmosfeer, en een erg koude winter in de
stratosfeer. De dikte van de ozonlaag zou sinds het begin van afgelopen winter tot eind maart met zo‘n
veertig procent zijn afgenomen. Het vorige record boven de Noordpool was zo‘n dertic procent. Dat kwam
meerdere seizoenen voor in de afgelopen vijftien jaar. ―Als de gedeeltes met afgenomen ozon lager gaan
hangen, zal er meer ultraviolette straling voorkomen dan normaal in deze tijd van het jaar.‖ – een
woordvoerder van WMO tegen Reuters
WMO voegt daar aan toe dat de straling bij gebieden verder van de Noordpool, zoals delen als Canada,
Scandinavië, Rusland en Alaska, niet zo‘n impact zou hebben als in tropische gebieden.
UV-straling wordt in verband gebracht met huidkanker, staar en schade aan het immuunsysteem. Ook
sommige gewassen en zeedieren kunnen schade ondervinden van UV-straling, meldt WMO.
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Zware naschok brengt drie andere Japanse kerncentrales in de problemen
De zware naschok van gisteren heeft opnieuw geleid tot onveilige
situaties in drie kerncentrales in Japan. In de centrale van Onagawa
ontstonden er lekken in onder meer twee baden met gebruikte
splijtstofstaven en de centrale verloor ook twee van haar drie
stroombronnen. De koeling van alle drie de reactoren en drie baden
met gebruikte splijtstofstaven is nu afhankelijk van één generator. In
de reactorgebouwen is vergoogde straling gemeten. Ook de centrales
van Higashidori en Rokkasho draaiden een tijdlang op één
noodgenerator.
In Onagawa zijn ze door het oog van de naald gekropen: daar viel
door de aardbeving de koeling van alle drie de baden met gebruikte
splijtstofstaven weg. Ondertussen worden ze terug gekoeld, maar twee van de drie stroombronnen zijn
uitgevallen. Het is niet meteen een ideale situatie, gezien de kans op nieuwe, zware naschokken bijlange
niet voorbij is.
Bovendien maakt de uitbater melding van Onogawa dat er zware schade is aan de breekplaten van reactor
nummer drie. Dat zou erop kunnen duiden dat er een probleem is met de druk in de reactor.
Uit twee van de baden (die aan reactoren 1 en 2) met gebruikte splijtstofstaven zou ook water gelekt zijn.
Het is niet duidelijk of de naschok scheuren heeft veroorzaakt of dat door de kracht van de beving het
koelwater gewoon uit het bad gekwakt is. Volgens uitbater Tohoku Electric Power Company heeft de schok
van gisteren ook op "minstens vijf" andere plaatsen in de centrale lekken veroorzaakt, onder meer "aan de
binnenkant" van de reactorgebouwen.
Binnen die gebouwen is nu ook verhoogde radioactieve straling vastgesteld, meldt uitbater Tohoku.
Werknemers zijn koortsachtig op zoek naar de lekken. Opvallend is ook dat het blijkbaar 80 minuten heeft
geduurd voor de noodgenerator aansloeg in Onagawa.
Twee andere centrales
In twee andere centrales, Higashidori en Rokkasho (beide in de regio Aomori) heeft de zware naschok van
gisteren de vaste stroomtoevoer vernietigd. Beide centrales koelden met op diesel draaiende
noodgeneratoren, maar de jongste uren is een deel van de vaste stroomvoorziening, althans in Higashidori,
hersteld.
Nieuwe doden & schade
De zware aardbeving die zich gisteravond laat voordeed in Japan heeft in de prefecturen Miyagi en
Yamagata aan vier mensen het leven gekost. Het aantal gewonden loopt tot in de honderden. Dat melden
Japanse media. De beving voor de kust van de stad Sendai in het noordoosten van het land had een kracht
van 7, 1 op de schaal van Richter. Het gaat om de zwaarste naschok na de beving van 11 maart.
De bevolking in de regio Miyagi werd opgedragen naar hoger gelegen gebieden te vluchten wegens een
mogelijke tsunami. Een Japanse dienst waarschuwde voor golven van 2 meter hoog, maar na anderhalf uur
bleken die uit te blijven, en werd de waarschuwing ingetrokken.
De beving veroorzaakte heel wat nieuwe schade in het al zwaar getroffen land. Gebouwen stortten in,
verkeerslichten vielen uit en huisraad donderde naar beneden. 3, 6 miljoen gezinnen kwamen zonder stroom
te zitten. Er braken drie branden uit en in Sendai werden 13 gaslekken gerapporteerd.
Fukushima
In de beschadigde kerncentrale van Fukushima werden 15 arbeiders geëvacueerd die stikstof in reactor 1
aan het pompen waren om radioactieve brandstof te koelen. In de centrale werden echter geen abnormale
zaken vastgesteld, melden uitbater Tepco en het Japanse Agentschap voor Nucleaire en Industriële
Veiligheid. Het is nu afwachten of dat zo blijft.
"Aanwijzingen van nieuwe lekken of een verandering in het stralingsniveau zullen de enige manieren zijn om
te zien of er nieuwe schade is, " zegt atoomingenieur Murray Jennix aan de Sydney Morning Herald. Jennix
is gespecialiseerd in radioactieve lekken en doceert aan de universiteit van San Diego. "Er zijn scheuren die
misschien groter zijn geworden."
Ramp
Vorige maand nog richtten een aardbeving met een kracht van 9, 0 op de schaal van Richter en een tsunami
een enorme schade aan in Japan. Er vielen minstens 12.600 doden en tienduizenden gewonden.
(mvl/sam/adha/dea) - © afp
The Pacific is reddeloos verloren
Totale grote oceaan vervuiling in aantocht als de yukuplant niet direct dicht gemaakt wordt.
Japanse regering zegt het zelf, maar ze weten niet hoe het dicht te maken.
http://www.derwesten.de/nachrichten/Japan-befuerchtet-radioaktive-Verseuchung-des-Pazifikid4501359.html
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En dan dit… : links en tips
Plannen voor de wereld 2011-2012:
http://heavenawaits.wordpress.com/bilderberg-plan-for-2011-and-2012/
Stralingswaarden in Europa en elders: http://you-measure.com/
Oude en nieuwe grenswaarden voor cesium-134 en cesium-137
Voedsel

Voormalig EU-grenswaarde
in becquerel per kilogram

Nieuwe limiet in
becquerel per kg

Babyvoeding

370

400

Zuivelproducten

370

1.000

Vloeibaar voedsel

600

1.000

Voedingsmiddelen met weinig betekenis (zoals zoete
aardappelen, knoflook, gember, visolie, kruiden als
kaneel en kerrie)

600

12.500

Andere voedingsmiddelen

600

1.250

St Jan kathedraal (Den Bosch) is klaar
Op NOS tv: In plafond van die kerk een driehoek met 1 oog erin net
als 1-dollarbiljet pyramide met driehoek 1 oog erin. Ter voltooing
werd als laatste een beeldengel met mobieltje aan oor aan de ST
JAN geplaatst. Ook nu zat de gegoede burgerij voorin de kerk
waaronder oud-politici.Verder werd meer geld aan de mensen
gevraagd voor die kerk giro nummer 3 x 9. Het oog in de piramide
werd door een voorganger verklaard als het alziend oog van god.
Ahmadinejad is ruim 5 jaar aan de macht (sinds 3 augustus 2005)
3 8 2005. Opgeteld 18. 18 = 3x6. 666
Herverkiezing: 12 juni 2009. 12=66, juni=6, 2009=18 (2x9)=666.
Bij stagnatie van levering van water
…kun je waterfilters kopen uit de campingwinkels
Een mooie site is KATADYN, en de Hiking-site ; de goedkoopste QVIST
Gesignaleerd: een kruis ondersteboven bij een rtl4 nieuwsomroepster.
Yuri Bezmenov
… was een Soviet-spion die overliep naar het westen en haarfijn
uitlegde hoe de subversie van de Sovjet-Unie te werk ging, zo goed, dat
toen de wereldwijde subversie geslaagd was, de Sovjet-unie kon
worden opgeheven omdat bijna de hele wereld nu gehersenspoeld is
en satanisch denkt.
Bijgaand zijn grootste interview en verwijzingen naar andere werken.
De interviews zijn te zien op:
Http://www.youtube.com/watch?v=a0cDGALhzro
Http://www.youtube.com/view_play_list?p=4CDAB99FAB5980BA
Interviews zijn te downloaden op:
http://www.archive.org/details/G.EdwardGriffinInterviewsFormerKgbAgentYuriBezmenov-SovietSubversion
http://uselessdissident.blogspot.com/2008/11/interview-with-yuri-bezmenov.html
Zijn Love letter to America waarin hij uitlegt hoe de Sovjet-infiltratie en hersenspoeling en subversie te werk
gaat is te downloaden op:
http://www.4shared.com/get/t3QI7k_T/Tomas_Schuman_Yuri_BezmenovLo.html;jsessionid=05E2B3013FEECEAA189ED01F6326BA05.dc323
Het was in 1995 al bekend:
Illuminati Card Game Shows Japan Earthquake & 9/11 Were Preplanned:
http://humansarefree.com/2011/03/illuminati-card-game-shows-japan.html
Er staat ons nog meer te wachten!
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