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Iran aangevallen met nieuw computervirus
De Iraanse civiele defensie commandant Gholamreza Jalali verklaarde
vandaag dat Iran wordt aangevallen door een nieuw computervirus
genaamd 'Stars'. Het virus zou zich verbergen als gewone exe.
(uitvoerende) bestanden. Vorig jaar werd Iran ook al aangevallen door
een virus, de 'Stuxnet' worm die onder andere de nog altijd niet
opgestarte Bushehr kernreactor platlegde.
'Gelukkig hebben onze jonge experts het Stars virus weten te
ontdekken. Nu wordt het in een laboratorium verder onderzocht,' aldus
Jalali, die sprak van een 'cyberoorlog' door Irans vijanden. Het doelwit
van het Stars virus werd niet bekend gemaakt, noch of het virus enige
schade heeft aangericht. Defensie analisten vermoeden dat het Iraanse uraniumverrijkingsprogramma, dat
kan worden gebruikt voor de fabricage van kernwapens, het belangrijkste doelwit was.
Jalali waarschuwde dat de Stuxnet worm nog steeds een potentieel risico vormt. Experts beschreven de
worm, die volgens Iran en andere landen afkomstig is van Israël en/of de Verenigde Staten, als de eerste
'raketaanval' op Irans nucleaire programma. (1)
De Stuxnet worm werd ontdekt toen Iran vorig jaar augustus de Bushehr kernreactor van brandstof begon te
voorzien. Volgens Iran werden alleen de computersystemen aangetast maar de reactor zelf niet.
Desondanks heeft het opstarten van de reactor forse vertraging opgelopen, mede omdat Russische experts
vreesden voor een kernramp.
Twee weken geleden waarschuwden officials uit Saudi Arabië en Koeweit de VS dat als Iran in mei een
nieuwe poging doet de Bushehr reactor op te starten, de Stuxnet worm mogelijk een explosie zal
veroorzaken en er een Fukushima-achtige ramp ontstaat waarbij de hele Golfregio zal worden blootgesteld
aan radioactieve straling (2).
Xander - (1) Ynet News
(2) Xandernieuws 12-04-11: Saudi Arabië: Tweede Fukushima als Iran in mei Busher opstart

Kunstmatig hogedrukgebied zorgt voor exteem weer (tegen straling?)
Op Youtube is al een tijdje een discussie gaande over zogenaamde
"HAARP-ringen" die zichtbaar zijn op weerradars in de VS en
Australië. Deze op de neerslagradar zichtbare circels zouden het
bewijs zijn van de aanwezigheid van HAARP-stations. Totdat iemand
de exacte locatie van deze ringen ging bekijken en terechtkwam bij
radartorens van het Amerikaanse leger.
Vermoed wordt dat hier sprake is van weermanipulatie, waarbij net als
bij magnetrons waterdeeltjes in de lucht worden opgewarmd waardoor
er een hogedrukgebied ontstaat. Dit zou door ULF-stations gedaan
worden. Ook zouden deze stations regen kunnen veroorzaken, zoals
te zien op onderstaand kaartje.
In ieder geval was het mij al enige tijd opgevallen dat op de buienradar
van het KNMI en op buienradar.nl zoveel "ruis" te zien was. Ik heb
toen een opname gemaakt van beide.
Er zijn circels te zien, en het middelpunt ligt waarschijnlijk in Den
Helder, onze grootste marinebasis.
Vandaag las ik op Telegraaf.nl het volgende:
We danken het hoogzomerse weer aan een enorm hogedrukgeied dat
al het ware een blokkade vormt voor Oceaanstoringen. Tot op grote
hoogten profiteren we van een aflandige zuidoostelijke stroming waarmee
voortudrend warme continentale lucht naar onze regio s wordt gevoerd.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/9617354/__Extreme_hitte__.html?sn=binnenland

Er is duidelijk sprake van exteem weer; in Spanje worden bijvoorbeeld
maximumtemperaturen van rond de 15 graden gemeten. Wie kan mij uitleggen
waar dan al die warmte vandaan komt? Nederland plotseling het warmste land
van Europa? Mijn theorie is dat we door middel van kunstmatige
hogedrukgebieden proberen de Fukushima-straling uit Europa te houden.
Graag in de comments jullie gedachten hierover, en/of aanvullingen.
http://zaplog.nl/zaplog/article/kunstmatig_hogedrukgebied_zorgt_voor_exteem_weer_tegen_straling
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Moordpoging op Gadaffi mislukt; frustratie NAVO neemt toe
Groeiende kritiek in VS op wispelturige en besluiteloze Obama
Te vroeg gejuicht: de rebellen blijken in Misrata slechts een klein deel
van de stad in handen te hebben.
Enkele uren nadat Amerikaanse en Britse officials hadden
opgeroepen tot het 'afhakken van de kop van de slang' voerden NAVO
gevechtsbommenwerpers een aanval uit op het hoofdkwartier van
Muammar Gadaffi in Tripoli. Volgens een Libische woordvoerder was het een mislukte aanslag op het leven
van Gadaffi, wat door een NAVO official niet werd tegengesproken. Ondertussen groeit de frustratie in het
Westerse bondgenootschap over het moeizame verloop van de oorlog die volgens Gadaffi's zoon Saif al
Islam 'sowieso door het Westen zal worden verloren'. De NAVO maakte niet bekend welke landen
deelnamen aan de aanval op Gadaffi's hoofdkwartier, waarbij enkele kantoren en een vergaderzaal werden
verwoest. Het ombrengen van Gadaffi behoort duidelijk niet tot het mandaat van de VN Veiligheidsraad. De
Westerse coalitie is hier echter toch toe overgegaan omdat de oorlog in Libië zich in een impasse bevindt en
Gadaffi tot nu toe onwankelbaar overeind lijkt te blijven, hoeveel bommen en raketten ze ook op hem gooien.
Daarnaast wordt in Westerse bankkringen bevestigt dat de economische sancties tegen de Libische regering
weinig uitrichten. Gadaffi schijnt nog steeds te kunnen beschikbaar over de 'bevroren' miljarden die hij op
Westerse bankrekeningen heeft staan en waarmee hij de strijd tegen de rebellen kan blijven financieren. De
coalitie voerde afgelopen weekend het aantal bombardementen op nadat bleek dat de 'overwinning' van de
rebellen in de stad Misratah voorbarig bleek. Vandaag werd duidelijk dat de rebellen alleen de haven en een
paar straten in hun bezit hebben en dat het grootste deel van de stad nog steeds bestookt wordt door proGadaffi troepen. De Libische leider versterkte zijn grip op de stad met de paradoxale beslissing zijn troepen
uit de stad terug te trekken en over te geven aan de aan hem loyale stammen. Dit stelt de NAVO voor een
moeilijke situatie, aangezien deze stammen niet gebombardeerd kunnen worden zonder dat de coalitie
beschuldigd wordt van het aanvallen van Libische burgers, die volgens de VN resolutie nu juist beschermd
moeten worden.
Besluiten wispelturige Obama 'bespottelijk'
Amerika, Frankrijk en Groot Brittannië zijn vastbesloten om de militaire campagne voort te zetten totdat
Gadaffi uit het zadel is gewipt. President Obama krijgt echter steeds meer kritiek vanwege zijn inconsistente
militaire beleid tegenover Libië. Over het algemeen wordt gezegd dat de VS zich nooit aan de kant van de
rebellen had moeten opstellen, maar nu dat toch is gebeurd had de regering vastberaden moeten handelen
en niet zo halfslachtig zoals tot nu toe het geval is. De legercommentator Antony Cordesman noemde de
militaire beslissingen van de regering Obama -beginnend met de no-fly zone tot het recent inzetten van
Predator drones (onbemande aanvalsvliegtuigen)- 'bespottelijk'. Andere militaire analisten gaven aan dat de
toestemming van het Pentagon voor het inzetten van drones alleen verleend werd omdat minister van
Defensie Robert Gates en stafchef admiraal Mike Mullen hiermee het onvermogen van opperbevelhebber
Obama om een duidelijke militaire koers uit te zetten probeerden te verdoezelen.
Noord Korea: Niets te vrezen van dit Amerika
Gates en Mullen hebben inmiddels geconcludeerd dat Obama niet in staat lijkt zich aan wat voor besluit dan
ook te houden, inclusief dat van enkele weken geleden om zich geheel uit de oorlog terug te trekken en deze
over te laten aan de NAVO. De besluiteloosheid en wispelturigheid van de Amerikaanse president brengt de
VS meer schade toe dan een complete militaire interventie had gedaan. Sommige bronnen in Washington
halen Chinese diplomaten aan die van hun Noord Koreaanse gesprekspartners zouden hebben gehoord dat
als Libië het voorbeeld is van de Amerikaanse 'dapperheid', de machthebbers in Pyongyang van de huidige
regering in Washington niets te vrezen hebben. (1)
Xander - (1) DEBKA
China legt export olie en raffinage stil
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 21-04-2011
Net als je denkt dat het niet meer pijn kan doen (de olie-prijs en benzine-prijs),
komt er nog meer slecht nieuws. China stopt haar olie-export. “China’s oliegigant Sinopec heeft haar olie-producten-export stilgelegd om binnenlandse
toevoer te garanderen en uit zorg om de toelevering door onrust in het Midden
Oosten en de aardbeving in Japan”. Joh! En Saudi Arabië, de “reserveexporteur” van olie ziet geen enkel probleem op de olie-markt. Klaarblijkelijk zien de Chinezen dat eventjes
anders en “hedgen” ze zich tegen een oil-shock (vraag neemt in de zomer toe) door een stop te zetten op
raffinage-producten. Kortom, eventjes geen aanbod van olie en benzine vanuit het Verre Oosten. Kunnen
die Libische rebellen aub snel de pomp weer aanzetten? Straks is het hier een groot Keratea.......
http://zapruder.nl/portal/artikel/china_legt_olie_export_stil/rss
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Trends Institute: Apocalyps 2011 niet meer te voorkomen
Gerald Celente: Totale instorting EU en Europese burgeroorlog
Gerald Celente verwacht dat de hele maatschappij in de tweede helft
van 2011 totaal zal instorten, met ook in Europa een burgeroorlog als
gevolg.
Het gerenommeerde Trends Research Institute van Gerald Celente is
inmiddels over de hele wereld bekend vanwege de indrukwekkende
serie correcte voorspellingen van de crises in de afgelopen jaren, en
tevens om de uiterst sombere verwachtingen voor de nabije toekomst. Al bijna 2 jaar lang waarschuwt het
Instituut voor de instorting van zowel de VS als de Europese Unie in de tweede helft van 2012. Dat is nu
gecorrigeerd: volgens Celente kunnen we nog dit jaar het uitbreken van een grote oorlog voor onze eigen
huisdeuren verwachten.
Ondanks zijn doemdenkvoorspellingen wordt Gerald Celente vaak gevraagd voor alle belangrijke
Amerikaanse talkshows. Als hij de afgelopen jaren enkel onzin zou hebben verkocht zou er nooit zoveel
serieuze aandacht aan hem worden besteed. Celente heeft echter al op zoveel punten gelijk gekregen zoals het jaren van tevoren correct voorspellen van het uitbreken van de economische crisis in 2008- dat
men wel naar hem moet luisteren. En wat hij te zeggen heeft zal zelfs de grootste optimist op zijn minst een
benauwd gevoel geven.
'De eerste grote oorlog van de 21e eeuw - bereid u zich voor op een strijd om te overleven!' is de
samenvatting van de recente serie Trends Journals. Celente roept de burgers van niet alleen Amerika, maar
ook Europa op om zich hiervoor te bewapenen. Oorzaak van deze oorlog: een aanstaande enorme
economische crisis, mede veroorzaakt door de onhoudbare schuldenlast van de Westerse landen, opgeteld
bij het op gang komen van een gigantische stroom emigranten uit de in grote onrust gestorte Arabische en
islamitische landen. De eerste voorbodes hiervan zijn de afgelopen weken zichtbaar geworden in de
problemen rond de Tunesische vluchtelingen in Italië.
De protesten en volksopstanden in Noord Afrika, het Midden Oosten en de onrust in Latijns Amerika en Azië
zullen volgens Celente niet beperkt blijven tot die gebieden maar zich uitbreiden tot onder andere Europa.
Iedereen moet zich hierop gaan voorbereiden door het inslaan van voedsel, het aanschaffen van wapens,
het investeren in goud en het opstellen van vluchtplannen.
Economisch herstel is pure propaganda
Celente noemt de berichten in de media dat de Westerse overheden een economisch herstel verwachten 'je
reinste propaganda.' Hij is er van overtuigd dat de NAVO oorlog tegen Libië maar één doel dient, en dat is
de bevolking afleiden van de realiteit dat met name de jeugd van de wereld geen enkel perspectief meer
heeft. Dat wat in Tunesië, Egypte of Libië is gebeurd kan daarom net zo goed op andere landen overslaan.
Celente is ervan overtuigd dat de jeugd zich zal verenigen en zich zal keren tegen iedereen wie het (nog
steeds) voor de wind gaat.
De oorlog in Libië wordt door de VS misbruikt om de Chinese invloed in Afrika terug te dringen. Celente
denkt dat er mogelijk ook een oorlog in of rond Syrië zal ontstaan om daar de invloed van de Russen in te
dammen. Iedere geprovoceerde oorlog zal steeds sneller leiden tot een volgend conflict. Tegelijkertijd wordt
de wereldwijde toevoer van levensmiddelen onderbroken. Europeanen die gewend zijn om in de supermarkt
salades uit Spanje of augurken uit Turkije te kopen zullen plotseling voor lege schappen komen te staan,
waarna er gevochten zal worden om wat er nog wél te krijgen is.
Ontwrichtende migrantenstroom
De migranten die in steeds grotere getale naar Amerika en Europa vluchten zullen de onrust uit hun
thuislanden met zich meenemen. Naast een voedselcrisis krijgen we daarom ook te maken met een sterke
toename van nationalisme, racisme en een vijandige houding tegenover vreemdelingen. Iedereen zal hier
aan ten prooi vallen omdat het overleven (!) van het eigen gezin op het spel zal komen te staan.
Vooral de Europese Unie zal hierdoor zwaar getroffen worden, denkt Celente. Dat komt omdat de
Europeanen door hun overheden voortdurend voorgelogen en bedrogen worden. Hun geld, hun
spaartegoeden, hun financiële zekerheid voor de toekomst - alles zal in één klap verdwenen zijn. De enigen
die hun rijkdom zullen behouden zullen de EU-politici zijn en iedereen die met het geld van anderen gegokt
heeft (oftewel: de financiële elite, de banksters). Daarnaast zal alleen de gewone man die tijdig in écht goud
en zilver heeft belegd de komende crisis redelijk kunnen doorstaan.
Europese burgeroorlog
De woede van de Europeanen over het instorten van hun hele wereld zal niet meer te controleren zijn,
waardoor de Europese Unie uit elkaar zal vallen. Omdat ieder land zich door andere lidstaten bedrogen zal
voelen zal er een heuse Europese burgeroorlog ontstaan. De traditionele vijandigheid tussen de
verschillende bevolkingsgroepen en buurvolken zal van het één op het andere moment uitbarsten en
ontaarden in geweld. Omdat alle Europese landen al jaren fors bezuinigen op hun legers zal de Europese
burgeroorlog ook met militaire middelen niet te stoppen zijn. Gelijktijdig met de toevloed van ontelbare
migranten zal er daarom ook een vluchtelingenstroom van Europeanen op gang komen.
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Naast fysieke voorbereidingen -dus wapens, voedsel, edelmetalen- is het volgens Celente nóg belangrijker
om ons mentaal te gaan voorbereiden op de totale instorting van de maatschappij. Iedereen die zijn
waarschuwingen nu lacherig afdoet als bangmakerij zal psychisch instorten als hij tóch gelijk blijkt te krijgen,
en zal het vervolgens vrijwel zeker niet overleven.
Eerste 'totale oorlog'
Ronduit angstwekkend is het dat Celente niet één of twee oorlogen verwacht, maar vele. De oorzaken van
deze oorlogen zullen verschillend zijn, maar ze zullen gemeen hebben dat niemand ze zal kunnen stoppen.
Bevolkingsgroepen zullen tegen elkaar en tegen hun overheden opstaan, omdat er enorm bezuinigd moet
worden en de belastingen fors worden verhoogd vanwege het bankroet van de landen. Overal zullen
etnische conflicten ontstaan, zowel in de landen zelf als tussen landen onderling. Burgeroorlogen, religieus
gemotiveerde oorlogen, territoriale oorlogen - de lijst is eindeloos. Celente verwacht dat het voor de eerste
keer om een 'totaaloorlog' zal gaan waarbij ALLE beschikbare wapens gewetenloos zullen worden ingezet.
De Trends Research voorman is ervan overtuigd dat dit alles bestuurd wordt door een onzichtbare hand volgens hem geen religieuze macht, maar een financiële oligarchie, die speculeert op het ontstaan van
oorlog en er alles aan doet om dit te veroorzaken. Dit is de machtselite die als enige zal profiteren van de
stijgende olie- en levensmiddelenprijzen, de wapenverkopen en vooral van het instorten van het wereldwijde
financiële systeem. Want wie zal alles moeten betalen? De gewone man, en niemand anders, zegt Celente.
De financiële elite zal door alle ellende alleen maar nóg rijker worden. (1)
Laten we hopen en bidden dat Celente eens een keertje GEEN gelijk krijgt...
Xander - (1) KOPP Online

Zinkt Japan..?
Door GuidoJ. vrijdag, 22 april 2011
Wat is er in Japan aan de hand en waarom zien we deze bizarre beelden niet op de reguliere nieuwsmedia?
Wellicht dat die weer volgen, net zoals bij de grote beving van half Maart..?
In de volgende uiterst indrukwekkende beelden zie je het krankzinnige scenario dat zich nu al enige tijd in
Japan afspeelt: de grond lijkt onder de voeten van de Japanners te zweven, te drijven. Scheuren doemen op
overal op straten en pleinen, in tuinen en parken. En water komt op veel plaatsen door deze scheuren naar
boven.
Kijk allereerst eens naar deze YouTube, die gemaakt is in de buurt van Tokyo:
Het gaat niet om aardbevingen!
Nu is er in Japan op veel plaatsen hetzelfde gebeurd als bij ons in Nederland; veel watergebieden zijn
drooggelegd om land te winnen voor de uitbreiding van steden aan de kust. Het bizarre opborrelen van
water in de gebieden waar je de mensen ziet vallen en bewegen op de drijvende grond, is wellicht een
voorteken van de totale ondermijning van deze gebieden met rijzend (zee)water. (zie het bovenstaande
filmpje op 1:46)
Hoe het ook zij, de grote vraag is natuurlijk wat er nu precies aan de hand is. Veel wordt er gesproken over
het wegzinken van de oostkust van Japan. Dát lijkt vooralsnog een erg groot verhaal, maar vreemde
beelden zijn het wel.
Bron en video’s: http://www.wanttoknow.nl/nieuws/zinkt-japan/
Reactie
 Jakob Lorber heeft dit voor Japan voorspeld in de einddagen.
 De maker van de video geeft aan dat het “reclaimed land” is in Tokio-bay. Gemaakt door rotsen en en
aarde te storten. Door de aardbeving is de boel dus gaan werken en het lijkt erop dat er water in de
breuken is gelopen. Neem daar nog wat gesprongen waterleidingen en een gesprongen riool bij en je
kan wachten tot dit water samen met de zee de boel “sloopt” net als vroeger met de zandkastelen die we
op het strand bouwden.
http://www.youtube.com/watch?v=JG4stumV9EQ&feature=related
 Het is niet alleen Japan:
http://poleshift.ning.com/profiles/blog/list
http://poleshift.ning.com/profiles/blog/list?start=20
http://poleshift.ning.com/profiles/blog/list?start=40
Overal ter wereld is de grond aan het scheuren.
 Krijgt Edgar Cayce gelijk? De slapende profeet.
 http://boeretrooskoerant.webs.com/case.JPG
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Japan: Rekenfout gemaakt, straling Fukushima is 6 x hoger
Amerikaanse klimaatwetenschapper: Straling Stille Oceaan op Chernobyl
niveau - Gerucht: Japanse hoofdstad wordt misschien verplaatst
De Fukushima rampcentrale: Bovenaan eenheid 1 en onderaan eenheid 4.
Hoe onbetrouwbaar de informatie van de Japanse autoriteiten over de
ernst van de ramp met de kerncentrale bij Fukushima is blijkt bijvoorbeeld
uit het feit dat de Nucleaire Veiligheids Commissie heeft toegegeven een
'omrekenfoutje' te hebben gemaakt bij het vaststellen van de hoeveelheid
radioactieve straling die uit de centrale ontsnapt. Aanvankelijk werd gesteld dat er sinds 5 april -toen de
situatie 'stabiel' werd genoemd- dagelijks zo'n 24 biljoen becquerels (of 24 terabecquerels) iodine en cesium
ontsnappen, maar dit blijkt in werkelijkheid 154 terabequerels te zijn, dus 6 x hoger.
Hoe gevaarlijk dit stralingsniveau is valt onder andere op te maken uit de recente uitleg van Arnie
Gundersen, die zei dat op grond van de gegevens van kernexploitant TEPCO er tijdens het ongeluk zo'n 30
miljard becquerels iodine in het brandstofreservoir van reactor 4 zijn terecht gekomen, een hoeveelheid die
vergelijkbaar is met de ramp in Chernobyl. Nu blijken er sinds 5 april 690 miljard becquerels iodine-131 per
uur te ontsnappen. (1)
De robotvoertuigjes die de beschadigde reactorgebouwen in werden gestuurd konden op sommige plaatsen
niet verder gaan vanwege de hoge straling (270-300 milli-sievert/uur). Desondanks werden er wél menselijke
arbeiders ingezet. Eén werker had de pech een stuk beton met een straling van 900 msv/uur te moeten
verwijderen. Klaarblijkelijk zijn mensen voor de Japanse autoriteiten makkelijker vervangbaar dan robots (4).
Straling Stille Oceaan
De Amerikaanse computer veiligheidsexpert Jacob Appelbaum, werkzaam aan de Universiteit van
Washington en een belangrijke WikiLeaks medewerker, twitterde dat hij een klimaatwetenschapper had
gesproken die de vrijkomende straling uit de Fukushima centrale bestudeert. Volgens hem laat het netwerk
van sensoren in de Stille Oceaan zien dat de straling daar nu net zo hoog is als tijdens de kernramp in
Chernobyl.
'Ik ben benieuwd welke cijfers er in de media komen,' aldus Appelbaum. 'Mensen hebben de neiging om
onzichtbare risico's te negeren. Ze denken dat het veilig is omdat er nog niemand ziek is geworden. Mijn tip:
als uw baby geen drinkwater meer mag drinken omdat er teveel cesium in zit, dan wilt u daar zelf
waarschijnlijk ook geen volwassen proefkonijn voor zijn.' (2)
Verplaatsten hoofdstad?
Volgens het sensatie-mannenmagazine Shukan Jitsuwa zijn er geruchten dat de Japanse hoofdstad
misschien verplaatst gaat worden van Tokyo naar de Kansai regio. De exodus zou beginnen met de uittocht
van een groot aantal bedrijven uit Tokyo. De gouverneur van Osaka zou het plan gezien de traditionele
rivaliteit met Tokyo wel zien zitten, maar zijn collega in de Japanse hoofdstad neemt het gerucht niet serieus.
Veel Japanners hechten er vanwege de reputatie van het magazine eveneens geen waarde aan. Toch
hebben politici van diverse politieke partijen onlangs serieus gesproken over het opzetten van fukutoshin,
oftewel 'hulp hoofdsteden' die het van Tokyo kunnen overnemen in het geval van een grote ramp of een
terreuraanval. (3)
Pers censuur steeds strenger
De serieuzere pers wordt in toenemende mate door de Japanse overheid gecontroleerd en gescreend.
Alleen journalisten die lid zijn van een door de overheid goedgekeurde persdienst mogen voortaan nog de
officiële persconferenties over de Fukushima ramp bijwonen. Het zijn juist de onafhankelijke en free-lance
journalisten geweest die tot nu toe het échte nieuws over de ramp naar buiten hebben gebracht.
Klaarblijkelijk is dit niet naar de zin van de autoriteiten, die overduidelijk nog steeds alles in het werk stellen
om de ernst van de ramp te bagatelliseren (5).
Xander - (1) Ex-SKF ; (2) Energy News ; (3) The Japan Times ; (4) Ex-SKF ; (5) Ex-SKF
Zie ook o.a.:
19-04: Fukushima update: TEPCO vertelt opnieuw niet de waarheid over reactors 2 en 4
17-04: China bestrijdt gerucht dat Japanse elite naar Hainan wil emigreren
12-04: Japan waarschuwt voor nieuwe 9.0 aardbeving; Fukushima naar hoogste alarmstatus
07-04: Frans nucleair concern noemt Fukushima één van de grootste rampen ooit
04-04: 'Neutronenstraling wijst op kettingreactie reactor 1 Fukushima'
31-03: Beroemde Japanse wetenschapper op TV: Drie kernsmeltingen gaande, Fukushima bijna veel erger
dan Chernobyl
28-03: Fukushima nu bijna net zo erg als Chernobyl; Mogelijke beurscrash Tokyo als gevolg
26-03: Straling in Fukushima centrale nu dodelijk; Japan erkent mogelijke kernsmelting; Evacuatiezone
vergroot naar 30 km.
23-03: Japanse expert: Wereld wordt gruwelijk voorgelogen over ernst Fukushima ramp
Japan Calls for WORLDWIDE CENSORSHIP of Fukushima Radiation Info on the Web!
Zie ook: Radioactive world: What the Mainstream media is NOT TELLING YOU!
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Nooit zoveel pollen in de lucht
21/04 Wie last heeft van hooikoorts, kan zich de komende maanden
beter binnenshuis verschansen. Volgens de Genkse allergiespecialist
Marc Piessens was de hoeveelheid stuifmeel in de lucht nog nooit zo
hoog. "Dit is een absoluut record."
Sinds de start van het boomstuifmeelseizoen begin februari, hebben
mensen met een allergie voor pollen van grassen en bomen weer last
van hun jaarlijkse kwelling: waterige ogen, een lopende neus,
niesbuien... Maar dit jaar lijkt het erger dan anders.
"Er zit momenteel een recordhoeveelheid stuifmeel in de lucht", zegt de Genkse allergoloog Marc Piessens.
"Dat valt onder meer te verklaren door het warme weer en de droge lucht."
Tranende ogen en een lopende neus zijn de klassieke symptomen van een stuifmeelallergie. "Maar we zien
ook steeds vaker mensen die last hebben van hoestbuien en kortademigheid", aldus Piessens.
Een remedie tegen hooikoorts is er voorlopig nog niet. "Het beste wat je kan doen, is binnenshuis blijven.
Maar dat is bij zulk mooi weer natuurlijk niet zo evident."
Therapieën
Er zijn ook verschillende medicijnen die soelaas kunnen bieden. “Belangrijk om weten is wel dat die
medicijnen de allergische reactie alleen verminderen, genezen kan je er niet van. Ook niet iedereen is
gebaat met medicatie. Mensen die erg veel last hebben van hooikoorts moeten vaak hun toevlucht zoeken
tot een combinatie van tabletten, neussprays, oogdruppels en medicatie tegen hoestbuien en
kortademigheid.”
Een andere mogelijke allergiebestrijder is hyposensibilisatie. Deze therapie, die de patiënt door veelvuldige
blootstelling ongevoelig maakt voor de stoffen waarvoor hij allergisch is, bestaat sinds 1911.
“Hyposensibilisatie wordt wereldwijd toegepast”, aldus Piessens. “Ze helpt vooral bij kinderen. Alle kleine
beetjes helpen, maar een tovermiddel is er niet.”
SaVa
Wie meer wil weten over de concentratie van stuifmeel kan terecht op de website van het Wetenschappelijk
Instituut voor Volksgezondheid: www.airallergy.be
Bron en video: http://www.gva.be/nieuws/wetenschap/aid1039397/nooit-zoveel-pollen-in-de-lucht-2.aspx
Geheim wapenprogramma binnen Fukushima centrale?
Bron / origineel: www.globalresearch.ca
Verwarrende en vaak tegenstrijdige berichten vanuit kerncentrale
Fukushima 1 kunnen niet enkel het resultaat zijn van storingen
veroorzaakt door de tsunami, geknoei of miscommunicatie.
Onverklaarbare vertragingen en halfbakken verklaringen van
Tokyo Electric Power Company (TEPCO) en het Ministerie van
Economische, Handel en Industrie (METI) lijken te worden
gestuurd door een of andere onuitgesproken factor.
Het rookgordijn rond Fukushima 1 lijkt een vast doel te verhullen, een ijzeren wil en een grimmige taak
onbekend aan buitenstaanders. De meest logische verklaring: De nucleaire industrie en
overheidsinstellingen verdringen zich om de ontdekking van atoombom-onderzoeksfaciliteiten die verborgen
zijn binnen de civiele kerncentrales van Japan te voorkomen.
Een geheim kernwapenprogramma is een spook in de machine, slechts detecteerbaar als het
informatiecontrolesysteem tijdelijk wegvalt of het begeeft. Er moet nader worden gekeken naar het gat
tussen de officiële verklaring en onverwachte gebeurtenissen.
Conflicterende verslagen
TEPCO, Japan's kernenergie-exploitant, gaf aanvankelijk aan dat drie reactoren in bedrijf waren tijdens de
aardbeving en tsunami van 11 maart. Toen scheurde een waterstofexplosie Unit 3, die werkt op plutoniumuranium mixed-oxide (of MOX). Unit 6 verdween direct van de lijst van in bedrijf zijnde reactoren, terwijl zeer
dodelijke plutoniumdeeltjes uit Unit 3 stroomden. Plutonium is het materiaal voor kleinere, gemakkelijker
inzetbare kernkoppen. Binnen de beschadigde behuizing van de Unit 4 reactor ontstond een vuur, volgens
berichten als gevolg van oververhitting van gebruikte uranium splijtstofstaven in een droog koelbassin. Maar
de omvang van het vuur geeft aan dat deze reactor heet was om andere redenen dan het opwekken van
electriciteit. Het weglaten van de lijst van electriciteit opwekkende processen roept de vraag op of Unit 4
werd gebruikt om uranium te verrijken, de eerste stap in het proces dat leidt tot de extractie van militair
toepasbaar splijtstofmateriaal. De waaier van bestraald zeewater over de Stille Oceaan behelst een ander
stukje van de puzzel, omdat de achterliggende bron niet traceerbaar is (of misschien, niet vermeldbaar). Het
overstroomde labyrint van buizen, waar de lichamen van twee vermiste werknemers - nooit eerder onthuld
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aan de pers - werden gevonden, zou heel goed het antwoord tot het geheim kunnen bevatten: een lab dat
niemand durft te noemen.
Politieke oorlogvoering
In reactie op de eis van minister-president Naoto Kan voor snelle rapportage van problemen, heeft de proatoomlobby de rijen gesloten, waardoor het kantoor van de minister-president van vitale informatie wordt
afgeschermd en buitengesloten. Een groots verbond van atoomvoorstanders behelst nu TEPCO, ontwerper
General Electric, METI (handel en economie), de voormalige regeringspartij Liberal Democratic Party en,
volgens alle tekenen, het Witte Huis. Regeringsministers met de leiding over communicatie en nationale
rampen gaven onlangs METI hoofd Banri Kaeda ervan langs voor zijn rol als zowel atoom-promoter als
reguleerder met de leiding over de nu gemuilkorfde Atoom- en Industrie Veiligheids Commissie. TEPCO
sloeg snel terug, door de helikoptertocht van de minister-president als reden aan te wijzen voor het uitstellen
van de ontluchting van vluchtige gassen en hiermee de ontploffing van Reactor 2 te hebben veroorzaakt.
Vanwege "gezondheidsredenen" trok de directeur van TEPCO zich terug in een ziekenzaal, waarmee hij de
informatielijn van Kan met het bedrijf verbrak en zijn bezoek aan Fukushima 1 ondermijnde.
Kan wordt verder gehinderd door zijn vete met rivaal Ichiro Ozawa van de Democratische Partij, de enige
potentiële bondgenoot met de slagkracht om de formidabele pro-atoom coalitie uit te dagen.
Het hoofd van de Liberale Democraten, die kernenergie sponsorde tijdens zijn bijna 54-jarige ambtsperiode,
heeft zojuist vertrouwelijke gesprekken met VS-ambassadeur John Roos gehad, terwijl president Obama
uitspraken deed ter ondersteuning van nieuwe kerncentrales in de VS.
Afgesneden van communicatie
De mate van ongeopenbaarde gesprekken tussen Tokyo en Washington kan worden gegist aan de hand
van verstoringen van mijn recente telefoongesprekken met een Japanse collega-journalist. Terwijl hij zich
binnen de radioactieve gevaarzone bevond werd zijn mobiele nummer verbroken, samen met de mobieltjes
van werknemers bij Fukushima 1 die telefonische toegang met de buitenwereld werd ontnomen. De
onderbreking van de dienstverlening is niet het gevolg van ontwerpfouten. Bij het helpen voorbereiden van
het Tohoku crisisplan in 1996 waren mijn inspanningen erop gericht om te verzekeren dat mobiele
basisstations over snel herlaadbaar back-up vermogen beschikten.
Een eropvolgend telefoongesprek toen mijn collega naar Tokyo terugkeerde viel weg zodra ik "GE" noemde.
Dat incident vond plaats op de dag dat GE's CEO Jeff Immelt in Tokyo landde met de belofte kerncentrale
Fukushima 1 te herbouwen. Zulke klaarblijkelijke afluisterpraktijken zijn alleen mogelijk als de nationale
telefoondienst NTT samenwerkt met het signaalonderscheppingsprogramma van de VS National Security
Agency (NSA).
De 'Manchurian Deal'
De keten van gebeurtenissen achter deze uitgestrekte fabricatie gaat vele decennia terug.
Gedurende de Japanse militaristische bezetting van noordoost-China in de jaren '30 werd de
marionettenstaat Manchukuo uitgenomen als een moderne economische krachtpatser op volle kracht om
overbevolkt Japan en zijn militaire apparaat te ondersteunen. Een economisch ontwerper van hoge rang
genaamd Nobusuke Kishi werkte nauw samen met de toenmalige leider van de bezettende Kanto-divisie,
bekend bij de Chinezen als het Kwantung Leger, generaal Hideki Tojo.
Nauwe banden tussen het leger en koloniale economen leidde tot verbluffende technologische prestaties,
inclusief het prototype van een bullet train (of Shinkansen) en aanvang van Japan's atoombomproject in
noordelijk Korea. Toen Tojo de Japanse minister-president in oorlogstijd werd, diende Kishi als zijn minister
van handel en economie, die plannen maakte voor een totale oorlog op wereldschaal.
Na Japan's nederlaag in 1945 werden zowel Tojo als Kishi schuldig bevonden als Klasse-A
oorlogsmisdadigers, maar Kishi ontweek de galg om onbekende redenen - waarschijnlijk zijn nut voor een
door oorlog geteisterd land. De opvattingen van de broodmagere econoom over een centraal geleide
economie verschaften de blauwdruk voor MITI (Ministry of International Trade and Industry), de voorganger
van METI, dat het economische wonder schiep dat naoorlogs Japan transformeerde naar een economische
grootmacht.
Na in de goede genade van Koude Oorlog veteraan John Foster Dulles te zijn gevallen, Eisenhower's
minister van Buitenlandse Zaken, werd Kishi in 1957 verkozen tot minister-president. Zijn beschermeling
Yasuhiro Nakasone, de voormalige marine-officier en toekomstige minister-president, leidde Japan's
campagne om een kernmacht te worden onder de dekmantel van de Atomic Energy Basic Law.
Amerikaanse Medeplichtigheid
Kishi onderhandelde in het geheim over een overeenkomst met het Witte Huis om het Amerikaanse leger
toe te staan atoombommen op te slaan op de marinevliegbasissen Okinawa en Atsugi buiten Tokyo.
(Marinekorporaal Lee Harvey Oswald diende als een bewaker binnen de ondergrondse atoombunker van
Atsugi.) In ruil gaven de VS de instemming aan Japan om een 'civiel' atoomprogramma na te streven.
Geheime diplomatie was vereist vanwege het overweldigende sentiment van het Japanse publiek tegen
kernenergie in de navolging van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Twee jaar geleden werd een
document van de geheime overeenkomst boven water gehaald door Katsuya Okada, minister van
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Buitenlandse Zaken in het kabinet van de eerste minister-president van de Democratische Partij, Yukio
Hatoyama (die zijn negen maanden heeft gediend in 2009-2010).
Er ontbraken veel essentiële details in dit document, dat afgesloten had gelegen binnen de archieven van
het ministerie van Buitenlandse Zaken. De gepensioneerde ex-diplomaat Kazuhiko Togo onthulde dat
gevoeligere zaken onderdeel uitmaakten van korte nevendocumenten, waarvan een aantal werd bewaard in
een villa die geregeld werd bezocht door Kishi's stiefbroer, de wijlen minister-president Eisaku Sato (die
diende van 1964-1972). Die belangrijkste diplomatieke aantekeningen, voegde Togo toe, werden verwijderd
en zijn daarna verdwenen.
Deze onthullingen werden in Japan opgevat als een belangrijke kwestie, maar werden toch grotendeels
genegeerd door de Westerse media. Met de kerncentrale van Fukushima die in rook opgaat betaald de
wereld nu de prijs van die journalistieke onachtzaamheid.
Tijdens zijn bezoek aan Engeland in 1959 werd Kishi per militaire helicopter naar de kerncentrale bij
Bradwell in Essex gevlogen. Een jaar later werd het eerste ontwerp van de Amerikaans-Japanse
overeenkomst getekend, ondanks massale protesten in Tokyo. Binnen enkele jaren bouwde de Britse firma
GEC Japan's eerste kerncentrale in Tokaimura in de prefectuur Ibaragi. Op hetzelfde moment, net na de
Olympische Spelen in Tokyo in 1964, verschafte de voor het eerst vertoonde Shinkansen-trein die langs de
Fuji gleed de perfecte logica voor atoomaangedreven energie.
Kishi deed de befaamde uitspraak dat "kernwapens niet expliciet zijn verboden" onder Artikel 9 uit de
naoorlogse grondwet die strijdkrachten verbiedt. Zijn woorden werden twee jaar later herhaald door zijn
kleinzoon, de toenmalige minister-president Shinzo Abe. De voortgaande Noord-Koreaanse 'crisis' diende
als voorwendsel voor deze derde-generatie afstammeling van de politieke elite om het idee te opperen van
een nucleair bewapend Japan. Veel Japanse journalisten en informatie-experts gaan ervan uit dat het
geheime programma ver genoeg is gevorderd om snel een kernarsenaal samen te kunnen stellen en dat
ondergrondse testen op subkritisch niveau met kleine stukjes plutonium zijn uitgevoerd.
Het Saboteren van Alternatieve Energie.
De cynische houding van de atoomlobby reikt tot ver in de toekomst, waarbij de enige levensvatbare bron
van alternatieve energie - offshore windenergie - in de kiem wordt gesmoord. Ondanks tientallen jaren van
onderzoek, heeft Japan slechts vijf procent van de windenergieopbrengst van China, een economie
(momenteel, althans) van vergelijkbare omvang. Mitsubishi Heavy Industries, een partner in kernenergie van
Westinghouse, produceert windturbines maar alleen voor de exportmarkt.
Het Siberische hogedrukgebied verzekert een sterke en gestage luchtstroom over noordelijk Japan, maar de
lokale nutsbedrijven hebben nog geen gebruik gemaakt van deze natuurlijke energiebron. De reden is dat
TEPCO, gehuisvest in Tokyo met controle over de grootste energiemarkt, handelt als een shogun over de
negen regionale energiebedrijven en het nationale net. Zijn geldsommen beïnvloeden hoge bureaucraten,
redacteuren en politici als de gouverneur van Tokyo Shintaro Ishihara, terwijl nucleaire ambities de
wapenleveranciers en generaals aan zijn zijde houden. Toch is TEPCO nog niet de grote jongen. Zijn
grotere partner in deze mega-onderneming is Kishi's geesteskind, METI.
De nationale testlocatie voor offshore wind is helaas niet gelegen in het windrijke Hokkaido of Niigata, maar
meer naar het zuidoosten, in de prefectuur Chiba. Resultaten van deze testen om het lot van windenergie te
bepalen zullen niet voor 2015 worden uitgebracht. De sponsor van dat proefproject in slow motion is
TEPCO.
De Dood van de Afschrikking
Ondertussen gaf het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) een stille waarschuwing vanwege
Japan's verhoogde jacht naar een kernbom - en deed direct daarna niets. Het Witte Huis moet de straling die
door Amerikaanse lucht stroomt door de vingers zien of loopt het risico van blootstelling aan een flagrante
dubbele standaard over nucleaire proliferatie door een bondgenoot. Daarnaast, de stille goedkeuring van
een Japanse bom door Washington gaat bepaald niet goed samen met de herinnering aan zowel Pearl
Harbor als Hiroshima.
Op zchzelf genomen zou een nucleaire afschrikkingskracht noch bezwaarlijk noch onwettig zijn - in het
onwaarschijnlijke geval dat de meerderheid van de Japanners voor een amendement van Artikel 9 zou
stemmen. Wettig bezit zou veiligheidsinspecties vereisen, strikte controles en transparantie van het soort dat
mogelijk de reactie op de Fukushima-ramp zou hebben versneld. Geheime ontwikkeling van wapens,
daarentegen, ligt bezaaid met problemen. Als een ramp zich voordoet, zoals degene die nu plaatsvindt,
moet geheimhouding tegen iedere prijs worden afgedwongen - zelfs als dat ontelbaar meer hibakusha, of
slachtoffers van radioactiviteit, betekent. In plaats van een regionaal afschrikkingssysteem mogelijk te
maken en terug te keren naar de status van een grootmacht, heeft de Manchurian Deal tijdbommen
geplaatst die nu radioactiviteit uitspuwen over de wereld. Het nihilisme in het binnenste van deze nucleaire
dreiging aan de mensheid ligt niet binnen Fukushima 1, maar binnen de opvattingen over nationale
veiligheid. De vloek van zelfvernietiging kan alleen worden beëindigd met de afschaffing van het
Amerikaans-Japanse veiligheidsverdrag, de ultieme oorzaak van de geheimhouding die het gevecht van het
personeel van de kerncentrale tegen de meltdown fataal vertraagde.
Auteur: Yoichi Shimatsu, Global Research

Nieuwsbrief nr. 125 – 5 mei 2011 - pag. 10

Amerikaanse auteur en columnist op TV: 'Straling is goed voor je'
Lekker bijbruinen naast de smeltende reactoren van de Fukushima
kerncentrale - goed voor je gezondheid?
Terwijl in heel de VS (veel te) hoge waarden radioactieve elementen
worden aangetroffen -zelfs het zeer giftige plutonium en strontium (2)als gevolg van de kernramp in Japan heeft de Amerikaanse auteur en
columnist Ann Coulter op TV bloedserieus haar recente column
verdedigd waarin ze stelt dat radioactieve straling eigenlijk goed is
voor je gezondheid en kanker helpt voorkomen.
Fox News presentator O'Reilly kan het zelf ook amper geloven als hij Coulter interviewt over haar column
'Een gloeiend bericht over straling'. Hoe vreselijk de ramp in Japan ook is, Coulter schijnt er zelf wel om te
kunnen lachen. Ze beweert dat er een 'enorm aantal wetenschappers' zijn die bewijs hebben gevonden dat
straling die hoger is dan de door de overheid vastgestelde waarden juist goed voor je is en het aantal
kankergevallen reduceert.
Als voorbeeld geeft ze een paar jaar geleden in de New York Times aangehaalde Canadese studie waaruit
bleek dat vrouwen met TBC die een röntgenfoto van hun borst hadden laten maken gemiddeld minder vaak
borstkanker kregen als de rest van de bevolking. Tweede voorbeeld: in Taiwan werden in 1993
appartementen opgeleverd die per ongeluk vijf keer de toegestane waarde van het radioactieve element
Kobalt-60 bevatten. Na 16 jaar bleek het aantal kankergevallen onder de bewoners slechts 5 op de 10.000
te zijn, veel lager dan het landelijk gemiddelde van 170 op de 10.000 in dezelfde leeftijdscategorie.
Coulter zegt dat de medische wetenschappers die ontdekt hebben dat straling kan helpen infecties te
voorkomen geen media aandacht krijgen. Zo bleek uit een studie van de universiteit van Pittsburgh dat in
90% van de VS de hoeveelheid longkanker gevallen omgekeerd evenredig was met de gemeten Radonstraling (radioactief element uit de aarde). Met andere woorden: hoe meer Radon straling, hoe minder
longkanker. 'Dus eigenlijk zouden we allemaal náár de Japanse kernreactor toe moeten gaan en daar lekker
in het zonnetje gaan zitten? Kom nou toch!' reageert O Reilly ongelovig op haar betoog. Coulter is niet uit het
veld geslagen en geeft een voorbeeld van een conferentie op de Universiteit van Massachusetts over
hormese, het effect dat sommige stoffen (o.a. medicijnen en ook straling) in hoge doses schadelijk zijn maar
in lagere doses juist een gunstig effect hebben. Daarna gingen de deelnemers naar Montana om daar in een
mijnschacht doelbewust een grote hoeveelheid straling op te lopen omdat dit gezond zou zijn.
De media wil hier volgens Coulter niet over berichten omdat het niet sensationeel genoeg zou zijn en omdat
ze tegen kernenergie zouden zijn. Ook vindt ze dat O'Reilly eens een paar wetenschappers moet uitnodigen
die anders denken over de effecten van straling dan doorgaans wordt beweerd.
'Luister,' reageert O'Reilly. 'De algemene overtuiging is dat een zekere hoeveelheid straling schadelijk en
soms dodelijk is. Kijk alleen maar naar wat er in New York is gebeurd op 9/11. Alleen al de blootstelling aan
het puin van de ingestorte torens heeft bij veel mensen voor onvoorstelbaar veel gezondheidsproblemen
gezorgd. Je moet dus heel voorzichtig zijn met dit soort zaken. Misschien is het in sommige gevallen waar
wat je zegt, maar in dit soort gevallen (Fukushima) moet je als media berichten over het ergst mogelijke
scenario.'
'Wat je net zei is niet waar!' dient Coulter hem van repliek. 'Jij zegt dat straling volgens de wetenschap op
een bepaald niveau schadelijk is, maar in de media wordt gezegd dat zelfs het kleinste beetje straling
gevaarlijk is en dat is absoluut niet waar!' O'Reilly geeft dan de voorbeelden van de atoombommen op
Hiroshima en Nagasaki, maar ook daar laat Ann Coulter zich niet door van de wijs brengen. 'Het tegen
argument onder wetenschappers -niet onder journalisten!- is dat er andere complicerende factoren zouden
kunnen zijn. Het is zeker niet zo dat dit (positieve) effect niet bestaat.' (1)
Xander - (1) YouTube / Fox News ; (2) Alexander Higgins Blog
Amok makende man sterft na shock door tasergun
Bron / origineel: (c) www.hln.be
Een man die amok maakte aan de Universal Studios in Orlando in het
Amerikaanse Florida, is overleden nadat hij in de handboeien werd
geslagen en met een tasergun werd bedwongen. Twee agenten die
instonden voor de veiligheid in het gebied probeerden het heethoofd,
dat zich "irrationeel" gedroeg, te kalmeren, verklaarde woordvoerster
van de politie van Orlando, Barb Jones. Hij bood "met geweld"
weerstand en daarop gaf één van de agenten hem een stroomstoot
met een tasergun. De man viel op de grond en reageerde niet meer.
Hij werd in het ziekenhuis doodverklaard.
Zo'n 450 doden door tasers in de VS sinds 2001: Florida man dies after police Taser him
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Roof van de eeuw: confiscatie van Libische staatsfondsen
Complete artikel: www.dereporter.be
De inzet van de oorlog in Libië gaat niet enkel om de olie reserves
(geschat op 60 biljoen vaten), wat het de grootste producent uit
Afrika maakt, met een winningskost die bij de laagste van de wereld
ligt.
Noch over de natuurlijke gas die Libië bezit, die geschat wordt op
een 1,500 biljoen cubieke meter. Wat in operatie, "Verenigde
Beschermer", in het vizier van de "bereidwilligen" ligt, zijn de
staatsfondsen, kapitaal dat de Libische staat in het buitenland heeft geïnvesteerd.
De Libische Investerings Authoriteit (LIA) beheert staatsfondsen die op een 70 biljoen dollar geschat worden
en als je er de buitenlandse investeringen bij telt van de centrale banken, kan het oplopen tot 150 biljoen
dollar. Maar het kan zelfs meer zijn. Ook al liggen ze lager dan die van Saudi Arabië of Koeweit, Libische
staatsfondsen worden gecharacteriseerd door hun snelle groei. Wanneer LIA opgezet werd in 2006, had het
40 biljoen dollar ter berschikking. In exact vijf jaar tijd, had LIA in honderd bedrijven geïnvesteerd in Afrika,
Azië, Europa, de VS en Zuid Amerika, in aandelen, banken, onroerend goed, industrieën, olie
maatschappijen, enz.
Moslims verstoren Goede Vrijdag inRome
april 23, 2011 pineut
Aanhangers van de godsdienst van de vrede hebben gisteren, Goede
Vrijdag, in Rome op straat voor het Italiaanse parlement de orde
verstoord door in het publiek te bidden en te knielen voor meer
erkenning voor hun islam.
Het einddoel dat deze kerels willen, is heel Europa op de knieën
krijgen zodat hun opvattingen onze levens gaan overheersen. Een
“Europese” islam is een utopie : de gebruiken van geweld (zie
dagelijks de actualiteit) discriminatie (tegenover vrouwen en andersdenkenden), wreedheden (tegenover
mens en dier) en achterlijkheid (de verloochening van wetenschappelijke evidenties) staan haaks op onze
verworvenheden. Bidden doe je trouwens niet op straat.
Bron : De Morgen
Boeteregeling illegale downloads mogelijk van de baan
do, 05/05/2011 - Ivo
In de Verenigde Staten is door een rechter een mogelijk
historische uitspraak gedaan in een van de grootste
BitTorrentzaken die een einde kan betekenen van de
boeteregeling voor mensen die illegaal films en muziek
downloaden. Nu geld er nog een regeling die bepaald dat
iemand die illegaal bestanden heeft binnen gehaald de
betreffende productiemaatschappij een vergoeding moet betalen.
De rechter oordeelde dat een IP-adres niet gelijk staat aan een rechtspersoon. De rechter weigerde de
privégegevens van de gebruikers door te spelen aan de auteursrechthebbende. Als voorbeeld gebruikte de
rechter een eerder zaak waarin later bleek dat de verdachten te onrechte waren veroordeel voor het
downloaden en het in bezit hebben van kinderporno. Criminelen hadden het IP-adres gebruikt via een
onbeschermde draadloze internetverbindingen.
Of de uitspraak van deze rechter invloed zal hebben in komende zaken is nog maar de vraag, maar voor de
advocaten van de verdachten kan het wel in hun voordeelspelen. In Amerika hebben tot nu toe zo’n
honderdduizend mensen inmiddels een boete opgelegd gekregen voor illegale downloads variërend van
enkele honderden tot duizenden euro’s. Ook Frankrijk is bezig haar wetten aan te passen om de piraten
harder aan te kunnen pakken. Vorig jaar hadden Franse onderzoekers ongeveer honderd ip-adressen
opgespoord die verantwoordelijk zijn voor 30 procent van de geplaatste torrents op The Pirate Bay. Na 103
dagen het verkeer op The Pirate Bay te hebben geobserveerd kwam er een kleine groep gebruikers naar
boven die verantwoordelijk is voor een relatief groot gedeelte van de bestanden. In de tussentijd is Donner
weer aan het proberen het vrije internet te beperken.
Bron: Torrentfreak - http://www.wacholland.org/
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Toestand EU komt 80% overeen met instorting voormalige Sovjet Unie
Net als het toenmalige Russische socialistische Sovjet-systeem zal ook het Europese socialistische
Sovjetsysteem geen stand kunnen houden.
Uit een nauwkeurige analyse blijkt dat de huidige toestand van
de Europese Unie voor maar liefst 80% overeenkomt met die
van de voormalige Sovjet Unie, pal voordat het communistische
imperium instortte. De EU lijkt een overeenkomstig lot dan ook
niet meer te kunnen voorkomen. De rellen in de Zuid Europese
(PIIGS) landen en de permanente financiële crisis in diverse
lidstaten en in de bankenwereld duiden erop dat de status quo in
de EU niet veel langer meer gehandhaafd zal kunnen blijven. Al
in 2006 -ongeveer op het economische hoogtepunt- voorspelde
de beroemde Russische dissident Vladimir Bukowsky dat
Europa een economische instorting te wachten stond als gevolg van de almaar groeiende uitgaven en
belastingen. 'De overregulering van de economie en de bureaucratie zullen leiden tot een economische
instorting van de Europese Unie die in veel opzichten op de instorting van de Sovjet Unie zal lijken.' Sinds
het ontstaan van de Sovjet Unie in 1922 bevond het land zich als gevolg van de centraal geplande economie
in een permanente economische crisis. De burgers in het socialistische rijk kampten met voortdurende
tekorten, werkeloosheid, armoede en hongersnood. De overheid functioneerde echter goed als gevolg van
de verkoop van natuurlijke hulpbronnen -zoals olie en goud- aan het buitenland. De afnemende
olieproductie, de kostbare oorlog in Afghanistan (1979-1988) en de dalende internationale olieprijs in de
jaren '80 zorgden voor een forse daling van de inkomsten. De enige officiële Russische bank (Gosbank)
begon uit het niets roebels bij te drukken, waardoor de prijsinflatie steeg van 5,7% in 1981 tot 10% in 1990.
De kosten voor levensonderhoud stegen sneller dan de lonen en er ontstonden steeds meer tekorten,
waardoor de bevolking in opstand begon te komen. Desondanks ontkende de Sovjet regering dat het land
een inflatieprobleem had. Alle pogingen om het land op de rails te houden -inclusief Gorbachovs 'glasnost'mislukten, waardoor het land in november 1991 geheel blut was en het Sovjet imperium instortte. De
Gosbank werd omgevormd tot de Russische Centrale Bank die, om het bankroet van de 15 nieuwe postSovjet staten te voorkomen, de geldvoorziening enorm vergrootte, met een dramatische daling van de
waarde van de roebel als gevolg. De prijzen stegen en de voormalige Sovjet staten hadden daardoor nóg
hogere leningen nodig, waardoor de inflatie in de periode 1992-1994 opliep tot 5000% per jaar.
Acht van de tien belangrijkste factoren die leidden tot de instorting van de Sovjet Unie zijn nu eveneens
zichtbaar in de Europese Unie van vandaag:
1. Een gecentraliseerd monetair systeem
Net als de voormalige Sovjet Unie kent de EU een centraal aangestuurd monetair systeem. De Europese
Centrale Bank heeft dan ook vergelijkbare macht als de voormalige Gosbank in de USSR, zoals het
reguleren van de geldvoorziening en het controleren van de rentetarieven. De euro is de ultieme vorm van
fiat (ongedekt) geld, aangezien de munt aan geen enkele specifieke staat is gekoppeld en enkel gebaseerd
is op 'vertrouwen'. Omdat de Europese banken al sinds de 18e eeuw het fractionele bankieren toepassen
(waarbij de banken slechts een -meestal gering- deel van hun financiële middelen beschikbaar houden en
met de rest speculeren of het uitlenen) zijn ze zeer kwetsbaar voor een plotseling instorting.
2. Een geplande economie
De Sovjet economie werd grotendeels gepland door overheidsinstanties, waardoor er voortdurend over- en
onderproductie was en de kwaliteit van de goederen laag was. De Europese economie wordt eveneens
gereguleerd -denk aan de gigantische landbouwsubsidies- maar kent geen algemene productie quota.
Omdat er daarnaast relatief weinig prijscontrole is kan de EU economie niet volledig een 'planeconomie'
worden genoemd.
3. Gecentraliseerde basisvoorzieningen
De EU kent dezelfde grotendeels door de overheid gefinancierde socialistische basisvoorzieningen als de
voormalige USSR, zoals onderwijs, gezondheidszorg en pensioenen, geheel of gedeeltelijk betaald door de
premies van de werkende bevolking. Uiteindelijk werden de kosten van dit systeem zó hoog dat het tot
afschuw van de Russen totaal instortte, en ze alle voorzieningen kwijtraakten. Omdat een steeds kleiner
wordende beroepsbevolking moet opdraaien voor steeds meer gepensioneerden stevent ook de EU op een
vergelijkbare instorting van deze basisvoorzieningen af.
4. Steeds hogere staatsschulden
Allerlei forse bezuinigingen en bailouts ten spijt lukte het de Sovjets niet om hun overheidstekorten in de
hand te houden. In 1989 was het financieringstekort gestegen naar 9,5% en in 1991 explodeerde het naar
19,5%. Samen met de forse devaluatie van de roebel zorgde dit voor een onhoudbare schuldenlast, zodat
het land instortte. De huidige schuldenproblematiek in Europa is nauwelijks kleiner. Het officiële EU tekort
steeg van 0,8% in 2007 naar 6,8% in 2009. In 2010 waren de tekorten in de Zuid Europese landen al
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gestegen naar 9,1% (Portugal), 9,2% (Spanje), 10,5% (Griekenland) en 32,4% (! Ierland). De Europese
Commissie verwacht dat iedere lidstaat ook in 2011 steeds meer schulden zal moeten maken.
5. Oorlog
Volgens de CIA gaf de USSR tussen 1980 en 1986 zo'n 15 miljard roebel (destijds ongeveer net zoveel
waard als de dollar) uit aan de oorlog in Afghanistan. Dit trok een zware wissel op de Russische financiële
situatie. De Europese bijdrage aan de oorlog in Afghanistan is sinds 2002 naar verhouding bescheiden
geweest, zo'n 1,4 miljard euro. In dit opzicht zijn beide unies dus verschillend.
6. Externe Schok
De dalende olieprijzen aan het einde van de jaren '80 zijn waarschijnlijk de nekslag geweest voor de Sovjet
Unie. De Europese Unie heeft te maken met meerdere externe schokken. In 2008 bleek dat de Europese
banken zeer kwetsbaar waren voor risicovolle Amerikaanse financiële producten, waardoor de crash op de
Amerikaanse markten ook in Europa goed gevoeld werd. Deze kwetsbaarheid bestaat nog steeds, mede
door de forse dollarreserves die de EU lidstaten in hun bezit hebben (ca. $ 700 miljard). Een dollarcrash zou
daarom tevens gevolgen kunnen hebben voor de geloofwaardigheid van de euro.
Daarnaast kunnen Europese overheden en bedrijven door de almaar stijgende grondstofprijzen steeds
moeilijker hun importrekeningen betalen. De onrust in Noord Afrika en het Midden Oosten, waar het meeste
van Europa's gas en olie vandaan komt, draagt hier nog eens extra aan bij.
7. Transparantie en Hervorming
In de jaren '80 werd de Russische bevolking de door de overheid verstrekte desinformatie zat. Kranten
begonnen kritische artikelen te schrijven over de enorme fraude en corruptie. Kritiek moment was de
kernramp in Chernobyl, wat de overheid probeerde te bagatelliseren, totdat de Russen het echte nieuws
over de vrijgekomen straling uit het buitenland vernamen. Glasnost en perestroika (meer transparantie en
hervormingen) werden geboren. Eenzelfde proces zien we nu in Europa ontstaan. Dit begon in 2008 met het
openbaar worden van de grootschalige corruptie in de financiële wereld. Daarnaast werd bekend dat de
Griekse overheid had gefraudeerd met de cijfers om toegelaten te worden tot de eurozone. De recente
WikiLeaks onthullingen zorgden vervolgens voor een verdere afbraak van het vertrouwen van de burgers in
de gevestigde politiek en de financiële wereld. In diverse landen heeft dit geleid tot de opkomst van
volkspartijen (zoals de PVV in Nederland en de Ware Finnen in Finland). Tegelijkertijd zien we dat net als in
de Sovjet Unie de overheid probeert de vrije meningsuiting steeds meer aan banden te leggen. Voorbeeld is
het Nederlandse voorstel om oproepen tot een bankrun te verbieden.
8. Interne Politieke Onrust
In de USSR werden uiteindelijk ook de sterke staten steeds zwakker. Toch moesten ze de lasten van de
zwakke staten blijven dragen. Hierdoor werd de oproep tot afscheiding van de socialistische unie steeds
sterker, wat uiteindelijk leidde tot onafhankelijkheid. De EU zit in een vergelijkbare situatie: de burgers in
sterke landen zoals Duitsland, Zweden en Nederland zijn boos omdat ze gedwongen worden te betalen voor
de zwakkeren, zoals Griekenland, Ierland en Portugal. In de wandelgangen van het Europese Parlement
wordt dan ook gesproken over een af te splitsen noordelijke 'kern eurozone'. Ondertussen ontstaan er in de
Zuid Europese lidstaten steeds meer gewelddadige protesten tegen de forse bezuinigingen en de huidige en
nieuwe bailouts van de banken.
9. Stijgende inflatie
Europa staat net als de Sovjet Unie aan de vooravond van een periode met stijgende inflatie. De officiële
inflatie in de EU is weliswaar laag -rond 3%-, maar als gekeken wordt naar wat de Europeanen op de
wereldmarkten voor hun euro's kunnen kopen dan is prijsinflatie een niet te ontkennen feit. Zo steeg de prijs
van koper in de laatste zes maanden van 2010 met 18%, graan met 37% en katoen met 65%.
10. Bailouts door de Centrale Bank
In de USSR kregen grote bedrijven op permanente basis bailouts van de Centrale Bank. Dit is ook het geval
in de EU, waar grote bedrijven eveneens overeind worden gehouden door acties van de ECB. Dit gebeurt
hoofdzakelijk op indirecte wijze, zoals het opkopen van obligaties en het kunstmatig extreem laag houden
van de rente, zodat overheden en bedrijven goedkoop geld kunnen blijven lenen van de private banken of
door middel van de vele subsidieregelingen die er zijn gecreëerd.
Conclusie
De Europese Unie voldoet aan 8 van de 10 criteria die zorgden voor de politieke desintegratie van de Sovjet
Unie en het ontstaan van hyperinflatie. Een depressie met hoge inflatie lijkt voor Europa daarom
onvermijdbaar. De geschiedenis leert dat als miljoenen mensen in zeer korte tijd al hun koopkracht en
(spaar)gelden kwijtraken er sociale onrust ontstaat en de gevestigde politieke structuren ten val komen. Dit
zagen we eerder gebeuren in onder andere het Romeinse Rijk, het revolutionaire Frankrijk en de Sovjet
Unie. Hoe de Europese Unie precies in elkaar zal storten is nog niet goed te zeggen, maar dat het zal
gebeuren is vrijwel zeker. Hoewel de euro ten opzichte van de dollar hoog staat bevindt de munt zich in een
diepe crisis. Wat er ook als eerste zal gebeuren -hyperinflatie of het opsplitsen van de eurozone-, de waarde
van het geld in Europa hangt aan een zijden draadje. Steeds meer beleggers keren zich daarom af van het
financieren van staatsschulden en zoeken in deze stormachtige tijd naar andere manieren om hun geld veilig
te stellen (zoals grondstoffen en edelmetalen). Xander - (1) Zero Hedge (PDF) / Tuur Demeester
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Libië brandt terwijl de wereld toejuicht
Bron / origineel: www.informationclearinghouse.info
Hoe ging het in Libië onder het bewind van Gadaffi? Hoe slecht hadden de mensen
het? Werden ze onderdrukt zoals nu algemeen wordt aanvaard? Laten we eens
kijken naar de feiten.
Voordat de chaos uitbrak had Libië een lagere graad van opsluiting van gevangenen
dan de Tsjechische republiek. Het stond op de 61ste plaats. Libië had de laagste
kindersterfte van heel Afrika. Libië had de hoogste levensverwachting van heel Afrika.
Minder dan 5% van de bevolking was ondervoed. In reactie op de stijgende voedselprijzen over de hele
wereld, had de regering van Libië alle belastingen op voedsel afgeschaft.
Mensen in Libië waren rijk. Libië had het hoogste bruto nationaal product (BNP) en de hoogste koopkracht
per hoofd van de bevolking van heel Afrika. De regering heeft ervoor gezorgd dat iedereen in het land
deelde in de rijkdom. Libië had het hoogste Human Development Index van enig land op het continent. De
rijkdom was gelijkelijk verdeeld. In Libië leefde een lager percentage van de bevolking onder de
armoedegrens dan in Nederland.
Hoe werd Libië zo rijk? Het antwoord is olie. Het land heeft veel olie, en staat niet toe dat buitenlandse
bedrijven deze middelen stelen terwijl de bevolking verhongert, in tegenstelling tot landen als Nigeria, een
land dat in feite gerund wordt door Shell.
Zoals elk land lijdt Libië aan een overheid met corrupte bureaucraten die proberen om een groter deel van
de taart te krijgen ten koste van iedereen. In antwoord hierop liet Kadaffi de olie-inkomsten rechtstreeks
verdelen onder de mensen, omdat naar zijn mening, de overheid de mensen in de steek liet. Echter, in
tegenstelling tot wat wordt beweerd, is Kadaffi niet de president van Libië. In feite heeft hij geen officiële
positie in de regering. Dit is de grote fout die mensen maken. Zij beweren dat Kadaffi regeert over Libië,
terwijl dat in feite niet zo is, zijn positie is min of meer een ceremoniële. Hij moet worden vergeleken met een
grondlegger.
De ware leider van Libië is een indirect gekozen minister-president. De huidige premier is Baghdadi
Mahmudi. Khadaffi de leider van Libië noemen is vergelijkbaar met Akihito de leider van Japan noemen. In
tegenstelling tot wat uw media schetsen, variëren in Libië de meningen. Sommige mensen ondersteunen
Gadaffi, maar willen Mahmudi eruit. Anderen willen beide eruit. Velen willen gewoon in vrede leven. Er is
echter grote moeite genomen om een volksopstand te schetsen gericht tegen de vermeende leider van
Libië, Gadaffi, terwijl hij in feite gewoon de architect is van het huidige politieke systeem van Libië, een
mengsel van pan-Arabisme, socialisme, en islamitische regering.
Video's van protesten Pro-Gaddafi worden van Youtube verwijderd. "Pro Gaddafi Anti Baghdadi Mahmudi
demonstrations in" youtube.com / watch? V = Ce5fLGNg0sk is verdwenen”. “Pro Gaddafi protesten voor de
Libische ambassade in Londen" youtube.com / watch? V = pRwv0Ac8qbc is verdwenen.
Zijn de demonstranten in Libië vergelijkbaar met de demonstranten in Egypte en Tunesië? Helemaal niet. De
reactie van de regering is gewelddadiger, en natuurlijk wordt buitensporig geweld gebruikt. Laten we echter
voor een moment kijken naar de acties van de demonstranten. Het gebouw van het algemene Volkscongres,
het parlement van Libië, werd in brand gestoken door woedende demonstranten. Dit is vergelijkbaar met
demonstranten die het Capitool in brand steken. Denk je zelfs een moment dat de Amerikaanse regering
werkeloos zou toekijken als demonstranten het Capitool in brand steken?
De rellen die nu uitbarsten komen niet van seculiere jongeren die verandering willen zoals in Egypte en
Tunesië. Een groep die zichzelf "Islamitisch Emiraat van Barka" noemt, de vroegere naam van het Noordwestelijke deel van Libië, heeft tal van gijzelaars genomen en doodden twee agenten. Dit is geen recente
ontwikkeling. Op vrijdag de 18e februari, stal de groep 70 militaire voertuigen na het aanvallen van een
haven en het doden van vier soldaten. Helaas heeft een kolonel zich bij de groep gevoegd en hen van
verdere wapens voorzien. De opstand begon in de oostelijke stad Benghazi. De Italiaanse minister van
Buitenlandse Zaken uitte de vrees voor een onafhankelijke Islamitisch Emiraat van Benghazi.
Dus waar komt deze plotselinge opstand vandaan? Het antwoord is dat dezelfde groepen die de VS al
decennia financieren nu hun kans schoon zien om de controle over het land over te nemen. Een groep die
recentelijk werd gearresteerd in Libië bestond uit tientallen vreemdelingen die betrokken waren bij talrijke
daden van plundering en sabotage. De Libische regering sluit banden met Israël niet uit.
Groot-Brittannië financiert een Al Qaeda-cel in Libië, in een poging om Gadaffi te vermoorden. De
belangrijkste oppositiegroep in Libië is nu het Nationaal Front voor de Redding van Libië. Deze oppositie
groep wordt gefinancierd door Saoedi-Arabië, de CIA en de Franse inlichtingendienst. Deze groep verenigt
zich met andere oppositiegroeperingen tot de Nationale Conferentie voor de Libische oppositie. Het was
deze organisatie die opriep tot de "dag van de woede" die Libië op 17 februari van dit jaar in een chaos
stortte.
Het deed dit in Benghazi, een conservatieve stad die altijd al tegen Gadaffi was. Opgemerkt moet worden
dat de Nationale Front voor de Redding van Libië goed bewapend is. In 1996 probeerde de groep eerder om
een revolutie te ontketenen in het oostelijke deel van Libië.
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Waarom is de Verenigde Staten zo tegen Gadaffi? Hij is de belangrijkste bedreiging voor de Amerikaanse
hegemonie in Afrika, omdat hij probeert het continent te verenigen tegen de Verenigde Staten. Dit concept
heet de Verenigde Staten van Afrika. In feite heeft Gadaffi allerlei ideeën die in strijd zijn met de
Amerikaanse belangen. De man verwijt de Amerikaanse regering het creëren van HIV. Hij beweert dat Israël
achter de moord op Martin Luther King en president John. F. Kennedy zat. Hij zegt dat de 9/11 kapers
werden opgeleid in de VS. Hij drong er bij Libiërs op aan om bloed te doneren voor de Amerikanen na 9/11.
Khadaffi is ook de laatste van een generatie van gematigde socialistische pan-Arabische revolutionairen die
nog steeds aan de macht zijn nadat Nasser en Hussein zijn geëlimineerd.
De Verenigde Staten en Israël hebben geen belang bij een sterke Arabische wereld. In feite lijkt het erop dat
het elementaire plan is om Libië op de knieën te krijgen door chaos en anarchie. Niets is een betere garantie
Libië te vernietigen dan een bloedige burgeroorlog. Het tribale systeem is nog steeds sterk in Libië en komt
van pas om een dergelijke oorlog te genereren, aangezien Libië van oudsher verdeeld is in verschillende
stammen.
Dit is ook de reden waarom de Libische regering reageert door het inbrengen van huurlingen. Tribale
loyaliteiten gaan voor trouw aan de regering, met name in Benghazi, en dus heeft de centrale overheid geen
controle meer over het oostelijke deel van het land. Het alternatief voor huurlingen is een conflict tussen de
verschillende etnische groepen. Gadaffi heeft 41 jaar geprobeerd het land meer homogeen te maken, maar
extern gefinancierde oppositiegroepen hebben weinig meer dan een paar dagen nodig om het land terug te
werpen naar de 19e eeuw, toen de regio werd veroverd en verenigd door Europeanen. Het geweld is
inderdaad overdreven, maar iedereen lijkt te vergeten dat de situatie niet hetzelfde is als in Tunis en Egypte.
Tribale banden spelen een veel grotere rol, en dus wordt het conflict helaas bloediger.
Bedenk te allen tijde dat de gewelddadige Libische burgeroorlog niet vergelijkbaar is met de revoluties in
Tunesië en Egypte. Beide revoluties betroffen vreedzame demonstranten die lijden onder armoede en in
opstand kwamen tegen hun corrupte regeringen. De chaos in de Libische bestaat uit een mengsel van
tribale conflicten, conflicten over olie-inkomsten (omdat de meeste olie zich in het oosten van het land
bevindt), radicale islamisten in opstand tegen Gadaffi’s systeem van overheid, en destabilisatie van buiten
door door het Westen gefinancierde groepen in ballingschap.
Gadaffi greep de macht in een vreedzame coup tegen een zieke koning 41 jaar geleden. Zijn ideologie is
gebaseerd op vereniging en hij probeerde op vreedzame wijze zijn land samen te voegen met Egypte en
Syrië. Er is een wonder nodig om het opgeroepen geweld te leiden tot een stabiele democratische regering
in Libië, met volledige controle over het hele land. Het land is meer dan tweemaal de grootte van Pakistan,
met maar 6 miljoen inwoners. Eindeloze woestijnen vormen een kloof tussen de steden. We moeten ons
afvragen hoe veel meer naties er zullen worden verbrijzeld de komende maanden, terwijl de wereld toejuicht.
Door David Rothscum - http://zaplog.nl/zaplog/article/libie_brandt_terwijl_de_wereld_toejuicht

Petitie: Onderzoek Bilderberg Nu!
Door GuidoJ. maandag, 25 april 2011
- PETITIE Wij,
 Vrije Nederlanders, Vrije Friezen, Vrije Saksen, Vrije Antillianen
constateren:
Dat een voor ons en velen onbekende organisatie met de naam De
Bilderberg elk jaar een ontmoeting organiseert waarbij zeer hooggeplaatsten
uit de globale samenlevingen aanwezig zijn. Dit gaat van regeringsfunctionarissen tot bedrijfsleven en “royalty”. Het is geheim wat er besproken wordt.
Afgezien van mogelijke motieven staat vast dat het niet acceptabel is dat een dergelijke machtsbasis wordt
gecreëerd buiten de Nederlandse democratie.
Daarom verzoeken wij:
Volledig inzicht in alle bestaande en nog te komen gespreksverslagen en handelingen van de Bilderberg
organisatie.
In elk ander geval een direct verbod op het contact door hooggeplaatste regeringsfunctionarissen en royalty
met deze organisatie. Daarnaast zal onderzoek moeten plaatsvinden dat zich zal richten op mogelijk abusief
handelen jegens de Nederlandse soevereiniteit.
Beatrix lijkt een metamorphose te hebben ondergaan als ze de Bilderbergbijeenkomsten bezoekt. Niet zo
vreemd als je de reikwijdte van dit artikel beschouwt. (klik op foto!)
(Relevante jurisprudentie is zoals u weet aanwezig.). Klik HIER voor een directe link naar petities.nl
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Dosislimieten (ingezonden)
Dosislimieten zijn limieten voor de mens wat betreft het aankunnen van radioactive straling. Een dosislimiet
wordt uitgedrukt in sievert.
Als iemand in korte tijd een hoge dosis over het hele lichaam ontvangt, zijn dit grofweg de gevolgen:
 1 Sv (sievert) - tijdelijke afname van de witte bloedcellenen tijdelijke onvruchtbaarheid bij de man
 3 Sv - ernstige stralingsziekten en blijvende steriliteit bij de vrouw
 10 Sv - sterfte binnen een maand
 50 Sv - sterfte binnen een paar uur
In principe is iedere dosis bij algehele bestraling schadelijk - er is geen drempel voor het krijgen van kanker.
Vooral bij kleine doses kan het echter jaren duren voor de schadelijke gevolgen blijken. Ook in 2006 nog
sterven mensen in Japan ten gevolge van de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki in 1945.
Het totale aantal doden is daarmeedan ook boven de 200 000 gekomen.
Stralingsnormen
Er zijn normen opgesteld voor de straling die mensen extra mogen ontvangen boven de achtergrondstraling.
 Voor gezonde volwassen mensen is dat 1 mSv per jaar over het hele lichaam gedurende vijf
achtereenvolgende jaren.
 Voor kinderen is de norm veel lager.
 Voor zwangere vrouwen gelden aparte normen. In de eerste week geldt een alles-of-niets effect: het
embryo sterft of overleeft de bestraling zonder schade. In de tweede tot de vijftiende week worden
de organen gevormd en dan is de kans op misvormingen zeer groot.
De drempel voor schade wordt dan geschat op 50 mSv.
 Voor werkers op een radiologisch laboratorium geldt een hogere norm van 100 mSv per 5 jaar.
Als een of ander orgaan een stralingsdosis ontvangt, zal er pas schade aan dat orgaan ontstaan als veel
cellen tegelijk beschadigd worden. Hier geldt in veel gevallen dus wèl een drempel. De ooglens bijvoorbeeld
gaat pas vertroebelen als hij meer dan 2 Sv ineens ontvangt of meer dan 5,5 Sv in een laag
bestralingstempo.
Bij het opstellen van zulke normen gaat men als volgt te werk: de kans dat iemand aan een 'gewone' kanker
overlijdt, is vrij groot en bij het aanhouden van de norm mag die kans met slechts een paar% toenemen.
Verder houdt men rekening met de variaties in de dosis door de natuurlijke straling, die in de orde van 1
mSv/j.
Zo zijn er in Brazilië en India gebieden waar de bevolking van nature blootgesteld is aan 3 à 5 mSv/j. Het is
niet gelukt de schadelijkheid daarvan aan te tonen.
De kans op ziekte door straling. Om een indruk te krijgen van enkele ordes van grootte, volgen hier eerst wat
getallen. In Nederland ontvangen we uit verschillende bronnen gemiddeld zo'n 2,5 mSv per jaar:
 uit de kosmos 0,3 mSv
 uitwendig uit de aarde 0,4 mSv
 inwendig via voedsel 0,4 mSv
 door inademen van radon 0,9 mSv
 ten gevolge van Tsjernobyl 0,02 mSv
 door tv kijken 0,02 mSv
Bij het maken van een rontgenfoto van een gebroken been ontvang je 1 mSv, bij een thoraxfoto 0,1 mSv.
Verder ontvang je tijdens twee weken skiën 0,02 mSv en tijdens een vliegreis 0,005 mSv per uur.
Het Alara -principe
Je moet bij stralingsrisico's voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Bij zonnebaden kies je tussen 'mooi
bruin worden' en de kleine kans op huidkanker, bij een röntgenfoto tussen kiespijn en een kans van 1 op 2
miljoen om over 20 jaar kanker te krijgen. Altijd speelt het zogenaamde ALARA-principe een rol: All
exposures should be kept as Low As Reasonably Achievable, economic and social factor being taken into
account De kans om bij een lage dosis en een laag dosistempo kanker te krijgen is in de loop der jaren
steeds hoger geschat. Op het ogenblik gaat men uit van 5x10 -5 per mSv. Dat wil zeggen: als 100 000
mensen 1 mSv ontvangen, zullen er binnen 20 jaar 5 mensenkanker krijgen.
Eenheden
Radioactiviteit wordt uitgedrukt in becquerel (Bq). Als er van een stof 1 atoom per seconde vervalt
(desintegreert) is die stof een radioactieve bron (stralingsbron) met een sterkte van 1 becquerel.
Eén Bq wordt ook wel 1 desintegratie per seconde (dps) genoemd. De fysische dimensie is dan: s-1,
dezelfde dimensie als hertz. Om wat duidelijkheid te verkrijgen over hoe klein of hoe groot een becquerel is:
de minister van Volksgezondheid grijpt pas in als u voedsel krijgt aangeboden dat radioactiever is dan 600
bequerel per kilogram. De hoeveelheid >>natuurlijke radioactieve stoffen in het menselijk lichaam is zo'n 120
Bq/kg<<, voornamelijk als gevolg van kalium-40 en koolstof-14. De gemiddelde mens is dus een
radioactieve bron van ca. 8500 Bq
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Er worden momenteeljodiumtabletten geslikt om te voorkomen dat het lichaam de radioactieve isotoop ervan
opneemt. Om de schadelijkheid van de straling aan te geven is de becquerel minder geschikt omdat die
niets zegt over de opgenomen hoeveelheid straling. Hiervoor zijn andere eenheden zoals de rem of de
sievert beter geschikt.
Alles over de verwoestende werking van radioactiviteit, tot op de dag van vandaag: http://www.pripyat.nl/

Wereld in brand
Door Arend Zeevat
Sociale onrust
Momenteel gebeurd er veel in onze wereld dat menigeen zal
verwarren. Er wordt ‘gevochten’, zowel in de mainstream als in de
onafhankelijke media, om alle op revolutie lijkende gebeurtenissen van
een betekenis te voorzien. Alles draait daarbij om het beoordelen, of
het onderscheiden van de werkelijke betekenis van hetgeen zich
presenteert. Ook in mijzelf merk ik een zoeken naar de juiste zingeving
van de overweldigende sociale bewegingen die er momenteel gaande zijn. Vanuit mijn op ervaring
gebaseerd perspectief meen ik soms te weten dat hetgeen zich aan mij laat zien allemaal in te passen is in
het door mij ontwikkelde kader. Toch merk ik steeds weer dat nu juist daar de grootste valkuil zich aandient.
Want wie ben ik om te menen te weten hoe de werkelijkheid in elkaar steekt? Is het niet juist het
onverwachte dat telkens weer de ontwikkelde beelden van die werkelijkheid overhoop haalt en daarmee ook
mij tot deemoed en openheid uitnodigt? Mij uitnodigt tot het zonder oordelen te kijken naar de wereld waarin
ik in leef? Ik pretendeer dan ook absoluut niet vrij te zijn van oordelen. Ik sta wel voor menselijke waarden,
die ik ook in mijn dagelijkse leven zelf naar vermogen leef. Deze hanteer ik als criteria bij het duiden van wat
ik waarneem.
Velen hebben zien aankomen dat het in onze tijd uiteindelijk uit zou moeten lopen op een totale
ineenstorting van bestaande sociale structuren, die vooral op macht en een volledig uit de hand gelopen
ongelijkwaardigheid zijn gebaseerd. Een eeuwen durend tijdperk van uitbuiting, veroorzaakt door een elite
die alleen maar bezig is zichzelf te verrijken ten koste van het welzijn van het grootste deel van de
wereldbevolking, kan ook niet anders eindigen dan door een opstand van hen die uitgebuit zijn. De tot slaaf
gemaakten zullen niet anders willen dan het juk van brute overheersing, manipulatie, oorlogszucht en
onderdrukking van zich af te werpen.
Alle mooie woorden, die door dezelfde onderdrukkers zijn opgesteld in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens, maar door geen enkele regering noch ‘volksvertegenwoordiging’ worden nageleefd,
laten nu hun werkelijke waarde gelden. De macht van het getal wordt nu in de straten van vele steden in
verschillende landen aan de elitaire onderdrukkende minderheid getoond. De wil tot vrijheid, zelfontplooiing
en een menswaardig bestaan is niet te onderdrukken, want werkelijke vrijheid is niet af te nemen. Steeds
weer zullen mensen zich er zelfs met hun leven voor in willen zetten om die vrijheid te bevechten. Daarom
wil ik al die mensen die hun leven in de strijd voor vrijheid hebben gegeven hier eren en mijn diepe respect
tonen voor hun moed en onverzettelijkheid.
Fascisme in vele vormen
De strijd voor vrijheid is bijna al zo oud als de mensheid. Door de verschillende tijdperken heen zijn er steeds
weer onderdrukkers en onderdrukten geweest. Machthebbers hebben altijd hun macht ontleend aan het dom
en naïef houden van hun ‘onderdanen’ en aan het opbouwen van enorme verdedigingsapparaten om de
ontstane machtstructuren te behouden. Maar iets dat op pure destructie en negativiteit is gebaseerd, zoals
onze huidige dominante westerse ‘beschaving’, kan zich niet onttrekken aan hogere wetmatigheden. De
belangrijkste daarvan is dat op aards fysiek niveau alles tijdelijk en vergankelijk is. Hoezeer ook naar een
bepaalde vorm van fysieke onsterfelijkheid van lichaam en macht wordt gestreefd, zoals door de
zogenaamde ‘Verlichte’ elite wordt gedaan, de vergankelijkheid van uiterlijke vormen heeft men te
respecteren.
Het is een wezenlijk kenmerk van totalitaire regimes dat ze uiteindelijk aan hun eigen destructiviteit,
zelfoverschatting en gebrek aan opbouwende levenskracht ten onder gaan. Bij de term fascisme wordt
ste
meestal alleen aan ‘rechtse’ dictaturen gedacht, zoals die zich in de 20 eeuw hebben getoond. Volgens de
officiële definitie is fascisme:
Een regeringsstelsel met een streng nationalistische beleid dat de industrie, handel en financiën strak regelt,
strenge censuur toepast en elke oppositie onderdrukt. Bron.
De naam is oorspronkelijk ontleend aan de antidemocratische politieke stroming van Mussolini in Italië. Op
basis van bovenstaande definitie kan men ook de ´linkse´ dictaturen van socialistisch/communistische
origine, zoals in de Sovjet Unie, China, Noord Korea tot fascistische uitingsvormen rekenen. Daar werd dan
de zegening van het ‘vrije democratische’ kapitalistische westen tegenover geplaatst. De neoconservatieve
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Amerikaanse politicoloog, socioloog en filosoof Francis Fukuyama meende na het vallen van het IJzeren
Gordijn in Europa en het beëindigen van de Koude Oorlog te kunnen stellen dat het westers liberale vrije
marktsysteem als uiteindelijk superieur uit de strijd zou zijn gekomen. Op basis daarvan meende hij het
einde van de geschiedenis te kunnen afkondigen. Citaat uit zijn essay ‘Het einde van de geschiedenis’:
“[De gebeurtenissen] waarvan we getuigen zijn, betreffen niet enkel het einde van de Koude Oorlog, of het
voorbijgaan van een specifiek tijdperk uit de naoorlogse geschiedenis, maar het einde van de geschiedenis
als dusdanig: namelijk, het eindpunt van de ideologische evolutie van de mensheid en de universialisering
van de Westerse liberale democratie als de uiteindelijke vorm van menselijk bestuur.” Bron.
Deze Fukuyama was één van de oprichters van het Project for the New American Century (PNAC), een
uiterst omstreden Amerikaanse denktank.
02/25/03 — – The Project for the New American Century, or PNAC, is a Washington-based think tank
created in 1997. Above all else, PNAC desires and demands one thing: The establishment of a global
American empire to bend the will of all nations. They chafe at the idea that the United States, the last
remaining superpower, does not do more by way of economic and military force to bring the rest of the world
under the umbrella of a new socio-economic Pax Americana.
The fundamental essence of PNAC’s ideology can be found in a White Paper produced in September of
2000 entitled “Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces and Resources for a New Century.” In it,
PNAC outlines what is required of America to create the global empire they envision. According to PNAC,
America must:
* Reposition permanently based forces to Southern Europe, Southeast Asia and the Middle East;
* Modernize U.S. forces, including enhancing our fighter aircraft, submarine and surface fleet capabilities;
* Develop and deploy a global missile defense system, and develop a strategic dominance of space;
* Control the “International Commons” of cyberspace;
* Increase defense spending to a minimum of 3.8 percent of gross domestic product, up from the 3 percent
currently spent. Bron.
De enorme arrogantie en het superioriteitsdenken dat hier uit spreekt is tekenend voor hetgeen zich sinds
het ontstaan van deze denktank in de buitenlandse politiek van de VS heeft laten zien. Met de politiek die
het PNAC voorstaat ontwikkelt zich een nieuwe vorm van fascisme, waarbij het nationalisme inde vorm van
Amerikanisme nog wel aanwezig is, maar slechts als rookgordijn functioneert voor het daarachter verborgen
globale militaire corporatisme. In naam is het democratisch, maar in haar wezen antisociaal, psychopathisch
en eigenlijk demonisch.
Amerikaanse oorlogsmisdaden
Met name de 20ste eeuw heeft laten zien waar alle totalitaire regimes toe in staat zijn, of ze zich daarbij
hebben verscholen achter een bruine, rode, gele, kapitalistische of theocratisch religieuze façade maakt wat
betreft hun onderdrukkende uitwerking niet uit. Allemaal waren en zijn ze er toe in staat om bevolkingen te
slachten en te offeren. Naast de vele miljoenen door de Amerikaanse oorlogszucht en overheersingdrang
geslachten en geofferden die voor velen beken zijn, zoals die in Azië, Afrika en Zuid Amerika, is er weinig
bekend over de miljoenen doden die zij als bevrijders van Europa hebben veroorzaakt na hun zogenaamde
bevrijding van dat continent van het nazisme. In het boek van Robin de Ruiter, ‘Adolf Hitler; Kroniek van
Hitlers vlucht uit Berlijn’, met als ondertitel ‘Het Derde Rijk; Grondslag voor de komende werelddictatuur’,
wordt nauwkeurig en goed onderbouwd beschreven hoe de grote Amerikaanse legerheld Dwight
Eisenhouwer ettelijke miljoenen Duitsers na afloop van WOII in interneringskampen in West Duitsland
simpelweg heeft laten verhongeren. De Canadese journalist James Baque kwam als eerste op het spoor van
de door de Geallieerden begane gruweldaden. Citaat:
Op 4 juli 2004 zegt Baque in een interview met het dagblad Junge Freiheit:
“Al vroeg vond ik onomstotelijk bewijs voor de massale sterfgevallen in de Amerikaanse en Franse kampen
voor krijgsgevangenen. Duitse en geallieerde bronnen geven aan dat tussen 1945 en 1950 het aantal
sterfgevallen in de miljoenen loopt. Door onderlinge vergelijking van jaarlijkse statistieken kon ik aantonen
dat tussen 1946 en 1950 minstens 5,7 miljoen Duitsers in kampen stierven. Deze doden werden nergens
officieel geregistreerd. Het grootste deel hiervan stierf de hongerdood, ondanks het feit dat er voldoende
voedsel en medicatie was. Dit feit is nooit officieel bevestigd.
Naast deze aan het Duitse volk aangedane oorlogsmisdaden hebben de ‘bevrijders’ van Europa ook twee
miljoen uit de Duitse kampen bevrijdde Russische krijgsgevangenen onvrijwillig overgeleverd aan Stalin.
Deze krijgsgevangenen wilden niet terug naar de Sovjet Unie, daar zij heel goed wisten dat zij als verraders
zouden worden beschouwd en geëxecuteerd zouden worden of om zouden komen in de Goelagkampen.
Roosevelt en Churchill wisten dat. Desondanks werden deze twee miljoen mensen, ondanks hun bevrijding
uit de Duitse kampen, alsnog geslacht en geofferd. Bron
Het massaal slachten en offeren van mensen is door iedere dictatuur, ongeacht de ideologische façade
waarachter ze zich verborg, vol overgave en gewetenloos gepraktiseerd. . De volgende cijfers laten zien dat
ste
in de 20 eeuw zeeën van bloed zijn geofferd aan de bloeddorstige demonische heersers van deze planeet:
- Eerste Wereldoorlog: 9.448.000 doden en 17.670.905 gewonden alleen al in militaire kringen Bron
- Russische Burgeroorlog 1918-1921: 20 miljoen dodelijke geslachte bloedoffers Bron
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- Tweede Wereldoorlog: De totale verliezen in mensenlevens wordt geschat op ongeveer 72 miljoen.
Hieronder zijn ongeveer 47 miljoen burgerslachtoffers, inclusief ongeveer de twintig miljoen die tijdens de
oorlog doodziek werden. De militaire slachtoffers komen uit op ongeveer 25 miljoen, inclusief de vijf miljoen
die zijn gestorven in gevangenschap. De geallieerden verloren in totaal ongeveer 61 miljoen levens, terwijl
aan de zijde van de asmogendheden 11 miljoen mensen het leven hadden verloren. Bron
De verschillende bronnen variëren in hun totale ramingen van 50 miljoen tot ver boven de 70 miljoen
geslachte bloedoffers in WOII.
- De Stalinistische zuiveringen in de USSR: 20 miljoen geslachte bloedoffers Bron
- de Culturele Revolutie van de Grote Roerganger Mao Zedong in China vanaf 1949: 48 miljoen geslachte
bloedoffers Bron
Op de website van W8-publications staat het zeer genuanceerde artikel “Dodelijke Twintigste Eeuw”,
waarin een overzicht wordt gegeven van de vele miljoenen geslachte bloedoffers ten gevolge van politiek
geweld. Men heeft de 24 grootste conflicten met meer dan een half miljoen geslachte offers op een rij gezet
en men komt daarbij uit op een totaal aantal van 157.985.000 tot 164.110.000 geofferde mensenlevens.
Daarnaast waren er nog vele andere kleinere regionale conflicten. De meeste van die grotere conflicten, te
weten 19, vonden na de Tweede Wereldoorlog plaats en buiten Europa, voornamelijk in Azië en Afrika. De
20ste eeuw was daarmee de bloedigste eeuw in de geschiedenis van de mensheid. Daarom roep ik die eeuw
uit tot “Eeuw van de satanische bloedrituelen”.
De gehele 20ste eeuw is één grote Holocaust geweest. Ik gebruik deze term zeer bewust om daar mee
aan te tonen dat een elitaire club niet kan bepalen welke woorden wij wel en niet mogen gebruiken in
samenhang met de door hen begane misdaden tegen de mensheid. Er bestaat geen vastgelegd copyright
op het begrip Holocaust. Tevens bestaat er geen zekerheid ten aanzien van dat zij deze niet voort zullen
zetten.
The Holocaust (from the Greek ὁλόκαυστος holókaustos: hólos, “whole” and kaustós, “burnt”),[2] also known
as The Shoah (Hebrew: האושה, HaShoah, “calamity”; Yiddish: ןברוח, Churben or Hurban,[3] from the Hebrew
for “destruction”), was the genocide of approximately six million European Jews during World War II, a
program of systematic state-sponsored extermination by Nazi Germany.[4] Two-thirds of the population of
nine million Jews who had resided in Europe before the Holocaust were killed.[5]
Some scholars maintain that the definition of the Holocaust should also include the Nazis’ systematic murder
of millions of people in other groups, including Romani, Soviet prisoners of war, Polish and Soviet civilians,
homosexuals, people with disabilities, Jehovah’s Witnesses and other political and religious opponents,
which occurred whether they were of German or non-German ethnic origin.[6] By this definition, the total
number of Holocaust victims would be between 11 million and 17 million people. Bron.
Legitimatie
Het PNAC heeft met haar denkconcept een voor haar legitieme basis geschapen voor het eindeloos
voortzetten van het slachten en offeren van bevolkingen, no matter what the cost.
De hierboven weergegeven doelstellingen van die PNAC laten zien dat men de gehele planeet wil
controleren en ook een volledige controle wil over het nu nog redelijk vrije internet. De laatste doelstelling
van het controleren van het defensiebudget heeft men logischerwijs niet kunnen behalen. Maar dat is voor
de puppetmasters van deze wereld ook helemaal niet van belang, zolang zij de monopoliede macht tot
geldcreatie bezitten.
Wereldopstand
De door de PNAC gepropageerde doelstelling van het willen scheppen van een Pax Americana is het geven
van een valse voorstelling van zaken. Want dit Pax Americana is de nieuwe façade waarachter de
Zionistische bankiers zich verschuilen. Niet Amerika, een land dat al jaren totaal failliet is, trekt aan de
wereldpolitieke touwtjes. Nee, zij mogen de rol van wereldpolitiemacht spelen en overal landen op hun plek
zetten binnen de door de Zionisten bedachte orde. Daarom is het interessant om te zien hoe de elite om zal
gaan met wat er nu in de Arabische wereld gebeurd. Zoals altijd bij het ontstaan van brede
volksbewegingen, is het van belang om te doorzien wat de achterliggende krachten zijn die het geheel
organiseren, het trachten te beheersen, wie er baat bij hebben en hoe ze in het grotere plaatje passen. Voor
mij is de grote vraag daarbij, waarom juist de huidige volksopstanden in de Arabische wereld zo breeduit in
de media worden weergegeven. Terwijl er in 2010 in vele Europese landen al voortdurend tegen de
heersende economische vampiers werd geprotesteerd. Wat zou hiervan het doel kunnen zijn? Het volgende
citaat van geopolitiek meesterstrateeg, die één van de belangrijkste denkers is in het Grote Spel, zou wel
eens een antwoord kunnen zijn.
For the first time in human history almost all of humanity is politically activated, politically conscious
and politically interactive… The resulting global political activism is generating a surge in the quest for
personal dignity, cultural respect and economic opportunity in a world painfully scarred by memories of
centuries-long alien colonial or imperial domination… The worldwide yearning for human dignity is the
central challenge inherent in the phenomenon of global political awakening… That awakening is
socially massive and politically radicalizing… The nearly universal access to radio, television and
increasingly the Internet is creating a community of shared perceptions and envy that can be
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galvanized and channeled by demagogic political or religious passions. These energies transcend
sovereign borders and pose a challenge both to existing states as well as to the existing global
hierarchy, on top of which America still perches…
The youth of the Third World are particularly restless and resentful. The demographic revolution they
embody is thus a political time-bomb, as well… Their potential revolutionary spearhead is likely to
emerge from among the scores of millions of students concentrated in the often intellectually
dubious “tertiary level” educational institutions of developing countries. Depending on the definition of
the tertiary educational level, there are currently worldwide between 80 and 130 million “college”
students. Typically originating from the socially insecure lower middle class and inflamed by a sense of
social outrage, these millions of students are revolutionaries-in-waiting, already semi-mobilized in
large congregations, connected by the Internet and pre-positioned for a replay on a larger scale of
what transpired years earlier in Mexico City or in Tiananmen Square. Their physical energy and
emotional frustration is just waiting to be triggered by a cause, or a faith, or a hatred…
[The] major world powers, new and old, also face a novel reality: while the lethality of their military might is
greater than ever, their capacity to impose control over the politically awakened masses of the world is at a
historic low. To put it bluntly: in earlier times, it was easier to control one million people than to
physically kill one million people; today, it is infinitely easier to kill one million people than to control
one million people.[1]
- Zbigniew Brzezinski, Former U.S. National Security Advisor, Co-Founder of the Trilateral Commission
Member, Board of Trustees, Center for Strategic and International Studies. Bron.
Politiek ontwaken
Meesterstrateeg Brzezinski heeft het over een politiek ontwaken en zijn zorg betreft het in de hand houden
en sturen van dit ontwaken, daarmee het dus te dempen en te manipuleren. Wat deze geopolitieke
meesterstrateeg echter vergeet is dat de mens meer dan een politiek dier is. Hij vergeet dat zijn wil tot
vrijheid vanuit diepere lagen in zijn wezen klinkt dan alleen vanuit het politiek gevangen zijn in een
gemanipuleerde uiterlijke wereld. Die wil tot vrijheid heeft alles te maken met de essentie van de mens die
zich wil uiten en vormgeven in de buitenwereld. Brzezinski kan dit ook niet begrijpen, daar hij en al de door
macht en demonische krachten bezetenen niet de gevoeligheid hebben ontwikkeld voor wat de mens is en
wat zijn echte behoeften zijn.
Het volgende filmpje op de site van de Belfort Group laat zien welke een enorme beweging er wereldwijd
gaande is. Hoewel het filmpje van een misschien discutabel station is, namelijk Al Jazeera, geeft het toch
een aardig beeld.
Jammer trouwens dat het studentenprotest in Den Haag van 21 januari dit jaar er niet in is opgenomen.
Tijdens die manifestatie hadden zich toch zo’n 11.000 mensen verzameld. Voor Nederlandse begrippen,
sinds de massale protesten in de jaren ’80, toch een respectabel aantal. Zij lapten na afloop even de
voorschriften aan hun laarzen en marcheerden in grote getale naar het Binnenhof. Zie een mooi verslag hier.
Maar deze massale volksbeweging is in 2010 al in verschillende landen gestart. Op de site van We Are
Change Holland staat een aardig overzicht van de in oktober 2010 al plaats hebbende demonstraties in heel
Europa. Zie hier. Ook in Thailand vonden er in het voorjaar van 2010 al langdurige protesten plaats. Zie hier.
In het zoeken naar een betekenisgeving van al deze volksbewegingen, met name die van de laatste weken
in de Arabische wereld, was ik geneigd om vanuit mijn misschien bevooroordeelde visie te denken, dat het
allemaal werd aangestuurd door verschillende westerse geheime diensten. Hetgeen bevestigd zou kunnen
worden door berichten in de Engelse media. zie hier en hier, waarin wordt aangegeven dat de VS al in 2008
een Egyptische student heeft opgeleid en gesteund in het opzetten van een protestbeweging. Daarnaast kan
men natuurlijk vragen hebben bij de Moslim Brotherhood in Egypte en de eventuele steun die zij krijgen
vanuit belanghebbende Zionistisch westerse kringen.
Inmiddels door voortschrijdend inzicht en het mezelf openen voor andere verklaringen, ben ik geneigd te
denken dat deze massale volksbeweging zeker vanuit de bevolkingen is ontstaan. Maar dat the powers that
so bloody well wanna be hopeloos proberen de geest van vrijheid weer terug in de fles te krijgen. Hetgeen
ze natuurlijk mede door het internet niet zal lukken. Daar staat tegenover dat de elite in Egypte heeft laten
zien, dat als het er echt op aankomt heel gemakkelijk de stop uit het internetcontact kan worden getrokken.
Zie hier. Ook vraag ik me nog af in hoeverre de eenzijdige media-aandacht voor met name de
volksopstanden in de Arabische wereld gericht zijn op het laten overwaaien er van naar Iran, zodat dit land
van binnenuit verzwakt zal worden en een mogelijke aanval op dat land gemakkelijker zou kunnen zijn. Het
blijft dus een gissen zolang we de werkelijke achtergronden niet helder hebben.
Duidelijk is voor mij in ieder geval dat de zich ontrollende ontwikkelingen maar al te gemakkelijk weer
misbruikt kunnen worden voor het garen spinnen van de aan de macht willen blijvende elite. De uitkomst is
allerminst zeker, maar welke zekerheid hebben we sowieso nog ten aanzien van de buitenwereld. Daarom
blijf ik benadrukken dat wij vooral de macht over ons eigen leven weer ter hand moeten nemen en met
mensen in onze directe omgeving moeten gaan samenwerken voor het behoud en de verdere ontwikkeling
van menselijke waarden en vrijheid.
Scibent/auteur: Arend Zeevat - Bron: www.argusoog.nl
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Weer tv-reporters gestoord in hun presentatie!
Door GuidoJ. vrijdag, 22 april 2011
Anderson Cooper van CCN was nu 'aan de beurt'..?
Het was nu de beurt aan Anderson Cooper van CNN en Jana Çermáková
van een Tjechisch tv-station.. Waar we het over hebben? Dit nieuwsberichtje
kon je hier op WantToKnow op 26 maart jl. al zien, waarbij 3 reporters van
Amerikaanse televisie-stations plotseling leken te lijden aan onverklaarbare
verschijnselen van spraakstoornissen. Het bizarre feit is, dat -midden in hun
life-TV-verslag- verslaggevers kennelijk door ‘iets’ gestoord worden en
hierdoor niet meer in staat zijn, hun gedachten op een verstaanbare manier
onder woorden te brengen. Een uiterst onsamenhangend spraakgebrabbel is
het gevolg en er ontstaat natuurlijk een pijnlijke situatie voor de verslaggever in kwestie; deze weet immers
ook niet wat hem of haar gebeurt! Nu is het de beurt dus aan de 2 nieuwe reporters. Wat is hier aan de
hand. Zijn dit tests, om te bekijken of ‘men’ in staat is, TV-kanalen te scramblen, door simpelweg de
reporters de mond te snoeren…?? Laten we er niet teveel over speculeren, maar onze ogen en oren open
houden.
Judge Judy ook de dupe!
Wat heel weinig aandacht heeft gekregen in de pers, is een ander geval van ernstige spraakstoornis. Deze
vond plaats tijdens een tv-opname, eind maart, waarbij de uiterst populaire televisie-rechter Judy Sheindlin
ook getroffen werd door deze mysterieuze spraakstoornis. Een studiomedewerker onthulde over het
incident, dat vlak na het begin van een opnames van haar tv-programma, de 68-jarige ‘Judge Judy’ op een
bepaald moment zei: “Er gebeurt iets vreemds met me, het klopt allemaal niet; stop de opnames maar
even”.
Nadat Judy Sheidlin met grote spoed naar een ziekenhuis in Los Angeles was overgebracht voor onderzoek,
bleek al snel dat bij haar geen lichamelijke afwijkingen geconstateerd werden..

Wilders niet meer alleen: Italië en Frankrijk willen ook van Schengen af
Geplaatst op: dinsdag 26 april 2011 door: Gerard Driehuis
Nicolas Sarkozy en Silvio Berlusconi zullen elkaar vandaag ontmoeten n Rome. Belangrijk onderwerp van
gesprek: de open grenzen. Vooral Sarkozy is er op gebrand om een daad te kunnen stellen en te kunnen
zeggen dat hij bereikt heeft dat asiel- en gelukzoekers niet zomaar Frankrijk meer binnen kunnen komen.
Dankzij de crisis in het Midden-Oosten komt aan het licht dat veel Europese burgers, en dus leiders, niet zo
gecharmeerd zijn van die open grenzen, een van de voornaamste resultaten van 50 jaar Europese
integratie. En nu twee grote landen mee gaan strijden voor uitzonderingen op Schengen is het een kwestie
van tijd voor er uitzonderingen zullen komen, en grenscontroles en tenslotte slagbomen.
Bron: Guardian
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Veel boeren beschouwen hun oogst dit jaar al als verloren door de extreme
weersomstandigheden
april 26, 2011 By: silviavideler
Code rood drukt zomerpret
De extreme droogte, die in natuurgebieden door heel Limburg voor de hoogste
staat van paraatheid zorgde, blijft ook de komende dagen problematisch. Het
KNMI denkt niet dat de verwachte buien volstaan om het risico op bos- en
heidebranden terug te dringen. Door de huidige droogte in Nederland
beschouwen boeren en tuinders hun oogst van dit jaar al als verloren.
Landbouwuniversiteit Wageningen heeft een brandbrief naar het ministerie van landbouw en economische
zaken gestuurd om de huidige situatie ‘met de hoogst mogelijke spoed te bezien’. Volgens de deskundigen
is de Nederlandse aardappeloogst al als verloren te beschouwen en dreigt het overgrote deel van het
inlandse fruit datzelfde lot te ondergaan
SITTARD
In Noord- en Midden-Limburg werd afgelopen zondag ‘code rood’ afgekondigd, waarna Zuid-Limburg
maandag volgde met het soortgelijke ‘fase 2′. Beide alarmfases houden in dat in natuurgebieden een verbod
geldt op elke vorm van open vuur. Tevens wordt er extra gesurveilleerd, ook vanuit de lucht. In het geval van
een brandmelding wordt met extra materieel uitgerukt.De brandweer kon zondag niet voorkomen dat in
Nationaal Park De Meinweg in Herkenbosch een bosgbied van 600 bij 600 meter in vlammen opging.
Ondanks de aanwezigheid van tien brandweerwagens kon de brand moeilijk worden geblust, omdat het
gebied moeilijk bereikbaar was. Uiteindelijk moest een slang van 2,5 kilometer worden uitgerold om te
kunnen blussen. De brand laaide gisteren opnieuw op, maar kon weer worden geblust. De grootste brand in
Nederland woedde gisteren in natuurgebied Fochteloërveen, op de grens van Drenthe en Friesland.
Legerhelikopters kwamen eraan te pas om het vuur te doven. Verwacht wordt dat de situatie in de
natuurgebieden voorlopig alarmerend blijft. De komende dagen kunnen weliswaar buien vallen, maar het
KNMI verwacht dat dit bij lange na niet genoeg zal zijn om de droogte te verdrijven. Behalve droog was het
tijdens Pasen vooral warm. Het KNMI spreekt van het warmste paasweekend ooit; sinds het weerinstituut in
1901 startte met het registreren van etmaaltemperaturen steeg het kwik met Pasen nog nooit eerder tot
boven de 25 graden celsius. Het warme weer zorgde ervoor dat Pasen 2011 in toeristisch opzicht records
brak. Nooit eerder herbergde Nederland tijdens de paasdagen ruim anderhalf miljoen toeristen, onder wie
een miljoen buitenlanders. Ook dagattracties noteerden bovengemiddelde bezoekersaantallen. De
woonboulevards trokken juist minder bezoekers dan andere jaren.
Gepubliceerd op: 26.04.11 00:03 - Bron: De Limburger
Ligt er werkelijk ‘ergens’ in Europa een nucleaire bom verstopt?
april 25, 2011 By: silviavideler
‘Kopstuk Al-Qaeda dreigde met nucleaire hel in Europa’
’Bij arrestatie Bin Laden zal een verstopte atoombom ontploffen’
UPDATE De Verenigde Staten hebben tientallen gevangenen van
detentiekamp Guantanamo Bay, die werden gezien als een groot risico voor de veiligheid, vrijgelaten. Dat
blijkt uit geheime documenten van de onthullingssite WikiLeaks, waaruit diverse media citeerden.
De gelekte dossiers bevatten ook informatie over de verhoren van de terreurverdachten. Zo dreigde Khalid
Sheikh Mohammed, het vermeende brein achter de terreuraanslagen van 11 september 2001, met een
‘nucleaire hel’ als Bin Laden ooit wordt opgepakt. Volgens een andere gevangene zal dan een ergens in
Europa verstopte atoombom ontploffen.
In de afgelopen jaren hebben meer dan 700 mensen gevangen gezeten in Guantanamo Bay. De jongste
gevangene was 14, de oudste 89. Onder de gedetineerden waren 220 gevaarlijke extremisten en 380
laaggeplaatste voetsoldaten, aldus de Britse krant The Daily Telegraph. De overige 150 zouden onschuldige
Afghanen en Pakistanen zijn, die waren aangezien voor anderen of op het verkeerde moment op de
verkeerde plaats waren. Een van de gevaarlijke ex-gevangenen is Abu Sufian bin Qumu, tegenwoordig een
kopstuk van de opstand in Libië. Zes jaar lang zat hij vast in Guantanamo Bay. Volgens de Amerikaanse
publieke omroep NPR volgde hij trainingskampen bij terreurnetwerk al-Qaeda, vocht hij met de Taliban
tegen de Sovjet-Unie en was hij chauffeur van terreurleider Osama bin Laden toen die in Sudan woonde.
Harde verhoormethodes
Het kamp Guantanamo Bay werd in 2002 opgezet om opgepakte terreurverdachten uit Afghanistan op te
sluiten. Mensenrechtenorganisaties hebben veel kritiek geuit op de harde verhoormethodes. De
Amerikaanse president Barack Obama wil het kamp sluiten, maar moet eerst beslissen over de ongeveer
170 mensen die er nog vastzitten. Een deel kan worden vrijgelaten, de rest wordt mogelijk vervolgd in de
Verenigde Staten. (ANP/Redactie)
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Europa bidt voor Paasregen vanwege ergste droogte sinds 100 jaar
april 24, 2011 pineut
Lezen 1 Koningen 17:1-7 (Elia kondigt droogte aan)
BRUSSEL – Nederland heeft barbeques, de paasvuren en roken in
open natuurgebieden verboden deze Pasen. Zwitserland voorspelt
ondertussen een mogelijk ergste droogte voor Europa zoals dat in de
laatste 100 jaar niet is voorgekomen.
In elk geval zijn gebeden in Europa deze Pasen vooral een roep om regen,
vanwege ernstige zorgen voor de tarweoogsten, de te verwachten impact
die dit zal hebben op de toch al torenhoge voedselprijzen wereldwijd, en de
vrees voor verwoestende bosbranden.
Een jaar geleden droeg Rusland de last van mislukte oogsten waardoor de
prijs van tarwe vervijfvoudigde. Boeren speuren de hemel af om te zien of
er wellicht regen in aantocht is.
Traditionele Paasmarkten in Noord en Oost Nederland zijn afgelast vanwege het risico op branden
veroorzaakt door het extreme weer vertelde het ANP.
In het Zwitserse kanton van Zurich is men begonnen de Forel te verplaatsen van de rivier Toess voordat
deze helemaal is opgedroogd.
2011 dreigt één van de ergste droogtes te worden sinds 1864. De droogte in het westen van Zwitserland van
de laatste 12 maanden is even erg als die van 1884 en 1921, volgens MeteoSuisse. Verscheidene kantons
hebben open vuur in en rond de bossen verboden.
Urs Vogt waarschuwde dat als de koeien vanhet eerste lentegras hebben gegeten er wellicht te weinig
overblijft de komende maanden om de kalveren te voeden. Een tekort aan gras kan ook leiden tot een tekort
aan voedergewassen voor de komende winter.
Hoewel de Tjechische Republiek, Slowakije en de Baltische staten van Noord Oost Europa geen droogte
melden waarschuwt het Britse Met Office dat het ontzettend droog is in vele delen sinds maart en april.
Regen is nu op 40% van het normale niveau en Engeland en Wales hadden de droogste maand. Maart
sinds 100 jaar. Binnenkort, als de vloek van de droogte doorgaat, zal er een restrictie worden opgelegd op
het gebruik van water door inwoners en bedrijven aldaar.
6 van de 10 Franse waterreservoirs hebben een waterniveau ver onderhet normale niveau, dit betekent
mogelijk eenzelfde scenario voor Frankrijk.
De Belgische landbouwer Guy Franck zei dat hij vermoedde dat het ergste nog moet komen, “Ik doe dit werk
nu 30 jaar en ik heb nog nooit een aprilmaand als deze meegemaakt”
“Alles met een korte wortel is ernstig verdroogd” waarschuwde hij.
Bron : AFP
Vertaling : Pineut (ingekorte versie)
Tip : Zorg voor een extra water voorraad van flessen Spa Blauw, dit zijn de enige flessen water die meer dan
een jaar houdbaar zijn !! (let op de datum op de fles)

De NATO ooit opgericht als VERDEDIGINGS-Organisatie voert nu
domweg een OFFENSIEVE OORLOG
april 25, 2011 By: silviavideler
SOMMIGE MENSEN SPREKEN AL VAN DE NOORD ATLANTISCHE
TERRORISTEN ORGANISATIE. Want de NATO was ooit opgericht
tijdens de koude oorlog als een verdedigingsmechanisme, met het
idee: als één land wordt aangevallen dan wordt het hele westen
aangevallen. Nu echter blijkt dat het westen nog NOOIT is aangevallen, maar de NATO voert de ene oorlog
na de andere!!!!
Raketaanvallen op Misurata eisen tientallen levens
NAVO vernietigt kantoor Kadhafi in Tripoli
© epa - HLN update
Raketaanvallen op de Libische stad Misurata hebben vandaag aan zeker dertig mensen het leven gekost.
Ongeveer zestig mensen zijn gewond geraakt. In de hoofdstad Tripoli hebben westerse gevechtsvliegtuigen
vannacht het militaire complex Bab al-Aziziyah gebombardeerd, en daarbij een kantoor van de residentie
van Mouammar Kadhafi verwoest. Dat zegt een functionaris van het Libische regime, en wordt bevestigd
door een AFP-journalist ter plaatse.
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Worden traditionele kruiden verboden in de EU?
april 25, 2011
(Purity Events) Eind 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. 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. De Beperkingen: De belangrijkste beperkingen uit de EU Traditionele Medicinale
Kruidenproductenwet (THMPD): Discriminatie tegen niet-Europese Kruiden Tradities door te eisen dat er per
30 jaar traditioneel gebruik minimaal 15 jaar binnen de EU gebruik van is gemaakt, als bewijs dat iets voor
gevestigd, traditioneel gebruik mag doorgaan. Aan de basis van deze eis ligt de verdenking dat in
verschillende regio’s verschillende standaards gelden voor producten, waarmee wordt gesuggereerd dat de
standaards buiten Europa minder goed zijn dan die binnen Europa. Deze aanname benadeelt Ayurvedische
geneeskunde, Traditionele Chinese Geneeskunde, de tradities in Zuidoost Azië, Tibet, de Amazone en ZuidAmerika, die juist bij de bekendste en meest ontwikkelde traditionele plantkundige geneeswijzen ter wereld
behoren.Specifieke kruidenmengsels mogen verboden worden. ‘Traditioneel gebruik’ wordt bij deze
wetgeving gebaseerd op het gebruik van bepaalde kruiden of combinaties van bepaalde kruiden. Daardoor
worden automatisch alle nieuwe ontwikkelingen of innovatieve kruidenmengsels uitgesloten die door de
moderne wetenschap worden ondersteund. Producten zijn onderhevig aan farmaceutische criteria en
goedgekeurde productie methoden. Volgens de THMPD moeten alle producten voldoen aan de
farmaceutische eisen voor productie, inclusief de zuiverheids- en stabiliteitscriteria die bij conventionele
farmaceutische producten gelden, allemaal volgens de voorwaarden van deze zelfde basiswetgeving
(2001/83/EC). Vanwege de vele ingewikkelde mengsels, het gebruik van zoveel natuurlijke ingrediënten en
de verschillende specifieke kenmerken van kruiden, en in andere gevallen, het gebrek aan standaards om
specifieke kenmerken te onderscheiden, kan daaraan door de meeste medicinale kruidenmengsels nooit
worden voldaan. Traditionele geneesmiddelen mogen alleen toegelaten worden als ze bedoeld zijn voor
onbeduidende kwaaltjes, terwijl traditionele geneesmiddelen oorspronkelijk juist ontwikkeld zijn om alle
mogelijke kwalen en ziekten te bestrijden. Daarbij komt ook dat deze vorm van wetgeving etnische
minderheden in de EU discrimineert die graag gebruik willen blijven maken van de middelen die voortkomen
uit hun eigen traditionele geneesmiddelengeschiedenis. En gewone voedingssupplementen die momenteel
legaal verkocht mogen worden binnen de EU met gelijksoortige ingrediënten die ook de gezondheid
bevorderen (of kans op ziekte verminderen) bij bijvoorbeeld, hart en vaatziekten of zenuwziekten, worden
door deze wetgeving alsnog verboden.
Abnormaal hoge kosten om goedgekeurd te kunnen worden. De kosten die gepaard gaan met een
goedkeuring voor de THMPM, inclusief het opstellen en bijhouden van dossiers en wetenschappelijk bewijs,
en om te kunnen voldoen aan de eisen van genetische wetgeving (die steeds opnieuw moet worden
beoordeeld omdat daar geen bewijsmateriaal voor bestaat) zijn voor de meeste kleine en middelgrote
ondernemingen veel te hoog en kan oplopen tot 120.000 euro in 3 jaar. Kruidenproducten die hoge doses
vitamine en mineralen bevatten worden verboden en alleen toegestaan als de werking ervan ondergeschikt
wordt beschouwd aan de kruiden die erin zitten. Kruidenproducten waaraan andere ingrediënten zijn
toegevoegd, behalve vitamines en mineralen, zijn verboden. Er bestaat een mogelijkheid dat er in de
toekomst een wijziging wordt doorgevoerd om toevoegingen toe te staan, alhoewel daarvoor dan
waarschijnlijk eisen worden gesteld waaraan moeilijk of alleen tegen hoge kosten kan worden voldaan.
Hogere kosten en inperking van keuzevrijheid voor de consument gezien het feit dat de kosten om aan de
eisen te voldoen enorm zullen stijgen, wat aan de eindgebruiker doorberekend zal worden, zullen de
producten voor sommigen te duur worden en die mensen zullen dus niet meer in staat zijn hun eigen keuzes
te maken over hun gezondheid. Controle door de commissie. Goedkeuring wordt verstrekt door de THMPC
commissie, die enorm beïnvloed wordt door de chemische farmacie en die geen advies inwint bij
kruidenspecialisten of anderen met gedegen kennis van traditionele medicinale werkwijzen. Effecten op nietEuropese leveranciers van kruiden. Veel kruiden die door de plannen van de THMPD worden verboden,
worden door kleine boeren of in bepaalde gebieden buiten Europa geproduceerd. Als producten met deze
kruiden verboden worden, omdat ze natuurlijk gekweekte voedingssupplementen bevatten, en als ze ook
nog eens geen goedkeuring kunnen krijgen vanwege de slechte bedoelingen van de THMPD, dan zullen die
leveranciers hard getroffen worden.
Bron: www.purityevents.nl
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Henry Kissinger en de Bilderberg(ers)
Terwijl u misschien met deze zonnige dagen langs hotel de Bilderberg fietst,
zult u niet onmiddelijk de verbinding leggen tussen het hotel dat zijn naam
gegeven heeft aan een geheimzinnig clubje “globalisten” zoals zij zich zelf het
liefst noemen en Henry Kissinger nog altijd fighting fit. Wat wat zei oom Henry
gedurende DRIE toespraken in de afgelopen TWEE weken ?
Attentie : voor update zie onder aan de pagina !
“Ondanks het feit dat de VS momenteel in 3 gewapende conflicten zijn
verwikkeld, Afghanistan, Irak en nu ook Libië, moeten zij zeker tot het einde
van het volgend jaar in het conflict in Libië verwikkeld blijven EN ! dienen de VS
deel te gaan nemen aan een actieve rol in de grondoorlog aan de zijde van de “rebellen “! De eerste maal
dat Kissinger dit zei was tijfens een rede op 8 – 10 April aan de George Washington University, daarna aan
het Aspen Institute en ten slotte gedurende de Bretton Woods II conferentie in New Hamphire. Niets van dit
al bereikte voetbalminnend Nederland, de oranje verenigingen hebben het te druk om liedjes en dansjes in
te studeren die zij willen laten zien aan Beatrijs, een van de beleidsbepalende figuren in de Bilderberg
bijeenkomsten, waar wederom Henry een stem van gezag heeft.
De VS staan op het punt hun internationale Standard & Poor’s ”triple A” credit rating te verliezen, maar de
show must go on. En Kissinger liet niet na dezelfde boodschap te deponeren bij de TC ( Trilateral
Commission ) en de zusterorganisatie “de Bilderbergers” en dan heeft u een uitleg voor de titel van dit
artikeltje.
Terwijl president Obama tracht de actieve rol in Libië middels het sturen van onbemande vliegtuigen (
Drones) te beperken, is Kissinger van mening dat de VS een actieve rol moeten gaan spelen in de
grondoorlog in dit Noord Afrikaanse land. Inmiddels is er reeds een bedrag van 608 miljoen dollar
gereserveerd voor een interventie in Libië, terwijl in sommige staten van de VS er praktisch geen geld meer
is, instanties zoals de brandweer en politie te betalen. Maar dat mag de pret niet drukken, want met een
naderend einde van de aanwezigheid in Irak, dient er voor de Amerikaanse wapenindustrie een nieuwe
markt te worden aangeboord en Libië is hiervoor een uitstekende mogelijkheid.
Kissinger, speelde tijdens de 3 redevoeringen de rol van een twijfelende oude staatsman, maar insiders
weten te berichten dat dit slechts een toneelstukje was, daar de belangen van Kissinger, de Bilderbergers,
de TC leden in de wapenindustrie en hun drang de wereldpolitiek en economie naar hun hand te zetten veel
sterker is, dan het niet betalen van Amerikaanse agenten of andere ambtenaren. Als Libië eenmaal door de
knieën is gegaan, zegt het scenario, zal men, d.w.z. de VS het oog richten op Iran om de daar heersende
nucleaire ambities te beëindigen.
Voorts ligt het in de bedoeling van de Bilderbergers de olie en daarmee ook de benzineprijzen te laten
stijgen, waardoor het besteedbaar inkomen van de middenklasse steeds meer onder druk komt te staan en
men de menigte “rustig ” kan houden.
Zoals wij uit welingelichte bronnen vernemen, zal de uitbreiding van de deelname aan het conflict in Libië
een van de hoofd agende punten tijdens de komende Bilderberg bijeenkomst in St. Moritz zijn, waarbij, maar
dit is een persoonlijke gedachte onze geliefde Beatrijs wellicht kans ziet de vrijgekomen Leopard tanks en
wat F 16 jagers aan de nieuwe Libische regering te verkopen. Maar dat is zo maar iets wat ons te binnen
schoot schrijvend aan dit artikel.
Beste lezers, het bovenstaande verhaal berust voor een groot gedeelte op feiten, zeker als het gaat om wat
Kissinger tijdens zijn 3 toespraken vertelde. De link naar de Bilderberg en TC bijeenkomsten is in zo verre
duidelijk dat Kissinger van beide “organisaties” deel uit maakt en het dus alleszins redelijk is aan te nemen,
dat hij ook daar zijn visie dienovereenkomstig zal ventileren. Dat er in ieder geval geen pottenkijkers in St.
Moritz gewenst zijn, dat wist u al.
Wij ontvingen van onze collega’s van Nederland VRIJ het verzoek u te wijzen op een door hen gestarte
petitie zie :
http://nederlandvrij.com/2011/04/anti-bilderberg-petitie-geopend/ waaraan wij uiteraard graag gevolg geven.
Reactie
De menigte rustig houden?!
En KBR, een dochteronderneming van Halliburton, meldt in zijn jaarverslag opgewekt dat het bij het
Department of Homeland Security een order ter waarde van 385 miljoen dollar in de wacht heeft gesleept
voor de aanleg van deze “tijdelijke detentie en verwerkings centra”.
http://www.libertyforlife.com/images/prisons/halliburton-concentration-campsp5.jpg
Het valt niet te ontkennen: deze info komt straight from the horse’s mouth, zoals ze dat in de States noemen.
Enfin, kijk verder zelf maar. Bijvoorbeeld naar deze pagina met de nieuwe wereld orde richtlijnen
http://www.libertyforlife.com/nwo/new_word_order.htm
“Waarom zouden ze dat nou in godsnaam doen??”
“Tja”, dat zeiden de mensen in 1943 ook. Maar ik vrees dat ze op hun Bilderberg conferenties nu al 50 jaar
bezig zijn met het voorbereiden van de grootste staatsgreep uit de geschiedenis der mensheid. Denk maar
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aan de onheilspellende woorden van een congreslid uit 1950: ‘We shall have world government whether we
like it or not. The only question is if it will be achieved by conquest or by consent’.
Heb je het goed gehoord? “Whether we like it or not”!
Tot nu toe zijn de wereldleiders erin geslaagd ons in waan te laten dat de ontmanteling van soevereine
staten en de razendsnelle unificatie die we nu meemaken een natuurlijk proces is “waar we met z’n allen
voor hebben gekozen”.
Maar als het net zich definitief om ons begint te sluiten heb je natuurlijk kans dat het plebs wakker schrikt, en
massaal in opstand komt. En dan moet natuurlijk alles in gereedheid zijn om dat verzet bliksemsnel en met
harde hand de kop in te drukken.
Ook gehoord? ZE, de EUSSR hebben een leger nodig, ZE hebben een geheime dienst nodig, ZE hebben
nieuwe landen NODIG.
WAAROM HEBBEN ZE DAT NODIG??
Er zijn al een Afrikaanse en een Aziatische Unie in de maak, en met Mexico en Canada is in de USA een
convenant ondertekend dat moet leiden tot de North American Union, met een eigen munt (de Amero), een
eigen vlag, en als het een beetje meezit een eigen Goelag Archipel. En het oude continent?
We zijn een provincie geworden van een pan-Europese dictatuur. Onze grondwet is voortaan volledig
ondergeschikt aan die van de EUSSR. Al onze wetten kunnen door dat Kremlin worden overruled. De
EUSSR is nu officieel getransformeerd van een veredeld overlegorgaan tot een supranationale mogendheid,
met alle bevoegdheden van een nationale staat, en een eigen president, een eigen minister van
Buitenlandse Zaken, een eigen corps diplomatique en een eigen Openbaar Ministerie. De bevolking van de
27 lidstaten kan op dit monstrum niet de geringste invloed uitoefenen, want het Europees Parlement is net
zo’n lachertje als de Doema.
Nu nog de kanpen zoals in de USA, of heeft iemand er al kennis van?
Het Duizendjarig Rijk is er toch nog gekomen. Het enige verschil is dat de bezetting niet door soldaten, maar
door bureaucraten is uitgevoerd.
Politie kan binnenkort uw telefoon leegzuigen
Zeg maar hallootjes tegen de Cellebrite. Het type apparaat waar de Nederlandse
overheid razendsnel opzwellende zwellichaampjes van krijgt. Het is een soort
stofzuiger voor digitale informatie, waarmee binnen twee minuten uw complete
mobiele telefoon kan worden leeg gezogen. Waar u bij staat. Dit apparaat
verzorgt geheel probleemloos een klysma van al uw privacy-gegevens. De
Cellebrite werkt op 3.000 verschillende mobiele telefoons. Grote kans dat die van
u er tussen zit, dus. En grote kans dat de Nederlandse politie met alle liefde een
pallet van die machines zou willen bestellen. Je kunt er niet alleen de data mee
verkrijgen van de telefoon, maar ook SIMS/USIM data, of de SIM-kaart klonen en van paswoorden is de
PrivacyFuck 3000 natuurlijk helemaal niet onder de indruk. Kortom, als er iemand graag liposuctie pleegt op
uw hebben en houden, is het de Nederlandse overheid wel. Alle agenten uitrusten met zo'n persoonlijke
gegevens zapper en de databanken kunnen we een paar serverhokken extra vullen. Zoals ook de cops in
Michigan doen, waar ze al zo'n twee jaar gebruik maken van de Cellebrite. Ow, goed nieuws: in diverse
gevallen is een Bluetooth-verbinding voldoende, dus dan heeft u niet eens in de gaten dat uw telefoon anaal
gevisiteerd wordt. Top. Voor meer specs kunt u hier terecht. Uiteraard hoeft u zich nog lang geen zorgen te
maken dat zoiets in Nederland zal worden ingevoerd. Net als toen met die failproof bodyscanners op
vliegvelden. Dit gaat helemaal goed komen.
Johnny Quid | 26-04-11 - Geenstijl.nl
Reactie
Allemaal deze software installeren: www.gold-lock.com...
BOETE: Staand bier drinken
Nederland anno nu. Tweede Paasdag. Amsterdam-centrum. 25
graden. Twee toeristen krijgen van vrouwelijke popo een boete omdat
ze een biertje drinken. Want dat mag helemaal niet. Zuipen buiten de
terrassen = bierdrinkcrimineel en dus treden de dames snoeihard op:
"Yes hello. Wie are from de police, and what do wie think that wie here
are doing here? That is strictly forbidden by our national Magnietter,
Els Iping from the PieVieDieEe. Now wie give you a boete. Have a
nice day & enjoy your stay in Amsterdam. The city where everything
can!"
Brusselmans | 26-04-11 - Geenstijl.nl
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Ierland op instorten; Dreigend bankroet Spanje mogelijk nekslag eurozone
Nog maar vijf maanden geleden werd Ierland met 85 miljard euro van
de EU en het IMF gered van de financiële ondergang. Inmiddels
hebben de grootste Ierse banken -inclusief de Bank of Ireland- officieel
de 'junk' (rommel) status gekregen en staat het land opnieuw op
instorten. De volgende kandidaat die op een bankroet afstevent,
Spanje, is echter van een ander kaliber en zou de eurozone mogelijk
al binnen 10 maanden wel eens de definitieve nekslag kunnen
toedienen.
Net zoals in het geval van Griekenland blijkt het tientallen miljarden
kostende reddingspakket voor Ierland volkomen zinloos geweest te zijn. Een paar dagen geleden besloot
ratingsbureau Moody's de kredietwaardigheid van de Ieren af te waarderen naar Baa3, even slecht als het
arme Noord Afrikaanse land Tunesië. Kort daarna kregen de Bank of Ireland, EBS Buildings Society en Irish
Life & Permanent de gevreesde 'junk' status toebedeeld. (1). De Ierse banken waren de oorzaak van de
financiële crisis in het land en moesten met 70 miljard euro -ongeveer 40% van het jaarlijkse BNP- overeind
gehouden worden, zodat het land niet totaal zou instorten en de burgers al hun geld kwijt zouden zijn. De
afwaardering van de Ierse banken heeft deze instorting echter opnieuw heel dichtbij gebracht. Ierland zal
daarom hoogst waarschijnlijk niet aan een herstructurering van zijn schuldenlast kunnen ontkomen, wat
vrijwel automatisch een forse daling van de levensstandaard in het land tot gevolg zal hebben.
Spanje
Ierland is echter bij lange na niet het grootste probleem van de eurozone. Na Portugal, dat eveneens op het
randje van bankroet verkeert, is kandidaat nummer 4 in zicht gekomen: Spanje. Financiële experts zijn van
mening dat de toekomst van de hele eurozone en zelfs van de Europese Unie afhangt van de mogelijkheid
van Spanje om een dreigend staatsbankroet te vermijden.
De socialistische premier van Spanje, José Luis Rodriguez, probeert al sinds september 2009 om de
financiële situatie van zijn land te verbeteren. Hij kondigde drastische belastingverhogingen aan en maakte
aan het parlement duidelijk hoe ernstig het land er voor stond. Begin december 2010 moest er echter een
nieuw anti-crisis pakket worden ingevoerd, en ook dat heeft geen echte zoden aan de dijk gezet.
Eén van de grootste problemen van Spanje is de 445 miljard euro schuld die de bouwsector bij de financiële
instellingen heeft. Slechts 35% van deze schulden zijn gedekt tegen faillissementen, wat critici veel te weinig
vinden. Daarnaast hebben de vele private spaarbanken dit jaar zo'n 40 miljard euro aan vers kapitaal nodig.
Nu al is er op de vrije markt echter nauwelijks meer krediet te krijgen. Als klap op de vuurpijl heeft de
Spaanse staat zelf tot 2013 rond de 350 miljard euro nodig. Moody's verlaagde vorig jaar september de
kredietwaardigheid van Spanje naar Aa2, waardoor Spanje van geen van de drie belangrijkste
ratingsbureaus de hoogste AAA status kreeg. Het de-facto staatsbankroet van Portugal kwam daar nog eens
bovenop, aangezien de Spaanse banken hier voor ongeveer 80 miljard dollar bij betrokken zijn.
Misplaatst vertrouwen
Eind november 2010 verklaarde de Spaanse minister van Financiën vol vertrouwen dat hij 'ervan overtuigd is
dat wij geen hulp nodig hebben'. Zijn collega minister voor Europa voegde daar aan toe dat 'er voor Spanje
geen reden is om de EU om hulp te vragen. Wij dringen ons tekort terug en komen uit de crisis. Wij betalen
onze schulden zonder twijfel op eigen kracht terug.' Afgelopen week benadrukte minister van Economische
Zaken Elena Salgado nog maar eens dat het 'absoluut uitgesloten' is dat de crisis naar Spanje overspringt.
De ministers van Griekenland, Ierland en Portugal hebben echter exact dezelfde verklaringen afgelegd,
totdat ze na korte tijd tóch gered moesten worden door de andere EU landen. Spanje is echter een veel
grotere bron van zorg dan deze drie landen bij elkaar. Het land heeft de vierde economie van eurozone en
heeft een begrotingstekort van circa 9%, hoger als Portugal. Ook het handelstekort met het buitenland is
zonder forse bezuinigingen niet meer te financieren.
Werkloosheid en schulden torenhoog
Achillespezen van Spanje zijn de torenhoge werkloosheid -vooral onder de jeugd- en de hoge schuldenlast
van de Spaanse huishoudens, wat de binnenlandse consumptie verlamt. Veel huizenbezitters kunnen hun
hypotheken niet meer betalen, waardoor de banken met miljarden aan niet terugbetaalde kredieten zijn
opgescheept. Anders dan bij de andere drie landen zijn de Spaanse staatsleningen slechts voor ongeveer
een derde in het bezit van buitenlandse investeerders. Optimisten zien dat als een goed teken; pessimisten
wijzen erop dat Spanje juist daarom aanspraak zou kunnen gaan maken op Europese hulp, zodat de
Spaanse kiezer niet met het verlies van zijn spaargeld en vermogen geconfronteerd wordt en er net als in
Griekenland grote sociale onrust ontstaat. Spanje zou daarom wel eens binnen nu en 10 maanden kunnen
instorten, en als dat gebeurt dan zal alles heel snel gaan. Na het 'redden' van Spanje valt de euro en
vervolgens de Europese Unie in zijn huidige vorm (2). Gezien de monsterachtige, geldverspillende en alles
controlerende waanzindictatuur die Brussel is geworden, is dat laatste voor de vrijheidslievende Europeaan
in ieder geval goed nieuws, hoe moeilijk het instorten van de eurozone voor ieder land ook gaat worden.
Xander - (1) KOPP Online ; (2) KOPP Online
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'Politie gebruikt data TomTom voor controles'
Uitgegeven: 27 april 2011
AMSTERDAM - De politie gebruikt gegevens van TomTom om plekken
voor snelheidscontroles te bepalen en locaties voor flitspalen te kiezen.
Dat meldt het AD woensdag.
© ANPHet rijgedrag van gebruikers van het navigatiesysteem wordt in de
apparaten geregistreerd. Als ze het systeem koppelen aan een computer
om bijvoorbeeld een wegenkaart te vernieuwen, wordt gevraagd of de
gegevens gebruikt mogen worden 'om de producten van TomTom te
verbeteren'. Vervolgens worden de data door TomTom via een
tussenbedrijf doorverkocht aan de politie.
'Slinkse wijze'
Veel gebruikers van het navigatiesysteem weten niet dat hun gegevens worden doorverkocht. De ANWB
vindt daarom dat klanten duidelijker geïnformeerd moeten worden over de werkwijze.
"De gebruiker beseft ongetwijfeld niet dat hijzelf de politie informeert. Dat mag niet op slinkse wijze
gebeuren", zegt een woordvoerder.
Ook deskundigen zijn kritisch. "TomTom is een dienstverlener, maar nu gebruikt de overheid het als
controlemiddel. Het zal wel volgens de regels zijn, maar burgers zullen verbaasd en verbolgen zijn", denkt
hoogleraar recht en informatisering aan de Universiteit van Tilburg Corien Prins. De Raad van Korpschefs
noemt het een 'slim middel'. "We moeten technologie benutten", aldus een woordvoerder.
© Novum – nu.nl
Samen met TomTom werken aan de politiestaat!
Door Patman, Op woe 27 apr 2011
Bron / origineel: www.geenstijl.nl
Typisch weer. TomTom (Euronext), een bedrijf dat kastjes maakt voor mensen die nog geen Google Maps
op hun telefoon hebben, blijkt gegevens van hun eigen klanten door te verkopen aan de pliesie. Jazeker, te
hard rijdende klantjes verklikken aan oom agent, daar doen ze bij TomTom niet moeilijk over. Dus als u zich
afvraagt waarom er toch telkens flitspalen opduiken nèt op die plek waar u vaak 'ik geef even gas hoor' zegt,
dan weet u nu hoe het zit. Uw TomTom houdt uw snelheid bij en zegt dan tegen de autoriteiten 'Hallo Koos
Spee! Misschien moet u op deze weg eens gaan controleren'. Dat dit met omslachtige woorden in de
algemene voorwaarden staat boeit niet, de schade voor TomTom is al geleden. Nu kan de popo voor
snelwegen zo inkijken op de realtime lussendata van Rijkswaterstaat. Maar autobezitters zijn nu eenmaal
niet echt de groep mensen aan wie je zoiets uit kan leggen met een verhaal over verkeersveiligheid en 'in
ieders belang', zeg maar. Die zijn gewoon BOOS omdat ze wederom met iets genaaid worden waar ze niet
om gevraagd hebben (zie ook hoofdstuk 1, benzineprijzen, hoofdstuk 5, rekeningrijden, hoofdstuk 8, boetes,
hoofdstuk 9, wegwerkzaamheden etc.) Tel daarbij op dat klikken het nr. 1 als verwerpelijk gekwalificeerde
gedragspatroon is en u weet hoe gezellig de communicatie afdeling van TomTom het vandaag heeft. Jullie
ook een prettige woensdag jongens! Vroem!
Overgenomen met toestemming van Hoxha
Rijkste wereldburgers hebben meer geld dan voor de crisis
De 1.210 rijkste mensen ter wereld waren in 2010 samen 4.500
miljard dollar waard, wat meer is dan voor het uitbreken van de
crisis. Dat blijkt uit gegevens van het Committee for the Abolition of
Third World Debt (CADTM). In 2009 was het bezit van de rijksten
teruggevallen tot 3.500 miljard dollar.
Het CADTM berekende dat de vijfhonderd rijkste mensen meer
kapitaal hebben dan de 416 miljoen armste. Zowat 925 miljoen
mensen hebben dagelijks honger.
Het comité pleit dan ook voor een jaarlijkse taks op het bezit van de allerrijksten. “Het volstaat om een
jaarlijkse taks van 2 procent te heffen op het patrimonium van de 1.011 dollarmiljardairs om in de
basisbehoeften van de planeet te voorzien”, stelt het CADTM.
De organisatie meldt verder dat 69 miljoen kinderen geen enkele vorm van scholing krijgen en dat jaarlijks
350.000 mensen sterven aan de gevolgen van een zwangerschap. (belga/mvdb) - 26/04/11
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Egyptenaren: Geen vrede meer met Israël; 'Bij oorlog wordt Aswan dam Nijl vernietigd'
Palestijnen dreigen met 3e intifada en mars op Jeruzalem - Turkije, gesteund door Obama, waarschuwt
Israël niet in te grijpen bij nieuw Gaza flotilje
De Aswan dam in de Nij.
Volgens een opiniepeiling van het Pew Research Center willen de
meeste Egyptenaren het uit 1979 stammende vredesverdrag met
Israël annuleren. Slechts 36% is voorstander van het handhaven van
de vrede met de Joodse staat; 54% wil het verdrag opheffen, waarbij
opvalt dat er geen verschil is tussen degenen met islamistische
sympathieën en degenen die dit niet hebben. Recent verklaarde de
Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman dat als Egypte
zijn land opnieuw aanvalt, Israël gedwongen zal zijn de Aswan dam in
de Nijl te vernietigen, waardoor vrijwel de hele Egyptische beschaving
zal worden weggevaagd. Bijzonder is dat deze gebeurtenis in de Bijbel lijkt te worden voorzegd.
Vooral de Egyptenaren met lage inkomens staan vijandig tegenover de Joodse staat. De houding ten
opzichte van de VS is al niet veel beter; 52% keurt de Amerikaanse reactie op de onrust in het Midden
Oosten af, 80% staat negatief tegenover de VS en 60% heeft geen vertrouwen in president Obama. Slechts
22% vindt dat Amerika een positieve invloed heeft gehad op de recente politieke veranderingen in hun land.
Populairste persoon in Egypte is op dit moment het hoofd van de heersende raad, maarschalk Mohamed
Hussein Tantawi. Hij kreeg van 90% van de Egyptenaren een positieve beoordeling. Tantawi wordt op de
voet gevolgd door Amr Moussa, het hoofd van de Arabische Liga en tevens presidentskandidaat, die 89%
van de bevolking achter zich heeft staan. Daarna volgt de extremistische Moslim Broederschap met 75%. De
afgezette president Hosni Mubarak kan op de sympathie van slechts 13% rekenen.
De meeste Egyptenaren (57%) zijn positief over de toekomst van het land, en 65% is tevreden met hoe de
zaken nu lopen. Dat was in 2010 nog maar 28%. Wel denkt een minderheid van 41% dat de volgende
verkiezingen eerlijk zullen verlopen. De meeste Egyptenaren (82%) vinden betere economische
omstandigheden en veiligheid (63%) echter belangrijker dan eerlijke verkiezingen (55%). (1)
'Bij oorlog vernietiging Aswan dam'
De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman reageerde onlangs zoals zijn gewoonte
is recht voor zijn raap op de roep in Egypte om het vredesverdrag met Israël op te zeggen. Mocht Egypte
opnieuw Israël aanvallen dan zal Israël volgens Lieberman gedwongen zijn de Aswan Dam in de Nijl te
vernietigen. Dit zal een enorme vloedgolf veroorzaken die de hele Egyptische beschaving langs de Nijl inclusief de hoofdstad Caïro- compleet zal wegvagen. (2)
Frapant genoeg lijkt deze gebeurtenis in de Bijbel te worden voorzegd. Het huidige, in het zuiden van Egypte
gelegen Aswan bevindt zich vlak in de buurt van de Bijbelse stad Syene, dat 'opening' of 'poort' betekent,
een referentie naar de 'toegangspoort' tot Egypte. In het Bijbelboek Ezechiël (hoofdstuk 29) voorzegt God
dat Hij op zeker moment in de toekomst Egypte tot aan de 'toren van Syene' totaal zal vernietigen, zozeer
dat het land 40 jaar lang onbewoonbaar zal blijven. Een kleine rest Egyptenaren zullen na de verwoesting
van hun land over de hele wereld verspreid worden en pas na 40 jaar terugkeren, waarna het land 'het
onbeduidendste' land ter wereld zal zijn, 'zodat het zich niet meer boven de volken verheffen kan' (vs.15).
'Derde intifada, mars op Jeruzalem'
Volgens de Messiaanse Jood Jerry Golden neemt de dreiging voor Israël steeds sneller toe, niet alleen
vanuit Egypte. De zogenaamde 'Palestijnen' willen op 15 mei -hun 'Nakba' dag, de dag waarop ze de stichting van Israël betreuren- een mars op Jeruzalem houden en de derde intifada beginnen. Overigens wordt dit
ieder jaar weer opnieuw geroepen, tot nu toe zonder dat het werd uitgevoerd. Met de grote onrust in het
Midden Oosten is de kans dat de Palestijnen hun dreigementen nu wel waar maken echter fors toegenomen.
Nieuw Gazaflotilje; Assad krijgt vrij spel
Dan is er nog de Turkse terreurgroepering IHH die opnieuw een flotilje naar Gaza wil sturen om de
Israëlische zeeblokkade van de islamitische terroristen van Hamas te doorbreken. Dit zal Israël opnieuw op
internationale veroordeling komen te staan, ongeacht hoe ze hier op reageren en hoe dit ook afloopt. De
Turkse regering beseft dit als geen ander en heeft Israël reeds gewaarschuwd niet opnieuw de 'fout' te
maken om in te grijpen (3). De Turken voelen zich gesterkt nu de Amerikaanse president Obama al weken
vrijwel continu contact heeft met premier Erdogan over de situatie in Libië en Syrië. Beide leiders uitten hun
diepe bezorgdheid over het 'onacceptabele geweld' in Syrië, maar riepen niet op tot het aftreden van
president Assad, ondanks het feit dat de Syrische president gewelddadiger tegen de burgers van zijn land
optreedt dan de Libische leider Gadaffi. Assad gebruikt tanks en troepen om hele huizenblokken te
bestoken, burgers neer te schieten en willekeurige massa arrestaties te verrichten. Obama en Erdogan
geven Assad nu opnieuw enkele dagen de tijd om de opstand in zijn land op bloedige wijze neer te slaan (4).
Ook de VN kwam nog steeds niet met een veroordeling, wat in het geval van Egypte en Libië wél gebeurde.
Eindtijd profetieën in vervulling
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Jerry Golden constateert opnieuw dat veel Bijbelse eindtijd profetieën heel snel voor onze eigen ogen in
vervulling aan het gaan zijn. Als de Palestijnen in september van de VN erkenning krijgen voor hun eigen
'staat' op hun eigen voorwaarden, dan zal een gewelddadige confrontatie met Israël niet lang uitblijven.
Egypte, dat een zeer sterke luchtmacht en een net zo sterk leger heeft, stelt zich steeds vijandiger op
tegenover de Joodse staat. En wat nu in Syrië gebeurt zou wel eens de opmaat kunnen zijn voor de
vervulling van een andere Bijbelse eindtijd profetie, namelijk die van de vernietiging van Damascus.
Xander - (1) Jerusalem Post ; (2) The Golden Report ; (3) Jerusalem Post ; (4) DEBKA
Pulitzer Prijs journalist: President Syrië gevaarlijkste man ter wereld
Bashar Assad (rechts) samen met de Iraanse president Ahmadinejad
en de Turkse president Abdullah Gul, met wie hij een anti-Westerse
alliantie vormt.
Joel Brinkley, Amerikaans journalist en winnaar van de prestigieuze
Pulitzer Prijs, heeft in een recent artikel voor Tribune Media Services
de Syrische president Bashar Assad 'de gevaarlijkste man ter wereld'
genoemd. Ook vindt hij dat de regering Obama 'waanideeën' heeft
over de dictator.
Brinkley schreef dat Assad wat hem betreft gevaarlijker is als de
Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad, omdat de 'met twee tongen
sprekende dictator... presidenten en premiers heeft beetgenomen door hen te laten geloven dat hij hun
onmisbare vriend is - ondanks het feit dat hij zorgt voor het vermoorden van Amerikaanse soldaten,
massavernietigingswapens verzamelt en de belangrijkste bevoorrader is van terreurgroeperingen.'
Nadat de islamitische volksopstanden zich afgelopen maand tot Syrië uitbreidden noemde de Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton de Syrische president een 'hervormer', een opmerking die
Brinkley als ronduit 'absurd' betitelde. 'Zelfs nu zijn eigen volk zich tegen zijn heerschappij is gaan verzetten
en hij tallozen van hen vermoordt, blijft er dubbelzinnig commentaar uit Washington komen. President
Obama zei dat hij het 'vreselijke geweld' van de Syrische overheid veroordeelde, maar voegde daaraan toe
dat hij het geweld van de demonstranten óók veroordeelde. Dus beide partijen hebben evenveel schuld?'
Waanideeën
De 'liefdesaffaire' tussen Syrië en de VS, dat Assad als de sleutel ziet tot vrede in het Midden Oosten en de
uiteindelijke bezitter van de strategische Golan Hoogte in Israël, dateert al van tientallen jaren geleden. De
toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger -kopstuk van de NWO
machtselite en toen al fel anti-Israël- merkte destijds op dat er 'geen oorlog kan zijn zonder Egypte en geen
vrede zonder Syrië.' Vorige maand herhaalde de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi,
deze woorden toen ze Assad vertelde dat 'de weg naar Damascus de weg naar vrede is.'
Volgens Brinkley houdt de regering Obama er dan ook 'waanideeën' op na aangaande Assad, zeker gezien
het feit dat de Syrische president van meet af aan de beste vriend van islamitische extremisten is geweest
bij hun vanuit Syrië uitgevoerde aanvallen in Irak. Met busladingen tegelijk gingen ze de grens over,
gadegeslagen door Amerikaanse spionagesatellieten.
Kernwapenprogramma
'Hij verkoopt raketten aan Hezbollah, de terreurgroep in zuid Libanon die een gezworen vijand van Israël en
de VS is. En Khaled Meshaal, de leider van Hamas, verblijft in Damascus en kan daar in alle vrijheid zijn
moordplannen blijven beramen.' Volgens inlichtingendiensten heeft Syrië inmiddels een enorm arsenaal aan
chemische wapens opgebouwd. Daarnaast probeerde Assad net als Iran in het geheim kernwapens te
ontwikkelen, totdat Israël in 2007 een in aanbouw zijnde kernreactor in Syrië vernietigde. Sindsdien zou zijn
geheime kernwapenprogramma nog dieper ondergronds zijn gegaan. Brinkley sloot zich aan bij een lange rij
analisten die de steun van Obama voor het afzetten van de Egyptische president Mubarak, ruim 30 jaar lang
een bondgenoot van Amerika, in twijfel trekken, temeer omdat Obama voortdurend probeert samen te
werken met Assad, die de VS nu juist openlijk bestrijdt. Daarbij wees de journalist op de dag dat Obama na
jaren weer een Amerikaanse ambassadeur naar Damascus stuurde. Op diezelfde dag ontving Assad zijn
partner-in-crime Ahmadinejad. 'Dat was beslist geen toeval,' concludeerde Brinkley. (1)
Assad zet tanks in
Assad heeft inmiddels tanks en infanterietroepen tegen de massale demonstraties in zijn land ingezet. Na
een 48 uur durend bloedbad zouden daarbij zo'n 350 mensen zijn omgekomen. In Damascus gingen
gisteren ongeveer 300.000 mensen -15% van alle inwoners- de straat op en scandeerden leuzen zoals
'Assad, je bent een verrader!' De in het nauw gedreven Syrische president lijkt op het punt te staan om alle
11 legerdivisies in te zetten en haalde zelfs soldaten weg bij de grens met Israël. Het inzetten van het
220.000 man sterke leger is een grote gok, aangezien meer dan 75% van de soldaten Soenitische moslims,
Koerden en Druzen zijn - leden van precies die groepen die nu met grof geweld worden onderdrukt. (2)
Xander - (1) Arutz 7 ; (2) DEBKA
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Obama komt met verklaring over geboortebewijs

DOOR PIM VAN DEN DOOL
Obama legt om kwart voor vier Nederlandse tijd een verklaring af over zijn geboortebewijs. Dat heeft het
Witte Huis even voor drie uur bekend gemaakt.
Met de verklaring wil Obama opnieuw bewijzen dat hij in de Verenigde Staten is geboren. Het Witte Huis
heeft het geboortebewijs van Obama al online geplaatst. Over de beweegredenen van Obama schrijft
communicatiedirecteur Dan Pfeiffer van het Witte Huis:
“De president geloofde dat het rumoer rond zijn geboortecertirficaat niet goed was voor het land. Het mag
goed zijn geweest voor politiek en televisie, maar het was slecht voor het Amerikaanse volk en leidde af van
de vele problemen waarmee dit land te maken heeft. [...] De president hoopt dat we na deze stap verder
kunnen met het discussiëren over grotere issues die belangrijk zijn voor het Amerikaanse volk en de
toekomst van het land.”
Over Obama’s geboortecertificaat ontstond de afgelopen dagen weer discussie, toen vastgoedmiljardair en
Republikein Donald Trump erop zinspeelde dat Obama eigenlijk geen Amerikaan, maar een Keniaan is. Dat
onderbuikgevoel heerst breder in de Amerikaanse samenleving en is geregeld aangewakkerd door politici
van de Republikeinse partij.
Niets irriteert Obama’s staf meer dan de kwestie van het birthism, het geloof dat Obama ten onrechte
president is. Sinds Trump omhoogschiet in de peilingen, maakt Obama zich zoveel zorgen dat hij er eerder
deze maand zelf op tv reageerde: „De meeste mensen zijn er tamelijk zeker van dat de president is geboren
waar hij zegt dat hij is geboren, in Hawaii. [lacht] En dat hij geen hoorns heeft.”
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/04/27/obama-komt-met-verklaring-over-geboortebewijs/
Obama’s geboorteakte gefotoshopt
Commotie in Amerika over de vrijgegeven van de geboorteakte van president Barack Obama. De vrijgave
van de geboorteakte volgde op aantijgingen van vooraanstaande politieke tegenstanders dat Obama niet in
de VS zou zijn geboren, wat verplicht is voor een president. Het PDF bestand dat is vrijgegeven op de site
van de Amerikaanse regering bevat talloze overduidelijke fotoshop technieken, en zelfs verschillende layers
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voor de achtergrond, de handtekeningen, data en leestekens. Volgens het document is Obama ook een van
een drieling. Met het blote oog is ook voor de leek makkelijk te zien dat het document totaal is veranderd
door de verschillende lettertypes, lettergrote, kleur, helderheid, transparantie, etc.
http://www.youtube.com/watch?v=4xNKLsGeLEw&
http://www.youtube.com/watch?v=EgVIei87oFo&
Reactie
The President made a speech announcing that he was releasing his long form birth certificate. This is from
the official Whitehouse website. This is NOT his official long form birth certificate, or a photocopy of it.
I'm an expert in photoshop. I recognized the cut and paste job IMMEDIATELY by the white space around the
letters (they cut the letters that were previously on a white background)... what I needed to search for is
where the cut material mismatched the thing they pasted onto. I found that within about 3 minutes of
inspection -- the parallel lines mismatching the curved text.
When you scan a document into PDF, you can use a mode which does text recognition. This will produce a
document with layers. It stores the text as actual text instead of an image. This option is there because it
typically generates a smaller PDF file. In the areas where the birth certificate is near-black, Adobe's PDFrendering engine eliminates the 8-bit RGB data and replaces it with a 1-bit layer with alpha. It's all in the
interest of reducing file size.
Een vals geboortecertificaat..?? (update)
Door GuidoJ. donderdag, 28 april 2011
Niet dat het wat uitmaakt, maar… Wij hebben ons nog niet druk gemaakt over ‘het
geboortecertificaat van Obama. Heel simpel, omdat:
- we er niet persoonlijk in zijn gedoken.
- wanneer hij hierover zou liegen, dan zouden we niet bepaald met stomheid geslagen
zijn.
"We hebben geen tijd voor dit soort vreemde zaken, wij hebben betere dingen te doen! Ik heb betere dingen
te doen. We hebben grote problemen die we moeten oplossen. En ik vertrouw erop dat we ze kunnen
oplossen. We moeten ons dáárop focussen, niet op dit.. Dankuwel allemaal"
Leugenaars ontmaskeren
In het algemeen gesproken is het simpel om leugenaars te pakken te nemen; je wacht op een leugen. Dan is
er helemaal geen onderzoek nodig..! Trek gewoon hun ondoordachte leugen (geen enkele leugenaar is
zorgvuldig genoeg!) uit elkaar en toon de wereld aan wat hij presteerde.
Het zal ons dus werkelijk worst wezen waar Barack Obama geboren is, geboren zou zijn of zelfs geboren
had kunnen zijn..!
Er verschijnen vele filmpjes op YouTube. Want het Witte Huis zet ‘EEN SCAN’ van het geboortecertificaat
van Obama op de officiële website van het Witte Huis. Maar het is helemaal geen scan, in de verste verte
niet. Het is een geraffineerd stukje fotoshop. Een computerbewerking van een geboorte-akte. En geen
kopie/scan van het originele bewijs..!
Dit is geen nieuws, ook al staat het hier bij onder deze rubriek.. In het geval je het overduidelijke nog een
keer genoemd wilt hebben: Obama is glad.. Hij is een gladde en pathologische leugenaar..
Hij belooft de troepen uit Irak te halen. Geen martelingen meer, Guantanamo zou worden gesloten. De
waarheid kennen we beiden: de oorlogen gaan onverdroten voort, zelfs nieuwe oorlogen in Pakistan en Libië
zijn erbij gekomen. De martelingen duren voort, Guantanamo is nog steeds ‘in zaken’..
Deze video ontleedt de zogenaamde scan van het geboortebewijs van Obama, heel grondig. Het
resultaat is meer dan wat broodkruimels van het softwareprogramma dat gebruikt is voor de analyse.
Het is een wezenlijk bewijs van het geknoei met het geboortebewijs van Obama.
Zoek op, dit Franse spreekwoord: Qui s’excuse, s’accuse..!
Hetgeen zoveel betekent als: ‘Wie zich verontschuldigt, beschuldigt zich zelf’…
Wil je overigens zelf even een kijkje nemen op (de ‘officiële’ scan van) het geboortecertificaat van Obama,
klik dan HIER, dan hoef je niet naar de website van het Witte Huis..
(Misschien leuk voor op een T-shirt voor Koninginnedag..?!)
Het is ook Alex Jones die met een volledige verhaal komt rondom de analyse van dit geboortebewijs. Ook hij
roept dat alle experts zien dat dit ‘fake’ is. Maar Alex Jones gaat verder.. Hij roept dat het zo verschrikkelijk
‘fake’ is, dat het wel op moest vallen..! Wat is hier de bedoeling van..?? WAT IS DE BEDOELING VAN DEZE
FAKE..!
Kijk zelf naar de video van Alex Jones; waarbij deze tekst werd ingesloten:
‘De Obama-regering probeert eindelijk alle geruchten te smoren, rondom het geboortecertificaat van Barack
Obama. Maar wanneer je goed kijkt naar deze scan, dan komen er alleen méér vragen.. Een goede analyse
van deze pdf, toont aan dat er méér is achter dit verhaal.
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Voor degenen die niet weten hoe dit fotoshop-gebeuren werkt, het volgende: de scan bestaat uit
verschillende ‘lagen’. Het blijkt dat vooral de cijfers lijken te zijn veranderd, of andersom gezegd, niet
authentiek zijn. Het lijkt erop dat ze door een printer zijn uitgeprint, eerder nog dan een typemachine. En
toen Obama geboren werd, waren er geen printers.. Alex Jones en fotoshop-expert Rob Dew in discussie
over dit verhaal. De conclusie is uiteindelijk dat de Obama-regering zo transparant is als een stenen
muur…!’
Heb je nog interesse in de manier waarop Obama het verhaal over dit geboortecertificaat presenteert in zijn
persconferentie.., kijk dan even hier:
Bron en video’s: http://www.wanttoknow.nl/overige/media/een-vals-geboortecertificaat/
te Guido, neem deze dan ook even mee in het geheel:
http://www.youtube.com/watch?v=3g30VCl_cgk&feature=player_embedded

Gisteren scandeerde de TV nog dat Tsjernobyl de ergste nucleaire ramp in de geschiedenis was
april 27, 2011 By: silviavideler
Vandaag kopt b.v. Het AD dat de ergste nucleaire ramp tot
op heden in Japan heeft plaatsgevonden.
‘Fukushima vele malen erger dan Tsjernobyl’
’Iedereen op noordelijk halfrond kan kanker krijgen’
FOTO ANP
Een nieuw rapport over de kernramp in Tsjernobyl stelt dat
meer dan een miljoen mensen zijn overleden aan de
gevolgen van de ramp die zich daar in 1986 voltrok. Nog
slechter nieuws is dat de ramp in Japan vele malen erger is dan Tsjernobyl. Nooit eerder raakten zes
reactoren zo ernstig beschadigd als nu in Fukushima. De ramp in Japan treft de hele wereld, stelt de
Australische fysicus en dokter Helen Caldicott.
Helen Caldicott
Volgens de onderzoekster ‘moest het een keer misgaan in Fukushima’. Ze
zegt: ‘Drie ingenieurs die de reactoren hielpen ontwerpen, stapten op omdat ze
wisten dat ze niet veilig waren. Daarnaast werden ze ook nog eens in een
gebied gebouwd waar aardbevingen voor kunnen komen.’
Fukushima
Caldicott schetst in haar rapport een beeld van de gebeurtenissen in
Fukushima. ‘De brandstofstaven in de reactoren zijn zo heet geworden dat ze
smolten, net als in Three Mile Island in Tsjernobyl. Maar in Japan werden ook
de noodgeneratoren vernield door de tsunami. Daardoor kon geen koelwater
meer circuleren in de reactoren en kwamen twee van de koelcellen droog te
staan. De radioactieve staven kwamen daardoor bloot te liggen. In de koelcellen zit doorgaans tien tot twintig
keer meer radioactiviteit dan in de reactorkern. Wanneer dit aan de lucht wordt blootgesteld ontbrandt het
omhulsel meteen. We hebben hier te maken met diabolische energie.’
Iedereen krijgt kanker
Daarnaast bevatte elke reactor in Fukushima 250 kilo plutonium. Dat is één van de dodelijkste elementen op
de wereld. ‘Wanneer je één miljoenste van een gram inademt krijg je kanker. Als je een halve kilo plutonium
over de hele wereld verspreidt, krijgt iedereen kanker. Het drijft nu naar Noord-Amerika en gaat over het hele
noordelijke halfrond verspreid raken. Als het gaat regenen, komt het in onze voedselketen terecht. Komt het
in zee terecht, dan wordt het opgenomen door algen en uiteindelijk door de vissen die we opeten’, zegt
Caldicott. ‘Je kan die radioactieve elementen niet proeven, niet ruiken, je kan ze niet zien. Als je ze in je
lichaam krijgt, duurt het vijf tot zestig jaar voor je kanker krijgt. Als je een knobbeltje in je borst voelt, zegt dat
niet ‘ik ben hier gekomen via een vis die je twintig jaar geleden at’. Alle radioactiviteit is schadelijk, elke dosis
die je binnenkrijgt verhoogt je risico op kanker. Dus, als het gaat regenen, stop dan met voedsel kweken.’
Epidemieën
Caldicott is van mening dat de kernramp epidemieën van kanker, leukemie en erfelijke ziektes zal
veroorzaken. ‘Van nu tot het einde der tijden. Fukushima is de grootste ramp voor de volksgezondheid die
we ooit meemaakten. Einstein zei: ‘Het splijten van de atoom heeft alles veranderd behalve het denken van
de mens’. Zeer diepzinnig. We hebben de energie van de zon bedwongen, het is fout gegaan en we kunnen
er simpelweg niets aan doen.’ (Redactie)
27/04/11
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Japan en WOIII
Complete artikel: aircrap.org
Japan is inmiddels alweer een beetje oud nieuws geworden. Als je in
de Wikipedia een paar splijtingproducten van uranium opzoekt dan lijkt
in veel gevallen, vooral volgens de Nederlandse Wikipedia, het gevaar
ver weg. Het gevaar voor plutonium zou zwaar worden overdreven. De
Engelsen en Duitsers zijn minder optimistisch. De Engelsen zijn ook
niet gelukkig met caesium, de Duitsers en Nederlanders blijven vaag.
De halfwaarde tijd van Jodium-129 is moeilijk te vinden. Het blijkt 10-103 miljoen jaar te zijn!
Verder was er weinig concreets te googelen over bovenstaande radioactieve stoffen. Hoofdzakelijk
schrijfsels van alternatievelingen. Op zijn minst opmerkelijk. In ieder geval teleurstellend.
Totdat er ene Dr. Helen Caldicott opdook. Dr. Caldicott studeerde medicijnen was oorspronkelijk verbonden
aan twee kinderziekenhuizen maar werd later een furieuze voorvechtster voor een wereld zonder
kernenergie en zonder kernwapens. Caldicott reisde de hele wereld rond, schreef boeken richtte
belangenorganisaties op. Ze is behoorlijk ingelezen over gevolgen op mens en milieu.
You won't hear this on any mainstream news!!! (Nuclear Fallout)
http://www.youtube.com/watch?v=TMXvpWoHzeE
Bij deze een transcript van een samenvatting van een persconferentie van Dr. Caldicott over de gevaren van
kernenergie en een atoomoorlog, inclusief de gebeurtenissen in Japan (18 maart 2011, Canada).
Ten eerste wil ik dit laten zien. Het is van de New York Academy of Sciences en het is een verslag over
Chernobyl. Je kunt het downloaden. Ze vertaalden voor het eerst 5.000 artikelen vanuit het Russisch naar
het Engels. Waarschijnlijk zijn ruim een miljoen mensen gestorven door Chernobyl, ondanks dat wat de
WHO (World Health Organization) en de IAEA (International Atomic Energy Agency) beweren. Dit is een van
de monsterachtigste doofpotten in de geschiedenis van de geneeskunde. Iedereen zou dit moeten weten.
De lijn kunnen we vervolgens doortrekken naar Japan, Japan is vele malen erger dan Chernobyl. Ik had
nooit verwacht dat zes nucleaire reactoren in gevaar zouden kunnen komen. Ik kende de drie GE (General
Electric) ingenieurs die betrokken waren bij het ontwikkelen van deze 'Mach 1' GE reactoren. Ze namen
ontslag omdat ze wisten dat de reactoren gevaarlijk waren. Dus, Japan bouwde ze [reactoren] op een
breuklijn van een tectonische plaat ('earthquake fault').
De reactoren doorstonden gedeeltelijk de aardbeving, maar de externe stroomvoorziening werd afgesneden.
Deze stroomvoorziening zorgde voor het koelwater, een miljoen gallon per minuut voor elk van de zes
reactoren. Als het water niet afgekoeld wordt, daalt het koelwater en de staven worden zo heet dat ze
smelten zoals gebeurde in Three Mile IslandThree Mile Island en in Chernobyl.
De nood (diesel) generatoren, die zo groot zijn als een heel huis, werden vernietigd door de tsunami. Het
water in de reactoren kan dus niet meer rondgepompt worden. Op de daken van de reactoren, niet in het
omhulsel van de reactor, bevinden zich waterreservoirs. Elk jaar verwijderen ze zo'n 30 ton waanzinnig
radioactieve staven. Elk is 12 voet lang (3.66m) en een halve inch (1.27 cm) dik. Daar komt zoveel straling
vanaf, onder andere röntgenstraling (x-rays), dat, als je er een paar minuten naast staat je ten dode
opgeschreven bent. Je valt niet gelijk dood neer, maar als Litvinenko, de Rus die vergiftigd werd met
polonium, sterft je zoals hij. Met je haar dat uitvalt, doodbloedend en aan ernstige infecties zoals AIDS
patiënten. Deze [staven] zijn gigantisch heet. Ze moeten dus wel in een waterreservoir bewaard worden dat
constant afgekoeld wordt. Het reservoir heeft gewoon geen dak [meer].
Er waren drie waterstof explosies die het dak van het gebouw hebben geblazen, niet het omhulsel van de
centrale maar het dak. En de waterreservoirs waren open en bloot onbeschermd tegen weer en wind. Twee
van de koelreservoirs bevatten geen water meer. De staven zijn omhuld door een laag zirkonium. Als
zirkonium met lucht in aanraking komt vliegen ze in brand.
Op dit moment is er brand in twee koelreservoirs. In deze reservoirs is de straling 10-20 maal hoger dan in
de reactoren zelf. De hoeveelheid matriaal met een hoge halfwaarde tijd (Long-lived fission products, LLFP)
in elke reactor, komt overeen met 1000 Hiroshima bommen. We hebben te maken met duivelse energie.
E=mc2. De energie die atoombommen doet ontploffen.
Einstein stelde dat nucleaire energie bijzonder krachtig is om water op te warmen. Dat is namelijk precies
waar kernenergie voor gebruikt wordt: Water opwarmen zodat het stoom wordt, turbines daarmee aanjagen
en die genereren weer elektriciteit.
Als je nu uranium splijt dan ontstaan 200 nieuwe elementen, die allemaal veel schadelijker zijn dan het
oorspronkelijke uranium. Alhoewel uranium van zichzelf ook al behoorlijk giftig is. Amerika gebruikte het in
Fallujah en Bagdad. In Fallujah, wordt 80% van de babies waanzinnig misvormd geboren. Zonder hersenen,
eenogig, geen armen. De doktoren hebben de moeders dringend aangeraden geen kinderen meer te
krijgen. Het aantal kinderkankers is gestegen met zo'n factor 12. Dit is genocide. In Irak wordt een
atoomoorlog gevoerd. Het uranuim dat ze gebruiken blijft daar meer dan 4.5 miljard jaar. We besmetten dus
de wieg van de beschaving. 'The coalition of the willing'.
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In kernenergie centrales is een enorme hoeveelheid straling. Een deel ervan blijft enkele tellen in stand een
ander deel miljoenen jaren. Radioactief jodium blijft 6 weken in stand [is wat anders als de halfwaarde tijd
van 8 dagen]. Het veroorzaakt schildklier kanker en daarom wordt gezegd dat de mensen kalium jodide
moeten slikken. Dat blokkeert de opnamen van radioactief jodium door de schildklier. In Chernobyl hebben
meer dan 20.000 mensen schildklier kanker gekregen. Hun schildklier is verwijderd en ze moeten iedere dag
schildklierhormonen slikken zoals een diabeticus iedere dag insuline moet spuiten. Anders gaan ze dood.
Strontium-90 komt vrij. Het blijft 600 jaar in het milieu. Het zet zich vast in de botten waar het botkanker of
leukemie veroorzaakt. Cesium blijft 600 jaar in het milieu. Het heeft zich over heel Europa verspreid. 40%
van Europa is nog steeds radioactief. Turks voedsel is nog steeds radioactief. Koop geen Turkse gedroogde
abrikozen. Koop geen Turkse hazelnoten. De Turken waren na Chernobyl zo woedend op de Russen dat ze
al hun radioactieve thee naar Rusland verzonden.
40% van Europa is dus nog steeds radioactief. Sommige boerderijen in Brittannië zijn nu nog zo besmet met
Cesium dat ze onverkoopbaar zijn. Eet geen Europees voedsel.
Maar dat is niets vergeleken met wat er nu gebeurt. Een van de dodelijkste partikels is plutonium, vernoemd
naar Pluto, God van de onderwereld. Een miljoenste van een gram zal, als je het inademt kanker
veroorzaken. Theoretisch kan een pond ervan als je het gelijkmatig over de aarde verspreidt iedereen
kanker geven. Elke reactor bevat ieder 250 kilo plutonium. Je hebt 2.5 kilo nodig om een bom te maken, ze
maken [atoom]bommen van plutonium.
En elk land heeft minstens wel een kernreactor. Jullie [Canada] zijn de grootste uranium exporteurs ter
wereld, Cameco. Canada verkoopt twee dingen: het verkoopt graan voor leven en uranium voor sterven.
Plutonuim gaat vrijkomen en zich over het hele noordelijke halfrond verspreiden. Het is al op weg naar
Noord Amerika inclusief jodium-129. De halfwaarde tijd van plutonium is 17 miljoen jaar. En strontium, en
cesium, en tritium, enzovoort enzovoort.
De regen bepaalt waar het radioactief material op de aarde terecht komt. En het stapelt zich op in de
voeding. Als het in de zee beland, stapelt het in de algen (100x). Dan komt het in de crustacea (nog een
keer 100x). Vervolgens de kleine vissen, dan de grote vissen en dan ons. Want wij staan aan het einde van
de voedselketen. Deze radioactieve elementen kun je niet zien, kun je niet ruiken. Je bemerkt ze niet. Als ze
in je lichaam terecht komen, duurt het 5 tot 60 jaar voordat je kanker zichtbaar wordt. Maar die borstkanker
hoeft niet afkomstig te zijn van dat dat strontium-90 in dat visje dat je 20 jaar geleden at.
Alle straling beschadigt. Het is de opeenstapeling van elke dosis die je binnen kreeg en die de kans op
kanker verhoogt. Americium, is nog schadelijker dan plutonium. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Op plaatsen waar de radioactieve regen terecht komt kun je geen voedsel verbouwen. Je kunt het voedsel
niet eten en wel gedurende 600 jaar. Het radioactief afval wordt begraven naast Lake Ontario, hoorde ik.
Het gaat daar gedurende miljoenen jaren lekken en in het water en de voedselketens komen. Het radioactief
afval zal voor zo goed als eeuwig kanker en leukemie epidemieën veroorzaken, genetische afwijkingen. Dit
is het grootste wereldwijde gevaar voor de volksgezondheid dat we ooit hebben meegemaakt. Afgezien van
het gevaar van een atoomoorlog, iedere dag aanwezig. Einstein zei dat "the splitting of the atom changed
everything to save man’s mode of thinking". Een doordenkertje …
We zijn arrogant en hebben veel te veel poeha. En ik denk dat het reptielen gedeelte van de hersenen van
sommige mensen ziek is. We zijn nu in een situatie dat we de energie van de zon ingekapseld hebben. Het
is totaal uit de hand gelopen en er is helemaal niets dat we kunnen doen.
Zo, dat klinkt alsof de geest uit de fles is, sinds wanneer al?
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/japan_en_woiii
Het wordt snel warmer
Vandaagis inNature gepubliceerd over een wetenschappelijke
ontdekking die grote gevolgen kan hebben voor de zomers in WestEuropa. In de bestaande klimaatmodellen wordt de opwarming van
Europa getemperd omdat de warme golfstroom zal afnemen.
Volgens het verhaal in Nature wordt die tempering echter méér dan
ongedaan gemaakt door de Agulhas stroming, een grote stroom warm
water, waarvan een steeds groter deel naar Europa stroomt.
Bij de kust van Zuid-Afrika stromen uit het zogeheten Angulhas-lek
enorme hoeveelheden warm, zout zeewater vanuit de Indische Oceaan richting de veel koelere Atlantische
Oceaan. De watermassa’s zijn soms wel 300 kilometer breed en bewegen zich naar het noorden.
Gevolg: warmere zomers en dat kan al over een paar jaar merkbaar worden.
Onder wetenschappers wordt veel gediscussieerd over de invloed van de warme Golfstroom op het WestEuropese klimaat, maar volgens de groep oceanografen is de invloed van het Agulhas-lek daarbij altijd
onderbelicht gebleven.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/04/28/het-word-snel-warmer/
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Stop tante bea’s elite stiekeme praat clubje !!!!
De Bilderberg Groep is een elitair praat- en vooral luisterclubje die
eens per jaar een paar dagen onder zeil gaat. Dit jaar is dat in
Zwitserland. Er zijn regelmatig publicaties op allerlei internet sites te
vinden over het hoe, waarom, wanneer en vooral WIE van deze
miljardenverzameling. Miljarden, omdat je zonder geld niet meetelt.
Hoe je aan dat geld bent gekomen, is geen thema van discussie.
Onlangs is er een petitie gestart : Onderzoek Bilderberg Nu!
Kernpunt van dat onderzoek behelst het achterhalen wat daar wordt
bekokstoofd en waarom Nederlandse overheidsdienaren op kosten van de belastingbetaler daar interessant
zitten te doen. Namen die iedere keer weer opduiken zijn leden van het door ons puissant gefinancierde
Duitsche “koninklijk huis”, mevrouw van amsberg, dochter van de oprichter Bernhard zur Lippe B., de “prins
van oranje” (meestal via de achterdeur) en nog wat over het paard getilde en aangewaaide leden.
Doorgaans wordt op onze kosten “omwille van de veiligheid”, maar vooral vanwege de portemonnee de
regerings-Fokker ingezet. Frappante Nederlandse namen die we in de loop der jaren zijn tegengekomen zijn
Wim Kok, Ruud Lubbers, Lodewijk de Waal, Ben Knapen, Max (Gladio) van der Stoel, Ernst H. Ballin, Nout
Wellink, Jelle Zijlstra, Maxime Verhagen, Frans Timmermans, Herman Wijffels, etc. We vergeten er vast een
paar. Wat doen deze rijksambtenaren in deze praatclub? Niemand die het weet, want, weet u, het is “een
privé-aangelegenheid”. En daar kunnen we het dan mee doen. Naar onze bescheiden mening is een
rijksambtenaar niet een echt aangewezen persoon een stiekeme aangelegenheid bij te wonen op onze
kosten. Indirect worden deze lui ook nog “gekozen”, zodat het wel helemaal wrang is, dat hier een loopje met
de kiezer/belastingbetaler wordt genomen. Maar het schijnt dat 99% van de Nederlanders het geen bal
interesseert wat er gebeurt met hun centen, anders liep iedereen wel te hoop tegen dit soort
ondemocratische beledigingen van het electoraat.
Wat is er aan te doen? We vrezen niet veel, het enige is om voldoende handtekeningen voor de
bovengenoemde petitie bij elkaar te krijgen om een punt te maken. Al zou 1% van de Nederlandse
kiesgerechtigden zouden tekenen, dan heb je 120.000 handtekeningen verzameld.De tellerstaat al op 288.
Maar is deze club belangrijk genoeg om aandacht aan te schenken? Ja en nee.Deze in 1954 opgerichte
elitaire praatclub heeft haar langste tijd gehad en in werkelijkheid doen ze er allang niet meer toe. Hoe meer
nieuws over de groep bekend wordt, hoe minder ze er toe doen, ook in dit geval is het belangrijk in het
schemerdonker te opereren. Echte kopstukken zitten er al jaren niet meer bij. Op die vergaderingen wordt
niets besloten. Het is een luisterclubje, die wordt verdeeld in werkgroepjes, waar een tipje van de sluier
wordt opgelicht. Het doel is het verschaffen van informatie-voorsprong voor de elite, zodat indien nodig de
miljarden kunnen worden veiliggesteld. Geheimzinnigheid is dus essentiëel. Besluiten zijn al lang en breed
genomen door waarschijnlijk heel andere entiteiten, waar we niets van weten. Bilderberg is een facade
geworden. Uitgelekte notulen geven iedere keer weer aan, dat men zich “zorgen maakt” over de economie,
de energie, het milieu, weet ik wat nog meer. Meestal zorgen om problemen die er nog niet zijn, dat verraadt
de agenda. Pessimisme alom, maarvoor ons relevanteinformatie blijft onder het zeil. Treffend is dan wel
weer, dat er zich ook genodigden tot de vrije en onafhankelijke pers rekenen. Het erelid David Rockefeller
heeft daar in 1991 eens het volgende over gezegd:
Laatst kwamen we geheel toevallig een statement van de Carnegie Endowment for Peace tegen, u weet
wel, zo’n “denktank” die voor ons bestwil uitdoktert wat goed voor ons is. Over hoe je “vrede” kunt realiseren.
De oplossing is schokkend en stamt uit een vergadering uit 1908:
Is there any means known more effective than war, assuming you wish to alter the life of an entire people?
And they conclude that, no more effective means to that end is known to humanity, than war. So then, in
1909, they raise the second question, and discuss it, namely, how do we involve the United States in a war?
Aldus samengevat wordt er door belanghebbenden vastgesteld, dat om vrede te bereiken, je eerst een
oorlog moet beginnen. We zijn meer dan 100 jaar verder en dacht u, beste lezeressen en lezers, dat er ook
maarIETS is veranderd??
Het is dus wel degelijk zaak de door ons betaalde rijksambtenaren uit te roken eneventueel voor een
volkstribunaal te krijgenom er achter te komen, wat er werkelijk is “besproken”. Maar uiteraard is het niet de
bedoeling dat wij gewone mensen mee mogen profiteren van de informatie-voorsprong bedoeld voor
degenen die nog echt wat hebben te verliezen…..
Vandaar de petitie. - Kijk ook op : Klokkenluider.nl
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Huwelijk prins William vol met occulte en apocalyptische symboliek
Het sprookjeshuwelijk van prins William en Kate Middleton wordt omgeven
met allerlei bizarre symboliek.
Prins William en Kate Middleton willen het publiek doen geloven dat hun
huwelijksdatum -29 april- enkel gekozen is vanwege 'praktische'
overwegingen en hun drukke agenda. Ze zouden er geen flauw idee van
hebben gehad dat 29 april dezelfde dag is waarop Adolf Hitler in het huwelijk
trad met Eva Braun, de dag voordat beiden zelfmoord pleegden in hun bunker in Berlijn. Nu zou dit nog
toeval kunnen zijn, ware het niet dat het 'sprookjeshuwelijk' wordt omgeven met nog veel meer mysterieuze,
occulte en zelfs apocalyptische symboliek (1).
Zo vormt 29 april de vooravond van Walpurgis, één van de belangrijkste heidense (wicca) feesten in Europa
en ook wel de 'heksensabbath' genoemd. In de Walpurgisnacht van 1966 richtte de beruchte Amerikaanse
satanist Anton LaVey de 'Kerk van Satan' op. In Nederland zouden satanisten jaarlijks de Walpurgisnacht,
de nacht waarin volgens de traditie de boze geesten vrij spel zouden hebben, vieren in de bossen bij Putten.
Walpurgis gaat op zijn beurt weer vooraf aan nog een heidens feest, namelijk Beltane (of Beltain) of de 'Mei
Dag'. Beltane / Beltain is vernoemd naar Baäl, de in de Bijbel genoemde afgod uit de oudheid aan wie
kinderen werden geofferd. Mei Dag, de dag waarop Baäl zijn eigen zoon geofferd zou hebben, was in de
voor-christelijke periode op de Britse eilanden de traditionele dag voor huwelijken en tevens een dag waarop
er wilde vrije seks ('vruchtbaarheids') feesten werden gehouden.
Williams morbide huwelijkscake
In de oude traditie werd er op Beltane een speciale cake gebakken, waarvan één stuk zwart gemaakt werd
met kool. Alle jongens van een gemeente of dorp moesten dan geblinddoekt een stuk cake pakken. Degene
die de pech had het zwarte stuk te pakken werd vervolgens geofferd aan Baäl. Beltane is de lenteversie van
de Saturnalia en Openbarings (Epiphany) Feest rituelen, waarop erop vergelijkbare wijze een 'tijdelijke
koning' werd aangewezen die de King of Misrule of de 'koning van wanbestuur' werd genoemd. Hij zou voor
korte tijd als koning worden behandeld en vervolgens symbolisch worden geofferd. In oude tijden was dit
een letterlijk (bloed-)offer.
In dit opzicht is het tamelijk bizar dat prins William met een oude traditie van het koningshuis breekt en zijn
eigen stuk cake laat bakken, één die gemaakt is van donkere chocolade (2). De rest van de aanwezigen
krijgen juist een traditionele witte trouwcake voorgeschoteld. Daarnaast werd Prins William geboren tijdens
een zonsverduistering op 21 juni 1982. Dat is juist de dag waarop in de heidense feesttradities de 'heilige
koning' geofferd wordt aan de 'godin', om vervolgens tijdens de herfst equinox terug te keren als de 'heer der
schaduwen'. Zijn huwelijk doet op deze manier wel heel erg denken aan de vele oude rituelen waarin een
tijdelijke koning pal voor geofferd te worden trouwde met zijn 'koningin', net zoals Hitler één dag voor zijn
zelfmoord in het huwelijk trad. Gezien wat er gebeurd is met Williams moeder Diana -die 'toevallig' dezelfde
naam had als de Mei Koningin, aan wie de offers op Beltane worden geofferd!- wordt het heel interessant in
de gaten te houden wat er de komende tijd met William gaat gebeuren.
Bedenk hierbij dat Mei Dag ook gevierd wordt door de katholieke kerk, waarbij de heidense koningin Diana is
'vervangen' door de maagd Maria. De katholieke kerk viert op deze dag de kroning van Maria (= de godin
Diana) als de 'koningin des Hemels'.
Trouwt William met zijn overleden moeder?
De symbolische 'godin' / 'Mei koningin' of 'koningin des hemels' die Kate Middleton vertegenwoordigt zou
volgens deze rituelen daarom niemand minder dan Williams overleden moeder Diana zijn. Tenslotte gaf
William aan Kate dezelfde verlovingsring als zijn vader aan zijn moeder gaf, wat mogelijk een
voorafschaduwing is van de rol die Kate Middleton zal gaan spelen, namelijk die van de 'nieuwe Diana'.
Zijnde de dode moeder van de koning -en dezelfde naam hebbende als de Mei Koningin- voldoet de
overleden princes Diana aan alle rituele criteria om Williams eerste bruid te zijn, de 'lijkenbruid' of de
Koningin van de Onderwereld, aan wie de tijdelijke koning moet worden geofferd.
De tijdens de zonsverduistering in 1982 geboren William vertegenwoordigt dan de stervende en (een jaar
later) herboren zonnekoning van de oude wereld, de 'Heer der Aarde', die belichaamd werd in de koning die
op het Beltane feest werd geofferd. Deze 'Heer der Aarde' wordt ook wel de 'Duistere Heer' genoemd, wiens
identiteit aanvankelijk verborgen blijft maar tijdens de herfst equinox (21 september) aan iedereen bekend
wordt gemaakt. Andere namen voor hem zijn de 'Heer der Oogst' en de 'Leider van de Wilde Jacht' (2).
Apocalyptisch mozaïek
Ander opmerkelijk gegeven is het feit dat het huwelijk plaats vindt bij een recent herontdekt mozaïek in de
Westminster Abbey. Dit mysterieuze Cosmati mozaïek, dat stamt uit het jaar 1268, wordt op dit moment
gerestaureerd en stelt het exacte centrum van de kosmos voor. Traditioneel worden op deze plek de Britse
koningen gekroond (4). In oude tijden werd het centrum van de kosmos gezien als de zetel van
mythologische koning Saturnus of Chronos, de koning van de tijd en in de christelijke theologie 'satan', de
tegenstander van God.
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Als de volgende koning van Engeland wordt gekroond zal hij op deze plek dezelfde ceremonie ondergaan
als zijn illustere voorgangers. Pal voor zijn kroning zal hij met olie uit het 'heilige land' (Israël) worden
gezalfd, waarop volgens de traditie de heilige Geest in zijn lichaam vaart en van de koning een 'goddelijk'
wezen maakt. Op dat moment wordt hij (of zij) letterlijk een ander persoon. Het mozaïek waarop dit plaats
vindt, dat vreemd genoeg al 150 jaar onder een tapijt verborgen is gebleven, bevat een geheime
apocalyptische code waarin het einde van de tijd wordt voorspeld.
De draak / de antichrist?
Het bijzondere mozaïek bevat een interessante verwijzing naar 'zeeslangen' (vertaald met 'enorme
walvissen') die ook bekend stonden als 'draken'. In de Bijbel vinden we deze terug als de 'Leviathan'; de
draak staat in de Bijbel symbool voor satan, de duivel. Een inscriptie in het mozaïek bevat een rekensom die
uitkomt op het getal 19.683, de dag van het veronderstelde 'einde van de wereld'. Omdat niemand echter de
begindatum van de berekening weet valt niet te zeggen wanneer 'het einde' volgens het mozaïek zal komen.
(Als het om dagen in plaats van jaren gaat dan gaat het om een tijdsperiode van bijna 54 jaar. Prins William
wordt 54 in 2036, precies het eindjaar van de 1244 jaar lange 'Saros 2 Oude Noorden'
zonsverduisteringscyclus, die begon met de kroning van de eerste erkende Engelse Koning - X.)
Hoe dan ook, of William, of zijn vader prins Charles wordt de nieuwe koning van Engeland. De kroning van
deze nieuwe koning zal vanwege het mozaïek -waarvan de ware betekenis ongetwijfeld bekend is aan een
select groepje ingewijden- een extra mystiek en mogelijk zelfs apocalyptisch tintje hebben. Niet voor niets
worden zowel Charles als William door sommige christenen als de mogelijke komende 'antichrist' gezien (5).
Of dit klopt valt te bezien, maar het is frapant dat Benjamin Creme, de zelf verklaarde woordvoerder van
'Maitreya' de 'christus' of 'anti-christus', in Williams geboortejaar verklaarde dat de 'grote Wereld Leraar' in
Londen was geboren en zich op korte termijn aan de wereld bekend zou maken (5).
Xander - (1) Liberty Cap Press ; (2) Liberty Cap Press ; (3) Cyberwitch ; (4) Quintessential Publications
(5) Grailcode
Ring Ring, Ja hallo, met Saddam Hoessein! hoe is ie?
Door Gast-Zapper, gepubliceerd op 28-04-2011
Videootje, die op het ogenblik veel bekijks heeft in het midden Oosten. Het
zou om een telefoontje gaan, naar Saddam Hoesein’s oude vriend Hassan
Allawy, die heeft het gesprek toevallig op kunnen nemen.Hij vertelt in geuren
en kleuren dat hij nog in leven is, en zo fit als een hoentje is, en ook dat hij
spoedig met de Baath partij terug zal komen en iedere Irakees een trap
onder zijn kont zal geven, ja die ouwe komt terug! alive and kicking!
***door gastzapper Tegengas vanaf het Zaplog***
Dat belooft wat. Hij legt in het telefoon gesprek uit dat de man die in 2006 opgehangen is één van zijn vele
ingehuurde dubbels was. Slim hé? Het zou wel eens waar kunnen zijn, toch? Misschien hebben de
Amerikanen wel een foutje gemaakt bij de DNA test, of was de druk te groot. Het duurde een toch paar
weekjes om hem te vinden. Het kan ook zijn dat de Amerikanen wisten dat het een dubbel was en dat ze in
de veronderstelling waren dat de echte Saddam was omgekomen. En, je weet het, Amerikanen, die houden
van grote shows en voor de tv een dooie ophangen, is niks aan. Daar ga je niet voor zitten met een bak
popcorn. Saddam maakt wel op het juiste moment zijn comeback, zo tijdens de Arabische lente. Nu de
Irakezen de bezetting en de seculier etnische scheidingen en andere ellende meer dan zat zijn.
Dus voor de complotters onder ons, na Hitler, Elvis, nu ook een springlevende Saddam Hoesein, die van zijn
oude dag geniet. Proost ouwe killer.
Bron en video: http://zapruder.nl/portal/artikel/ring_ring_ja_hallo_met_saddam_hoessein_hoe_is_ie/rss
FBI: Nazi Vriendje Dolf heeft oorlog overleefd
Hitler woonde na W.O. II op Argentijnse ranch
29 april 2011 De Telegraaf meldt heden ochtend datUit FBI-documenten zou
blijken dat Adolf Hitler na de oorlog nog in leven was. De Duitse dictator zou
bovendien zijn snor hebben afgeschoren, gebukt gaan onder astma en
maagzweren en een Argentijnse ranch in Argentinië zou zijn nieuwe thuis zijn
geweest. Uit gepubliceerde archieven van de FBI komen opmerkelijke zaken
naar voren rond de Nazi-dictator, die op 29 april 1945 – op 56-jarige leeftijd – zelfmoord pleegde in zijn
bunker in de Rijkskanselarij in Berlijn.
Of niet? Het 752 pagina’s tellende dossier van de Amerikaanse federale politie laat weten dat de dienst na
zijn ‘dood’ bleef zoeken naar het lichaam van Hitler, omdat veel Amerikanen zijn zelfmoord in twijfel trokken.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/04/29/fbi-nazi-vriendje-dolf-heeft-oorlog-overleefd/
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Is de nieuwe tijd aangebroken?
Ingevoerd:2 9-04-2011 Geplaatst door: Miguel Estevez
De afgelopen weken lijken er steeds meer geheimen naar buiten
te komen, dingen als Hitler die toch nog na de tweede wereld
oorlog bleek te leven, de schijnbare echte reden achter de moord
op JFK.
Het lijkt een tijd van reiniging en ontdekking, de wereld lijkt zich niet
alleen op seismologische of klimatologische aard te roeren.
Opzienbarende geheimen en ongekende fenomenen lijken zich steeds
meer voor te doen. Het lijkt er met de dag op dat er enige waarheid zit
in al die 'broodje aap' verhalen over UFO's Maya kalenders en andere zogenaamde 'zweverige onzin'.
Voorspellingen lijken uit te komen...
Nu kan het natuurlijk zo zijn dat velen, gewoon zien wat ze willen zien. Of misschien is het wel allemaal
toeval dat vele van de zaken die al langere tijd 'voorspeld' waren door oude beschavingen, nu uitkomen.
Maar om eerlijk te zijn, zijn we in mijn ogen het stadium van toeval al heel ver voorbij.Er gebeurt gewoon te
veel om te blijven ontkennen, dat we op de vooravond staan van iets groots.
Ik wil heel duidelijk zijn, ik geloof niet in het hele "einde van de wereld" Maya voorspelling. Ik denk dat de
Maya meer doelden op een einde van een tijdperk of seizoen en het begin van een nieuwe tijd of seizoen
van de wereld en het universum. Ik zeg niet dat we niet te maken zullen krijgen met natuurrampen en andere
klimatologische veranderingen en fenomenen.
Ik denk dat de recente golf van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, massale (NOG GAANDE) dierensterften
en extreem weer duidelijk aangeeft dat we daar weldegelijk mee te maken hebben en zullen krijgen in de
komende maanden en jaren. Ik geloof alleen niet dat de mensheid hierdoor zal uitsterven of iets
dergelijks.Volgens mij gaan we gewoon een nieuw tijdperk van de aarde in, ééntje die voor vele
veranderingen zal zorgen.
De maan, de zon en Planeet X...
Ook de verhalen over de planeet/astroïde/hemellichaam/sterrenschip Niburu lijken steeds meer waarheid te
bevatten. De afgelopen weken en maanden zijn er verschillende hemellichamen ontdekt die in verband
kunnen worden gebracht met Niburu. Vreemde objecten bij de zon, nieuwe planeet ontdekt, een komeet of
meteoor die onze kant op lijkt te komen en een hemellichaam die een relatie met onze planeet lijkt te
hebben.
De maan doet ook weer eens vreemd, volgens sommigen lijkt er iets gaande te zijn met de baan van de
maan. Hij lijkt niet altijd te zijn waar hij hoort te zijn. Ook de soms intense verschijning van de maan, lijkt
mensen bezig te houden. Verandering in kleur of vreemde lichtflitsen en gebeurtenissen op en om de maan,
lijken de gemoederen bezig te houden.
Ook lijken er steeds meer mensen twee zonnen of vreemde zon-achtige hemel lichamen te zien die niet
aanwezig horen te zijn. Niet alleen dat, maar de zon lijkt steeds actiever te worden.
De waarheid komt uit?
Je kan zeggen en geloven wat je wilt, maar het begint er toch echt op te lijken dat er zaken gebeuren of
gaan gebeuren die de theoriën over buitenaardsleven, 2012 en andere alternatieve onderwerpen en theoriën
lijken te bevestigen. Nu alles zo rap gebeurt, denken velen dat het hier mogelijk om Project Blue Beam zou
kunnen gaan. Anderen geloven stellig dat Disclosure NU gaande is. Weer anderen vermoeden dat het einde
der tijden nabij is of dat we voor een nieuwe tijd staan. Echter zijn er natuurlijk ook die mensen die het
allemaal maar onzin vinden en zich liever bezig houden met andere zaken.
Maar ik vermoed dat die laatste groep zich nu langzaam toch achter de oren begint te krabben en zich
afvraagt of ze misschien toch verkeerd zitten. Want nu steeds meer geheimen naar boven komen door het
openbaar stellen van overheidsdocumenten door verschillende landen, wordt er steeds meer licht
geschenen op de voorheen duistere dossiers en geheime documenten. Hoe meer hier van openbaar wordt
gesteld hoe vaker we lezen over buitenaardse wezens, UFO's en clandestiene geheimen.Maar is dit zoals
vele voorspellingen zeggen "Het begin van de nieuwe wereld" of is dit zoals anderen menen Project Blue
Beam of Disclosure?
Persoonlijk denk ik dat het geen van allen is en toch allemaal. Volgens mij is het zo anders dan dat we ons
kunnen voorstellen. Het is net als proberen uit te leggen wat kleur is aan iemand die blind geboren is. Die
persoon kan zich geen voorstelling maken wat kleur is, omdat hij of zij het nooit gekend heeft. Zo zit het
volgens mij een beetje.
Dat onderbuik gevoel...
Ik denk dat we inderdaad aan de vooravond staan van iets historisch, dat gevoel heb ik en ik weet dat meer
mensen dit gevoel hebben. Ook zij die dat vreemde gevoel hebben die ze maar nog niet kunnen plaatsen,
voelen het. Wat er gaat gebeuren weet ik niet, ik ben er redelijk zeker van dat niemand van ons echt precies
weet wat er gaat gebeuren. Maar we voelen allemaal dat er iets gaat gebeuren.
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Het hangt in de lucht, overal waar je kijkt voel je het. Je voelt een soort van spanning hangen. Maar niet
direct een negatieve spanning, meer een soort spanning die je voelde voor een een eerste date met een
jongen of meisje. Beetje eng, maar toch stiekem wel leuk. Ondanks alles wat er momenteel gebeurt en is
gebeurd, voel je dat er meer zal komen en heel snel. Wat het is weet je niet, maar het komt.
Nu kun je een aantal dingen doen, je helemaal overlaten nemen door die spanning en er uiteindelijk onder
lijden. Of je kan het aanvaarden, doen en voorbereiden wat je denkt te moeten doen of voorbereiden en
gewoon er van uit gaan, dat wat gaat gebeuren uiteindelijk iets goeds en nodig is. Daarna hoef je nog maar
één ding te doen en dat is genieten van wie en wat je hebt. Wat er dan ook mag gebeuren, uiteindelijk komt
het allemaal goed...
http://www.earth-matters.nl/126/2171/geografisch/is-de-nieuwe-tijd-aangebroken.html
Bespieden, klikken en Big Brother
Al tientallen jaren wordt het duidelijk dat onze overheid steeds meer de
grenzen opzoekt van wat nog wél en wat níet meer fatsoenlijk is. Dit komt
vooral omdat de overheidsbureaucraten bezeten worden door de dwang om
alles van de burgers te weten te komen. Daarbij wordt steeds weer
geschermd met een schijnbare fatsoensnorm, namelijk dat er altijd rekening
zal worden gehouden met de privacy van de burgerij. Dat nu is een
onwaarheid.
Kort geleden stond de mededeling in de kranten dat de door iedere
automobilist zo gevreesde flitspalen binnen vijf jaar zullen worden vervangen door hypermoderne 3Dcamera’s die automatisch alles registreren: snelheid, verkeersfouten, bumperkleven, gebruik van gordel,
kind op de voorbank, cd verwisselen, bandenspanning, niet handsfree bellen, enz. enz. Volgens de media
kijkt justitie ’reikhalzend’ uit naar de nieuwe technologie. Die zou het verkeer veel veiliger maken, zegt het
openbaar ministerie. Maar de doorsnee Nederlander weet dan meteen, dat het belangrijkste argument nooit
genoemd wordt, namelijk een enorme toename van de moeiteloos te incasseren boetes.
Het is de zoveelste poging van onze overheid om zich in het privéleven van de burger in te dringen. Men
spreekt dan ook wel van de ’Big Brother’-techniek, zoals die bedacht is in het boek Nineteen Eighty Four
(1984) van de befaamde Britse schrijver George Orwell (1903-1950). Dat boek gaat over een totalitaire
staat, waar niemand nog een eigen wil of een eigen persoonlijkheid mag hebben en alles door de staat
wordt gecontroleerd. De dictator, die het hoofd is van die staat, heeft zichzelf ’Big Brother’ (grote broer)
genoemd. Via camera’s en afluisterapparatuur wordt iedereen in de gaten gehouden. Uit luidsprekers schalt
de hele dag de leuze: ’Big Brother is watching you’ (grote broer houdt je in de gaten).
Onze overheid schijnt dat systeem wel aantrekkelijk te vinden. Reeds meerdere malen zijn wij door de
overheid gestimuleerd om medeburgers die iets onwettelijks doen, zoals bijv. het bezitten van wat geheime
spaargelden in het buitenland, te verklikken en anoniem aan te geven aan de Belastingdienst. Daar worden
zelfs beloningen voor in het vooruitzicht gesteld, net als de Duitsers deden in de Tweede Wereldoorlog voor
het verraden van verzetsmensen.
TomTom
Vermoedelijk zullen nu velen zeggen dat het zo’n vaart niet zal lopen. Maar dezer dagen is bekend
geworden dat via het uitermate populaire navigatiesysteem TomTom allerlei elektronische informatie
verkregen kan worden van de gebruikers ervan. Die gegevens worden tot nu toe door de firma TomTom
doorverkocht aan de politie. Geleidelijk begint het door te dringen dat zeer veel elektronische systemen zo
lek zijn als een mandje en uitstekend geschikt om Big Brothersituaties te creëren.
Hoewel de digitale informatica de laatste dertig jaar de wereld heeft veranderd en technisch zeer veel
mogelijk heeft gemaakt, wordt er ten onrechte nog veel te weinig aandacht besteed aan de negatieve
gevolgen hiervan. Het Big Brother-fenomeen is er slechts één van. Maar daarnaast zijn er vele nadelen op
sociaal en intellectueel gebied. De digitalisering heeft de consequentie dat persoonlijke, intermenselijke
contacten minder worden. Dit komt onder meer tot uiting in de sluiting van honderden loketten bij de
Spoorwegen, de Posterijen en soortgelijke instituten. De lokettisten worden vervangen door automaten,
informatiezuilen en internet, waardoor sociale contacten steeds schaarser worden. Dit leidt bij vele mensen
soms tot treurige eenzaamheid.
Ook bij jongeren die zich soms via hun computer en games terugtrekken in een virtuele wereld, waar ze de
aansluiting met de gewone mensenwereld totaal kwijtraken. Een paar jaar geleden pleegde een
Nederlandse gymnasiumleerling zelfmoord omdat een internet-’vriend’ de site van zijn onlinecomputerspel
had gekraakt. Hij nam afscheid van zijn familie via een elektronisch bericht op zijn website. De tekst was
gesteld in het typische computer-Engels. Hij verklaarde ’ziek te zijn van de wereld’. Men kan zich hierbij
afvragen welke wereld hij bedoelde. In elk geval niet de wereld die van oudsher voor de mens bedoeld is.
Afkickklinieken zitten vol met dit soort jongeren, die nauwelijks eten, alleen Red Bull drinken (om wakker te
blijven) en meer dan twaalf uur per dag achter de computer zitten.
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Steeds dommer
Een Amerikaanse computerexpert, Nicholas Carr, stelt dat onze hersenen zich aanpassen aan de taak die
ze moeten verrichten. Chronisch internetten leidt volgens hem tot hersenveranderingen. Carr merkte dat bij
zichzelf. Hij kreeg moeite met het aandachtig lezen van boeken. Reeds na enkele pagina’s was hij afgeleid
en wilde hij wat anders gaan doen. Hij las ook geen kranten meer, maar alleen de digitale versies ervan. Er
bleef weinig van in zijn geheugen hangen. Hij begon sites te scannen, zoals anderen even snel over de
krantenkoppen heen lopen. Er werd niet ingegaan op de inhoud. Carrs conclusie was dat chronisch gebruik
van internet mensen steeds een beetje dommer maakt. Hij heeft zichzelf genezen door zich een tijd terug te
trekken op het platteland, zonder internet, zonder Twitter of Facebook.
Wellicht is het overmatig gebruik van computers ook wel één van de oorzaken van de grote problemen die
schoolkinderen dikwijls hebben: leesmoeilijkheden, weinig algemene ontwikkeling en allerlei vormen van
pathologische hyperactiviteit of juist van het zich terugtrekken in een niet bestaande wereld. Dat leidt soms
tot onverwachte gewelddaden, vaak gevolgd door zelfmoord. Het zal een van de belangrijkste doelen van de
informatici worden om de burgers te beschermen tegen grove inbreuken door de overheid op hun privacy en
om jongeren te verhinderen verloren te raken in de schijnwereld van levensgevaarlijke digitale spelletjes.
Hoe groot het gevaar van informatica is, merkte ik onlangs na een bezoek per auto aan een collega die even
over de grens in Duitsland woont. Een week later kreeg ik een lang vragenformulier toegezonden van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat. Wat ik wel in Duitsland had gedaan. En waar ik om 17.00 uur naartoe
ging op de terugweg. En wie er nog meer in mijn auto zaten. Enz. Dat alles zogenaamd om de
verkeerssituatie beter in kaart te kunnen brengen. Mijn antwoord kan ik fatsoenshalve hier niet laten
afdrukken. Big Brother is veel dichterbij, dan velen nog denken.

“Noord-Korea martelt 200.000 gevangenen in strafkampen”
Amnesty toont satellietbeelden van strafkampen. © afp
HLN update Noord-Korea houdt ongeveer 200.000 mensen gevangen
in politieke strafkampen. Ze worden geregeld gemarteld, krijgen
nauwelijks te eten en de dwangarbeid die ze moeten verrichten,
grenst aan slavernij. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty
International. © afp
Amnesty heeft onder meer satellietopnames van de strafkampen
vrijgegeven als bewijs. De organisatie vreest dat Noord-Korea steeds
meer mensen opsluit, omdat er een machtswisseling nadert in het
streng gesloten land. “De werkdag start om 04.00 uur en duurt tot
20.00 uur, gevolgd door twee uur ideologische heropvoeding”, aldus
Jeong Kyoungil, die van 2000 tot 2003 in een strafkamp in Yodok
verbleef. “Als we bepaalde ethische regels niet uit het hoofd kenden,
dan kregen we geen toestemming om te gaan slapen.”
Ratten eten
Enkel diegenen die er in slaagden om al hun taken uit te voeren
kregen een kleine hoeveelheid voedsel. Gevangenen aten ratten en
zaadjes gevonden in de uitwerpselen van dieren, enkel en alleen om
te kunnen overleven.
“Nu Noord-Korea op weg lijkt naar Kim Jong-un als nieuwe leider en een periode van politieke instabiliteit, is
de grote angst dat de strafkampen groter lijken te worden”, stelt Amnesty. (anp/dpa/sam/dea) Bron: HLN
Israëlische oproep aan VN om Westbank als joods gebied te erkennen
Dreiging met rechtszaak tegen Ban-Ki moon - Hamas en PA tekenen eenheidsdeal in Cairo
Volgens Artikel 80 van het Handvest van de VN had heel het blauw
omlijnde gebied van Israël moeten zijn. De Palestijnen, die 70% van
de bevolking van Jordanië uitmaken, hebben dus al lang het grootste
deel van dit gebied in bezit.
Enkele leiders van de joodse gemeenschappen in Judea en Samaria
(Yesha) -de Westelijke Jordaanoever waar de Palestijnen hun eigen
staat willen vestigen- hebben in een brief aan VN secretaris generaal
Ban Ki-moon uitgelegd dat zowel de Bijbel, de Koran als internationale
verdragen heel Israël bestempelen als het land van het joodse volk.
De Yesha ondertekenaars dreigen daarom een rechtszaak tegen Ban Ki-moon aan te spannen als hij
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doorgaat met 'het negeren van de historische en legale feiten die bij deze brief zijn gevoegd, en doorgaat
met het huidige onrechtvaardige en illegale beleid van de Verenigde Naties.'
In de brief wordt naar de Bijbel verwezen als het eeuwige bewijs dat het land Israël door de Schepper aan
de voorvaderen van het joodse volk* is toegewezen. Ban-Ki moon krijgt dan ook 'de gelegenheid om zijn
verantwoordelijkheid en positie aan te wenden om het afwijken door de naties van de internationale wetten
te corrigeren.' Tevens vragen de leiders om maatregelen te nemen tegen iedereen die 'in strijd handelt met
het Verbond dat de Almachtige sloot met Abraham, Isaak en Jacob.'
(* Sommige theorieën stellen dat de huidige joden in Israël niet afstammen van deze voorvaderen, maar
recente DNA testen hebben onomstotelijk aangetoond dat dit wél het geval is - X.)
'Het gehele land van Israël werd beloofd en toegewezen aan het joodse volk,' aldus de brief aan de VN. 'Dit
wordt keer op keer bevestigd in de eerste vijf boeken van de Hebreeuwse Bijbel (o.a. Genesis 14:21;
Deuteronomium 1:8) en wordt tevens geaccepteerd door de aanhangers van het christelijke geloof wier
Bijbel de voorgenoemde boeken bevat. Ook wordt dit feit op diverse plaatsen bevestigd in het heilige boek
van de Islam, de Koran (o.a. Sura 2).'
De Yesha leiders spreken in de brief de verwachting uit dat Ban Ki-moon de 'reeds erkende en eeuwige
soevereine rechten van het joodse volk op alle delen van het land Israël die nu onder controle staan van de
joodse staat herbevestigt, vooral de foutief als 'Westbank' bekend staande delen Judea en Samaria, die in
juni 1967 werden bevrijd van de sinds 1948 bestaande illegale bezetting door het koninkrijk Jordanië.'
Bij de brief werd onder andere de Balfour Declaratie uit 1917 bijgesloten, waarin de Britten, die toen over het
toenmalige protectoraat Palestina heersten, de Joden de teruggave van hun 'nationale thuis' beloofden. Dit
gebied was oorspronkelijk vele malen groter dan de joden in 1947-1948 door de VN kregen toegewezen, en
omvatte het hele huidige koninkrijk van Jordanië, waar zo'n 70% van de bevolking Palestijns is.
Op 25 april 1920 erkenden de geallieerde machten van de Eerste Wereldoorlog in de San Remo resolutie de
soevereiniteit van het joodse volk over Palestina, net zoals ze de soevereiniteit van de Arabieren erkenden
over het huidige Syrië, Libanon en Irak. Tijdens de Engels-Franse Grens Conventie in december 1920
werden de grenzen tussen het Franse mandaat over Syrië en Libanon en het Britse mandaat over Palestina
vastgesteld.
In de brief wordt daarom gesteld dat 'de herhaaldelijke verwijzingen van de VN naar de tijdens de
Zesdaagse Oorlog in 1967 door Israël bevrijde gebieden -gebieden die tot dan toe illegaal werden bezet
door Jordanië- als zijnde 'bezet Palestijns gebied' de werkelijke en legale status van deze gebieden voor het
publiek verbergt en het joodse volk ongewettigd lijden toebrengt.'
Eén van de bewijzen die de Yesha leiders aandragen is het feit dat de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties artikel 80, waarin de joodse legale rechten in Israël werden gegarandeerd, negeerde, en in
plaats daarvan in 1947 het verdelingsplan opstelde, wat door de Arabische Liga werd verworpen door een
uitroeiingsoorlog te beginnen tegen de zojuist herboren en onervaren staat Israël. De brief stelt dat deze
verdeling 'nooit legaal en nooit bindend was, en al 63 jaar dood is en daarom niet opnieuw tot leven gewekt
kan worden.'
'Van de VN wordt nu totaal het tegenovergestelde verlangd, namelijk het erkennen van de continuïteit van de
joodse legale rechten op het hele land Israël, volgens artikel 80 van het Handvest van de VN,' aldus de
joodse leiders. 'De tijd is ongetwijfeld gekomen -het is in feite al veel te laat, meneer de secretaris-generaaldat de internationale gemeenschap die de VN vertegenwoordigt het feit erkent dat de Arabieren in het land
Israël geen eigen staat willen, noch een vredesverdrag met de staat Israël willen sluiten; alles wat zij willen is
de vernietiging van Israël. Daarom is de tijd gekomen om opnieuw de internationale erkenning van de
onveranderlijke rechten van het joodse volk op hun hele historische thuisland te bevestigen.' (1)
Hamas en PA tekenen eenheidsdeal in Cairo
De Palestijnse terreurbeweging Hamas, die vandaag in Cairo een éénheids overeenkomst met de
rivaliserende Palestijnse Autoriteit heeft gesloten (2), heeft bij monde van Mahmoud Zahar opnieuw herhaald
dat Palestina 'heilige grond' is en dat Israël daarom nooit erkend zal worden. De eisen van het Kwartet voor
het Midden Oosten (de VN, de EU, de VS en Rusland) worden dan ook 'niet werkzaam' en 'niet logisch'
genoemd (3). Een adviseur van PA-leider Mahmoud Abbas verklaarde dat erkenning van Israël niet nodig is
'omdat Israël Hamas ook niet erkend.' Het enige wat Hamas toezegde was het handhaven van het huidige
staakt-het-vuren, een belofte die in het verleden door de terroristen in 100% van de gevallen vroeg of laat
weer gebroken werd (4).
Hamas haalde zich gisteren ook al de woede van de Verenigde Staten en Groot Brittannië op de hals door
het (veronderstelde) uitschakelen van Osama Bin Laden te veroordelen en de voormalige al-Qaeda leider
een islamitische martelaar en 'heilige strijder' te noemen. De Israëlische premier Benyamin Netanyahu
herhaalde dat de overeenkomst tussen Hamas en Abu Mazen (de terroristennaam van PA leider Mahmoud
Abbas) het vredesproces een harde slag heeft toegediend. 'Hoe kunnen we vrede sluiten met een regering
waarvan de helft oproept tot de vernietiging van Israël en die zelfs de massamoordenaar Osama bin Laden
prijst?'
Xander - (1) Arutz 7 ; (2) Jerusalem Post ; (3) Jerusalem Post ; (4) Arutz 7
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Osama Bin Laden is dood
WASHINGTON – Terroristenleider Osama bin Laden is dood. Zijn
lichaam is in handen van de Verenigde Staten. Dat heeft de
Amerikaanse president Barack Obama bevestigd.
Osama bin Laden is dood. Fotoserie video
Obama deed dit zondagavond laat (lokale tijd) tijdens een plotseling
ingelaste persconferentie.”Het recht heeft gezegevierd”, zo zei de
president.
Obama meldde dat Bin Laden werd gedood tijdens een door de VS geleide operatie. In augustus kwamen
de Amerikanen Bin Laden op het spoor, maar het duurde nog maanden voordat de inlichtingendiensten
zeker wisten waar de terroristenleider zich bevond. Dat werd vorige week pas duidelijk.
Bekijk de persconferentie
Get the Flash Playerto see this player.
Special forces
Een klein team van special forces drong in Abbotabad, de buurt van de Pakistaanse hoofdstad Islamabad,
het gebouw binnen waar Bin Laden zich bevond. Ze brachten hem om en namen zijn lichaam mee. Bij de
operatie zijn geen Amerikanen omgekomen. Obama stelde dat de VS zijn geholpen door Pakistan bij de
zoektocht naar Bin Laden.
Obama benadrukte verder dat de Verenigde Staten niet in oorlog zijn met de islam. Hij stelde dat Bin Laden
juist oorlog voerde tegen moslims die ook slachtoffer werden van de aanslagen van al-Qaeda.
Hoofd geschoten
Bin Laden is zondag door de Amerikaanse elitetroepen geïdentificeerd op basis van zijn gezicht. Momenteel
worden DNA-testen gedaan om zijn identiteit definitief vast te stellen. Dat zei een Amerikaanse functionaris
maandag.
De resultaten van de DNA-testen zullen binnen enkele dagen bekend worden. Bin Laden zou zich hebben
verzet tegen zijn arrestatie, waarna hij door zijn hoofd werd geschoten. De kleine groep commando’s heeft
daarna vastgesteld dat het stoffelijk overschot toebehoorde aan de terroristenleider.
De elitetroepen waren circa veertig minuten op Pakistaanse bodem om hun missie uit te voeren. De
directeur van de CIA, Leon Panetta, heeft samen met andere functionarissen van de inlichtingendiensten
vanuit de VS live meegekeken. ”Toen bekend werd dat de operatie een succes was, kregen de aanwezigen
een behoorlijk groot applaus”, aldus de functionaris.
Volgens de president wordt het lichaam van Bin Laden volgens de islamitische regels behandeld.
Zoon
Volgens bronnen in het Witte Huis kwam niet alleen Bin Laden zelf, maar ook een zoon van de
terroristenleider om. Ook zouden twee mannen en een vrouw zijn omgekomen.
De twee mannen werkten als koeriers voor Bin Laden. De getroffen zoon was een volwassene. ”Een vrouw
werd gedood toen een van de militanten haar gebruikte als menselijk schild. Twee andere vrouwen raakten
gewond”, aldus de anonieme medewerker.
Obama zei eerder dat bij de actie geen burgerslachtoffers waren gevallen.
Waakzaam
De president maakte duidelijk dat met de dood van de al-Qaeda-leider geen einde komt aan de strijd tegen
het terrorisme. Al-Qaeda zal doorgaan met aanslagen tegen de Verenigde Staten en in de rest van de
wereld, waarschuwde Obama. De VS moeten ”waakzaam” blijven, voegde hij eraan toe.
11 september
Bin Laden is de leider van terreurnetwerk al-Qaeda en wordt door de Verenigde Staten verantwoordelijk
gehouden voor de aanslagen op 11 september 2001, onder meer op de Twin Towers in New York. Daardoor
kwamen bijna drieduizend mensen om het leven. De VS zochten al jaren naar Bin Laden, maar konden hem
tot nog toe niet vinden.
De in Saudi-Arabië geboren Bin Laden is voor het laatst gezien in 2001 in Afghanistan. Vermoedelijk heeft
hij zich tijdelijk schuilgehouden in het berggebied tussen Afghanistan en Pakistan, maar dat is altijd onzeker
geweest. De terroristenleider stuurde af en toe video- of geluidsboodschappen waaruit bleek dat hij nog
leefde. Naast de aanslagen van 11 september wordt Bin Laden ook verdacht van betrokkenheid bij
aanslagen op Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998 en de aanslag op het Amerikaanse
marineschip USS Cole in Jemen in 2000.
Bron ANP
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De tranen van de Jihad – 270 miljoen mensen door de Jihad gedood
Vraag: Als het bij de islam echt om wereldheerschappij gaat, hoe komt
het dan dat wij altijd veel meer van hen gedood hebben dan zij van
ons?
Antwoord: Tot nu toe hebben islamitische strijders ongeveer 270
miljoen mensen gedood. Dat zijn meer dan ieder individu, ieder land,
iedere groepering of ieder wereldrijk in de geschiedenis heeft gedood.
Veel meer. Op de tweede plaats staat het communistische China, dat
77 miljoen mensen heeft gedood.
De tranen van de Jihad
Deze cijfers zijn slechts een grove schatting van de dode niet-moslims
door de politieke daad van de Jihad.
Afrika
Thomas Sowell (“Race and Culture”, BasicBooks, 1994, pagina 188) schat, dat er 11 miljoen slaven via de
Atlantische Oceaan warden gedeporteerd en 14 miljoen werden naar de islamitische staten van Noord-Afrika
en het Midden-Oosten gestuurd. Voor iedere gevangen slaaf moesten vele anderen sterven. De schattingen
van deze bijkomende schade lopen uiteen.
De beroemde missionaris David Livingstone schatte, dat er voor iedere slaaf die een plantage bereikte 5
anderen in een daaraan voorafgaand gevecht werden gedood of door ziektes stierven of door gebrek in het
verloop van de daaropvolgende deportaties (Missiecomité Presbyteriaanse vrouwen, David Livingstone,
pagina 62, 1888). Diegenen, die werden achtergelaten, waren heel jong, zwak, ziek of oud.
Ze stierven spoedig, omdat hun belangrijkste verzorgers gedood of tot slaaf gemaakt werden. Dus, voor 25
miljoen slaven, die op de markt werden aangeboden, hebben we een geschat sterftecijfer van ongeveer 120
miljoen mensen. De islam bezat het monopolie op de slavenhandel in Afrika.
120 miljoen Afrikanen
Christenen
Het aantal christelijke martelaars van de islam ligt bij 9 miljoen (David B. Barrett, Todd M. Johnson, World
Christian Trends AD 30 – AD 2200, William Carey Library, 2001, pagina 230, tabel 4 – 10). Een grove
schatting van Raphael Moore in “De geschiedenis van Klein-Azië” ligt bij 50 miljoen doden in oorlogen door
de Jihad. Wanneer men dus de Afrikaanse christenen meerekent die in de 20e eeuw werden gedood, dan
hebben we:
60 miljoen christenen
Hindoes
Koenard Elst schat in zijn boek “Negationism in India” dat er 80 miljoen Hindoes in de totale Jihad tegen
India werden gedood (Koenard Elst, “Negationism in India”, Voice of India, New Delhi, 2002, pagina 34). Het
land India is tegenwoordig half zo groot als het historische India, door de Jihad. De bergen in de buurt van
India werden Hindoekoesj genoemd, dat betekent de “brandstapel van de Hindoes”.
80 miljoen Hindoes
Boeddhisten
De Boeddhisten hebben de historie van de oorlog nergens opgeschreven of bewaard. Vergeet niet, dat het
in de Jihad alleen aan christenen en Joden was toegestaan om als dhimmi´s (slaven van de islam) te
overleven; alle anderen moesten zich bekeren of sterven.
De Jihad doodde de boeddhisten in Turkije, in Afghanistan, langs de Zijderoute en in India. Het totale aantal
bedraagt grof geschat 10 miljoen (David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30 – AD
2200, William Carey Library, 2001, pagina 230, tabel 4 – 10).
10 miljoen Boeddhisten
Joden
Merkwaardig genoeg waren er niet genoeg gedode Joden in de Jihad om het totale aantal van de
vernietiging significant te laten stijgen. De jihad in Arabië was 100% effectief, maar de cijfers lagen in de
duizenden, niet in de miljoenen.
Daarna onderwierpen de Joden zich en werden dhimmi´s (dienaren of tweederangs burgers) van de islam
en bezaten geen geografische macht meer.
Dit resulteert in een grove schatting van ongeveer 270 miljoen mensen, die door de Jihad werden
gedood.
Bron:
http://europenews.dk/de/node/42749
Vertaling: LIZ/EuropeNews
Bron oorspronkelijk artikel:
http://www.politicalislam.com/tears/pages/tears-of-jihad/
Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
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100% zekerheid hebben we niet zonder lichaam
En ‘false flag’ operations, dát is iets waar de V.S. érg goed in zijn!
De echtheid van de linkse foto wordt door verscheidene bronnen
zwaar in twijfel getrokken. © afp
Tags: is het 'm? Of is het 'm niet?, That's the question
Reageren uitgeschakeld
Juichende menigtes die zich verheugen over de dood van Osama
Bin Laden
mei 02, 2011 By: silviavideler
Welke nieuwszender je ook bekijkt, of wel nieuwssite je ook bezoekt op het internet; Overal lees je over
juichende menigtes en mensen die blij en verheugd zijn dat Osama Bin Laden, dé terrorist onder de
terroristen, is gedood.
En dat terwijl men geen fysiek bewijs kan tonen dan alleen maar een vreselijke lugubere foto van een lijk
welk zo onherkenbaar is, dat we ‘dan maar moeten geloven’ dat het inderdaad om het stoffelijk overschot
zou moeten gaan van Osama Bin Laden.
Zie ook: http://photoblog.msnbc.msn.com/_news/2011/05/02/6568249-webs-bin-laden-death-photo-just-thephoto-is-fake
'De echte Osama bin Laden is al ruim 9 jaar dood'
Op diverse sites worden deze foto's gezien als het bewijs
dat de gedode Osama bin Laden (rechts) nep en een
Photoshop van de twee andere foto's is.
Vandaag verkondigde president Barack Obama vol trots dat
's werelds meest gezochte terrorist, Osama bin Laden, door
Amerikaanse special forces werd omgebracht. Volgens de
bekende Amerikaanse politieke analist en 9/11-criticus David Griffin is de nummer één van al-Qaeda echter
al ruim 9 jaar dood, en stierf Bin Laden op 13 december 2001 een weinig heldhaftige dood als gevolg van
een nierziekte. De Egyptische krant Al-Wafd berichtte op 26 december 2001 zelfs kort over Bin Ladens
overlijden en zijn begrafenis in Tora Bora (Afghanistan).
Het feest en het vuurwerk barstte vandaag los in Washington toen Obama met de woorden 'justice has been
done' bekend maakte dat Amerika's meest gehate vijand eindelijk was gevonden en vermoord. Heel even
reageerde de financiële wereld opgetogen en veerde de afgelopen weken zwaar ingezakte dollar weer wat
op, om daarna weer verder weg te zakken. Wereldwijd waren politici echter zeer opgetogen over het 'goede
nieuws' dat het veronderstelde brein achter de aanslagen van 9/11 definitief is uitgeschakeld.
Bijna tien jaar lang zou Osama bin Laden uit handen van de Westerse inlichtingendiensten weten te blijven,
totdat pas enkele weken zekerheid verkregen werd over zijn exacte verblijfplaats, een luxueus fortachtig
complex op ongeveer 120 kilometer afstand van de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Omdat Obama de
wereld wilde bewijzen dat ze écht Bin Laden te pakken hadden gekregen liet hij het complex niet
platbombarderen, maar stuurde er een helikopter met een speciale militaire eenheid op af.
Het nieuws van Bin Ladens dood had voor Obama op geen beter moment kunnen komen. Zijn populariteit
was onder de Amerikaanse bevolking tot een ongekend dieptepunt gedaald, zeker nu hij het land in nóg een
uitzichtloze oorlog lijkt te hebben gestort (Libië). Kritische volgers van het wereldnieuws vinden het allemaal
een beetje té toevallig, zeker omdat meerdere gezaghebbende sceptici al jaren beweren dat Bin Laden al
lang morsdood is en zeer waarschijnlijk niets te maken had met de aanslagen op het WTC en het Pentagon
op 11 september 2001.
'Elvis Presley is meer levend dan Osama Bin Laden,' verklaarde Angelo M. Codevilla, een voormalige
Amerikaanse inlichtingenofficier en latere professor aan de universiteit van Boston, enkele jaren geleden.
Volgens Codevilla bevatten de diverse videoboodschappen die Bin Laden om de zoveel tijd publiceerde
talloze ongerijmdheden. De gezaghebbende Bin Laden kenner professor Bruce Lawrence wees op de voor
een strenge gelovige moslim ongepaste taal die Bin Laden in latere videoboodschappen bezigde. Ook droeg
hij ineens gouden ringen, wat niet verenigbaar was met zijn strenge Wahhabitische levensovertuiging.
De conclusie was dan ook gauw getrokken: het was niet Bin Laden, maar een dubbelganger die jaren met
de regelmaat van de klok nieuwe bedreigingen richting Amerika en het Westen uitte. Waarom Bin Laden niet
dood mocht was niet zo moeilijk te bedenken: de nog maar kort opgestarte 'war on terror' in Afghanistan had
anders veel te snel zijn belangrijkste doel verloren. Het kwam politiek gewoon goed uit om jarenlang op een
spookbeeld te blijven jagen, dat na verloop van tijd bijna mythische proporties had aangenomen.
Vooral David Griffin hield vanaf het begin af aan vol dat Bin Laden al kort na 9/11 het loodje had gelegd. Hij
wees onder andere op de zichzelf tegensprekende Bin Laden, die aanvankelijk beweerde niets met 9/11 te
maken te hebben, maar er later toch de verantwoordelijkheid voor opeiste. Tegenover de wereld werd deze
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latere tape echter als 'het overtuigende bewijs' gepresenteerd dat Osama Bin Laden achter de aanslagen op
9/11 zat. Dat Osama er in deze opname duidelijk anders uitzag en met zijn rechterhand een notitie maakte
terwijl hij altijd links was geweest maakte daarbij klaarblijkelijk niet uit, noch het feit dat Bin Laden verklaarde
zelf ook verrast te zijn geweest over het instorten van de WTC torens. Volgens Griffin had een
afgestudeerde bouwingenieur zo'n opmerking nooit kunnen maken.
Osama's 'bekentenis' kwam dan ook precies op het moment dat president Bush en premier Blair hadden
beloofd om aan de wereld alle bewijzen dat Bin Laden het brein achter 9/11 was te presenteren. Net zoals
nu doken de bewijsstukken merkwaardig genoeg op precies het goede moment -althans voor de
verantwoordelijke politici in kwestie- op. Volgens Griffin staat het echter vast dat Bin Laden op 13 december
overleed aan een nierziekte, en dat zijn begrafenis door 30 Al-Qaeda leden, familieleden en Talibanvrienden
werd bijgewoond. Volgens de Wahhabitische traditie werd er geen opschrift op het graf aangebracht.
Welke versie is nu de juiste? De bewijzen dat het jarenlang om een dubbelganger ging zijn legio, wat op zijn
minst grond voor de nodige scepsis zou moeten zijn. Hoe dan ook: de sinds 11 september 2001 meest
gezochte terrorist ter wereld is nu 'echt' dood.
Xander - (1) KOPP Online
Wat is er met het weer in Amerika aan de hand?
mei 5, 2011 pineut
Op wat enkele berichten na is het in de Nederlandse en Europese
media muisstil over wat er met het weer in Amerika gaande is. En de
enorme gevolgen die dit heeft, niet alleen voor de locale, maar ook
voor de wereld economie. Om het kort en bondig te zeggen, het gaat
daar gigantisch fout. En dit is dan nog maar zwak uitgedrukt.
Het record van 312 Tornado’s op één dag is inmiddels gevestigd.
De Mississippi rivier is buiten haar oevers getreden en haar
overstromings niveaus hebben die van 1927 inmiddels overtroffen.
Gebieden ter grootte van Frankrijk en Spanje samen, staan geheel onder water. Daar komt bij dat dit ook
nog eens de meest vruchtbare gronden van Amerika zijn waardoor velen oogsten als verloren beschouwd
moeten worden (Mais, Sojabonen, Tarwe, Katoen) En alsof dat nog niet genoeg is zorgt de zware Lente
regen ervoor dat er niet gezaaid kan worden met als gevolg dat ook hierdoor de toch al stijgende
voedselprijzen, nog meer zullen stijgen.
Terwijl de wereld vermaakt wordt met nieuws omtrent de dood van Osama Bin Laden en allerlei andere niet
ter zake doende onzinnigheid, stevent dit land, met in haar kielzog de rest van de wereld, af op een afgrond
waar de meeste in de verste verte niet aan durven te denken. En dan is dit allemaal nog maar een begin van
de komende tijd der Smarten. Christenen in Amerika vragen zich af of dit wellicht een prelude is van de
komende Toorn van God. Want over de schuldenlast zullen we het maar niet eens meer hebben. Amerika is
totaal en volkomen failliet, maar voor de buitenwereld wordt nog even de schone schijn opgehouden.
Het einde lijkt in elk geval voorlopig nog niet in zicht, want ook voor de maand Mei wordt er voor diverse
regio’s/staten in Amerika stormen/orkanen metheel veel regen verwacht. De consequenties daarvan voor dat
land en de rest van de wereld laat zich raden. Het zal niet lang duren vooraleer men misschien ook daar, net
als in Haïti, modder moet gaan eten.
Naast de vele Orkanen, regen en dus inmiddels ook overstromingen, wordt Amerika in andere delen
getroffen door extreme droogte. Hierdoor komt niet alleen de eigen graanschuur, maar ook die van de
wereld in gevaar. Graan is Brood, en geen graan betekend geen brood en dus een langzame hongersdood !
Tegelijkertijd wordt Amerika in verschillende delen van het land ook nog eens geplaagd door zwermen van
kleine en middelgrote aardbevingen. Volgens kenners en wetenschappers duiden al deze aardse
activiteiten, tezamen met de activiteit in Yellowstone en de Madrid Breuklijn, op de aankondiging van een
grote aardbeving die het land onverwacht kan treffen.
Verschillende regio’s worden nauwlettend in de gaten gehouden. Complotdenkers vinden het wel bizar
toevallig dat in Mei de FEMA een grote landelijke oefening gaat houden, maar ach dat zal wel heel erg
toevallig zijn.
Als iedereen nu maar braaf blijft luisteren naar de geweldige grote Obama, als zombies braaf blijft kijken
naar de felblauwverlichte flatscreens met gezellige shows en sport, komt alles best weer in orde. Of toch niet
? Terecht vraagt men zich af : Wat is er met het weer in Amerika aan de hand ? Tornado’s, Overstromingen,
heel veel regen, Hagelstenen zo groot als honkballen, Extreme droogte. Sommigen Christenen durven zelfs
te zeggen : “We are Doomed”
En zo gek zijn die Christenen nog niet, de Waarheid kanwel eens veel erger zijn als dat men ooit zou kunnen
vermoedden.
http://pineut.wordpress.com/2011/05/05/wat-is-er-met-het-weer-in-amerika-aan-de-hand/
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Wetenschapper: Bewijs voor verband komst Elenin en zware aardbevingen
2011-2013: 3 kometen en 5 asteroïden pal langs onze planeet
Geowetenschapper dr. Mensur Omerbashich, onder andere opgeleid
aan het prestigieuze MIT (Massachusetts Institute of Technology) en
werkzaam geweest bij het Nationale Laboratorium van de Berkeley
universiteit in Californië, heeft empirisch bewijs geleverd voor het feit
dat zware aardbevingen op de Aarde worden veroorzaakt door de
astronomische samenstand van onze planeet met andere
hemellichamen. Aangezien de komeet Elenin op grote afstand de
krachtige aardbevingen in China (2008, Magnitude 7.9), Chili (2010; M8.8) en Japan (2011;M9.0)
veroorzaakte, voorspelt dat niet veel goeds als de komeet tussen eind september en december de Aarde
zeer dicht genaderd zal zijn. (1). Dr. Omerbashich ontwikkelde het zogenaamde georesonator concept,
waarin de Aarde wordt gezien als een onder druk staande mechanische oscillator (een toestel of lichaam
waarmee trillingen worden opgewekt). Op onze planeet treedt krachtige seismische activiteit (M6 en hoger)
op als gevolg van de versterking van de resonantie van de aardmantel tijdens langdurige (minstens 3 dagen)
astronomische samenstanden met objecten in ons zonnestelsel (2 / PDF).
Het georesonator concept is te vergelijken met een brug die uiteindelijk instort als gevolg van een er
overheen marcherend leger soldaten (elke gezamenlijke 'stap' versterkt de trillingen die deze stappen
veroorzaken). Voortekenen van aardbevingen in de atmosfeer of de activiteit van de zon worden daarom niet
veroorzaakt door een geheimzinnige 'straling' of iets dergelijks, maar vormen onderdeel van dezelfde van
buiten komende kracht die op een natuurlijke wijze inwerkt op de krachten van de Aarde.
In 2007 werd volgens dr. Omerbashich het eerste instrumentele bewijs geleverd voor zijn georesonator
concept, doordat de meest accurate gegevens van wereldwijde zwaartekracht meters succesvol konden
worden gekoppeld aan M7+ seismische activiteit die op of rond 3 dagen van een samenstand met de zon en
de maan plaatsvond. Dit verband is nu aangetoond voor het hele zonnestelsel.
Een jaar later leverde dr. Omerbashich theoretisch bewijs voor de absolute generalisatie (= altijd en overal
toepasbaar zijnde) georesonator, nu als hyperresonator, waarin ons hele universum functioneert als een
oscillator die wordt beïnvloed door andere universa. Hiermee zou hij volgens eigen zeggen de
zwaartekracht-constante van Isaac Newton hebben aangetoond, en zouden de aannames van de beroemde
natuurkundigen Einstein en Planck, die beweerden dat de natuurkundige wetten niet constant zijn, als
fundamenteel verkeerd onderuit zijn gehaald.
Patent gestolen
Dr. Omerbashich verkeert overigens op gespannen voet met de Amerikaanse overheid, die een belangrijk
patent (op een methode voor het meten van veld dynamica) van hem gestolen zou hebben en hem
regelmatig zou intimideren met het doorzoeken van zijn auto -soms twee keer per dag- en zelfs het
binnenvallen van zijn huis door een SWAT team. Op zijn website staat dan ook een waarschuwing tegen de
Vrijmetselarij en andere misleidende organisaties zoals de Illuminati, Trilaterale Commissie en de
Bilderbergers, die volgens hem belangrijke wetenschappelijke uitvindingen -zoals vrije energie van Nikola
Tesla- achterhouden voor het wereldpubliek.
Lijst met samenstanden - aardbevingen
Dr. Omerbashich heeft voor alleen al het jaar 2010 een hele lijst opgesteld waarin het verband tussen
astronomische samenstanden -dus zeker niet alleen met de komeet Elenin- en zware seismische activiteit
onomstotelijk wordt aangetoond (2). Daarnaast geeft hij vanaf het jaar 2000 een lijst zeer zware
aardbevingen die eveneens samenvielen met astronomische samenstanden van de Aarde met de zon en
andere planeten in het zonnestelsel. Wat opvalt is dat Elenin al in 2007 betrokken was bij zo'n samenstand
en een zware 8.1 aardbeving op de Solomon eilanden.
Bedenk hierbij dat dergelijke samenstanden van twee hemellichamen slechts gemiddeld een keer per week
voorkomen, en samenstanden van meerdere hemellichamen zelfs minder dan een keer per maand. Van een
toevallig samenvallen kan dus geen sprake zijn. Tevens opmerkelijk is het feit dat drie van de zes sterke
(M9+) aardbevingen plaatsvonden tijdens volle maan. De zon speelt in de meeste samenstanden een rol (18
x), daarna volgen Mercurius (9 x), Jupiter (6 x), Venus (5 x), de Maan (5 x), Elenin (3 x), Saturnus (3 x),
Uranus (2 x) en Neptunus (1 x). De planeet Mars en de ex-planeet Pluto spelen geen rol bij het ontstaan van
aardbevingen op Aarde. Dr. Omerbashich lijkt dus te hebben bewezen dat krachtige seismische activiteit op
onze planeet niet veroorzaakt wordt door de tektonische platen. Beiden worden juist geactiveerd door
externe invloeden uit de ruimte. Met deze wetenschap kunnen aardbevingen tot op enkele dagen
nauwkeurig worden voorspeld, zowel wat betreft de sterkte als de locatie.
Elenin
Volgens dr. Omerbashich zal de komeet Elenin (C/2010X1), eerder verantwoordelijk voor de zware
aardbevingen in onder andere China, Chili en Japan, tot oktober 2011 nog meer en krachtigere
aardbevingen veroorzaken. Elenins krachtige zwaartekrachtveld wordt mede veroorzaakt door een 30.000
kilometer dikke wolk met allerlei (puin)deeltjes die worden 'vastgehouden' en meegesleurd door de komeet.
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Op 17 maart schreven we al dat er tamelijk geloofwaardige aanwijzingen zijn dat de komst van Elenin volgens sommigen 'planeet X'- tussen 27 september en 23 november 2011 apocalyptische gebeurtenissen
kan gaan veroorzaken. De bevindingen van dr. Omerbashich lijken dit gegeven in ieder geval deels te
bevestigen. De samenstand van de Aarde met onder andere Elenin en de nadering van de komeet kunt u
zelf met behulp van een computermodel van de NASA controleren (3).
De grote vraag is wat er op onze planeet zal gebeuren als Elenin in de herfst veel dichterbij zal zijn
gekomen. Bijkomend risico is de hierboven genoemde 30.000 kilometer dikke wolk met puindeeltjes, waar
de Aarde naar het zich laat aanzien recht doorheen zal gaan.
2011-2013: Nog 2 kometen en 3 asteroïden
Naast Elenin krijgen we met nog twee andere kometen, alsmede ook met drie asteroïden te maken die op
relatief (zeer) korte afstand langs de Aarde zullen scheren. Eerst komt op 18 augustus 45P/Honda-MrkosPajdusako op 0,0767 AU (Astronomische Eenheden, 1 AU= ca. 150 miljoen kilometer) voorbij zeilen. Na
Elenin (17 oktober / 0,232 AU en 5 november / 0,348 AU, als de Aarde het spoor van Elenin kruist) volgt op
9 november de asteroïde 2005 YU55 op 0,0022 AU en op 7 januari 2012 de komeet P/2006 T1 (Levy) op
een afstand van 0,0453 AU.
Op 22 juni 2012 passeert asteroïde 2005 GO21 op 0,0442 AU de Aarde, op 12 december gevolgd door 4179
Toutatis (0,0504 AU). Tenslotte scheert 99942 Apophis op 10 januari 2013 op 0,096 AU langs onze planeet
(4).
Conclusie
Hoewel het natuurlijk nog niet 100% zeker is lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het steeds dichterbij
komen van komeet Elenin voor een toename van zware aardbevingen op Aarde zal gaan zorgen, zowel in
sterkte als in aantal. Of dit in de herfst daadwerkelijk 'apocalyptische' toestanden zal veroorzaken is onzeker,
aangezien de bevindingen van dr. Omerbashich nog niet zijn overgenomen door de gevestigde wetenschap
- laat staan door de politiek en de reguliere media. Het verband tussen onder andere Elenin en zware
aardbevingen lijkt echter niet te ontkennen, waardoor de kans dat de 'doemdenkers' gelijk krijgen deze keer
aanzienlijk groter lijkt dan bij eerdere -niet uitgekomen- voorspellingen.
Xander - (1) Omerbashich ; (2) arXiv.org (PDF) ; (3) NASA ; (4) YouTube
Zie ook:
17-03: Komeet Elenin, de aardbevingen in Chili, Christchurch, Japan en de herfst van 2011
04-03: Chinese TV laat opname van twee zonnen zien - Planeet X?
02-03: Pastor Riley overtuigd van komst Planeet-X vanaf oktober 2011
Voedselinflatie bedreigt miljoenen in Azië’
Bron / origineel: www.presstv.ir
Stijgende voedsel en brandstofprijzen kan tegen 2011 tientallen
miljoenen Aziaten in extreme armoede brengen en de economische
groei in de regio ontsporen, zegt de Asian Development Bank (ADB).
Volgens een ADB rapport dat op dinsdag gepubliceerd is steeg aan
het begin van het jaar de voedselinflatie gemiddeld 10 procent in
Aziatische ontwikkelingslanden. De kosten van onmisbare
voedingsmiddelen zoals tarwe, maïs, suiker, eetbare oliën,
zuivelproducten en vlees stegen met dubbele cijfers, terwijl de prijs van rijst, een basisvoedsel in Azië, ook
wordt verwacht te stijgen. Als de situatie niet wordt beheerst dan kan dit ten minste 64 miljoen mensen, of
bijna 2 procent van 3,3 miljard mensen in Azië, onder de armoedegrens van 1,25 US dollar per dag brengen,
waarschuwde de in Manilla gevestigde bank. In combinatie met torenhoge olieprijzen kan de huidige
voedselprijsstijging ook de economische groei dit jaar in Azië tot 1,5 procent verminderen. Hoewel Aziatische
economieën sterk zijn opgekomen na de wereldwijde financiële crisis in 2008, zijn de stijgende kosten van
levensonderhoud tot een grote zorg in de regio geworden. Hoofdeconoom van de ADB, Rhee Changyong,
zei dinsdag dat indien de wereldwijde voedselcrisis ongecontroleerd blijft het zelfs recente winsten kon
ondermijnen die gemaakt zijn in armoedevermindering in Azië. Om de dreigende crisis tegen te houden
hebben veel Aziatische landen tot dusver exportverboden op hun producten opgelegd, een praktijk die niet
de oorzaak verhelpt, volgens Rhee.
In plaats daarvan zouden landen sociale vangnetten moeten versterken, investeringen in
landbouwinfrastructuur verhogen en opslagfaciliteiten vergroten, zei de hoofdeconoom van de ADB.
Hij voegde toe dat deze maatregelen zullen verzekeren dat voedselproducten niet worden verspild, dus
helpen om de prijzen te beheersen.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/voedselinflatie_bedreigt_miljoenen_in_azie
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Palestijnen op ramkoers met Israël na akkoord PA en Hamas
Israëlische politici suggereren annexatie Judea en Samaria - Verdere
toenadering Egypte tot Hamas en Iran
Palestijnen protesteren bij de Rafah grensovergang tussen Egypte en
de Gazastrook. Egypte wil deze grens, die werd gesloten na de
machtsovername door Hamas, nu permanent gaan openstellen.
Door een vredesakkoord te sluiten met de terreurorganisatie Hamas
heeft de Palestijnse Autoriteit van Mahmoud Abbas definitief gekozen voor een nu vrijwel onafwendbaar
geworden totale confrontatie met Israël, dat weigert met de Palestijnen over vrede te praten zolang Hamas
openlijk de vernietiging van de Joodse staat als prioriteit nummer één nastreeft. Hamasleider Ismail Haniyeh
heeft de PLO en Fatah -onderdelen van de PA- dan ook opgeroepen om 'de Zionistische entiteit' niet te
erkennen en er geen onderhandelingen meer mee te voeren.(1)
Haniyeh maakte duidelijk dat hij verwacht dat de tijdelijke Palestijnse eenheidsregering, die voort moet
vloeien uit afgelopen week beklonken overeenkomst, afziet van erkenning van de Joodse staat. 'We gaan
door met wat goed is voor het Palestijnse volk. De standpunten van Israël zijn voor ons niet van belang,'
aldus Haniyeh (2).
In juni 2007 verklaarde PA-leider Mahmoud Abbas nog dat 'er geen dialoog met deze moordenaars' zou
worden gevoerd, daarmee verwijzend naar de bloederige machtsovername van de Gazastrook door Hamas.
'Geen dialoog met de machten der duisternis!' bezwoer Abbas enkele maanden nadat Hamas hem had
geprobeerd te vermoorden. Nu worden diezelfde moordenaars zijn collega's in een 'nationale eenheids'
regering (3).
Ondertussen blijft Abbas met een stalen gezicht volhouden dat hij de acceptatie van Israël verwacht van een
Palestijnse regering met leden die het valse en antisemitische propagandawerkje 'Protocollen van de
Oudsten van Zion' tot hun tweede Koran hebben verheven en als onlosmakelijk onderdeel van hun
islamitische geloof de totale vernietiging van de Joodse staat nastreven.
De Israëlische premier Netanyahu verklaarde dan ook dat hij niet van plan is om met zo'n 'regering'
gesprekken te gaan voeren. 'De Palestijnse Autoriteit moet kiezen tussen vrede met Israël of vrede met
Hamas,' zei hij afgelopen woensdag. Dat was overigens wel een behoorlijke lading mosterd na de maaltijd,
aangezien de PA de afgelopen jaren overduidelijk keer of keer koos vóór Hamas en tegen Israël. In 2000
verwierp de PA een vredesakkoord en een eigen staat en begon samen met Hamas een terreuroorlog tegen
Israël. In 2005 trok Israël zich geheel terug van de Gazastrook en reageerde de PA met raketten en
granaten op Israëlische dorpen en steden.
Vervolgens kozen de Palestijnen in Gaza in 2006 Hamas als hun heersers. In 2007 tekenden Fatah en
Hamas hun eerste samenwerkingsovereenkomst. Een jaar later verwierpen de Palestijnen opnieuw een
vredesakkoord en een eigen staat, en vorig jaar weigerde Abbas om ook maar één seconde met Israël te
onderhandelen en ging in plaats daarvan praten met Hamas. Nu ligt er zelfs een officiële overeenkomst met
de terroristen over een Palestijnse éénheidsregering. Een door onderhandelingen bereikte twee-staten
oplossing, zoals de internationale gemeenschap die graag tot stand ziet komen, lijkt dan ook verder weg dan
ooit (4).
Annexatie Judea en Samaria
In Israël gaan daarom steeds meer stemmen op om in het geval van een unilateraal uitroepen van een
Palestijnse staat in Judea en Samaria zelf ook unilaterale stappen te nemen. Vice-minister van Buitenlandse
Zaken Danny Ayalon denkt dat VN-erkenning in september voor 'Palestina' geen enkel verschil zal uitmaken
voor de situatie ter plekke en daarom niet relevant is. 'De acties en intenties van de PA bewijzen opnieuw
dat ze niet geinteresseerd zijn in echte vrede met Israël. Anders zouden ze wel terugkeren naar de
onderhandelingstafel (5).'
Oud ambassadeur in Egypte, Zweden en Roemenië Tzvi Maz'el legde uit dat een eventuele erkenning van
de VN van 'Palestina' buiten Israël om de in 1993 gesloten Oslo akkoorden nul en nietig zal verklaren, en
tevens indruist tegen de VN resoluties 242 en 338, waar alle onderhandelingen tussen Israël en de
Palestijnen op gebaseerd zijn. Israël zal hier dan niet meer gebonden aan zijn en stappen ondernemen om
de eigen veiligheid te beschermen.
Danny Dayan, voorzitter van de Yesha Raad van de Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria, vindt
dat Israël sowieso geen rekening meer moet houden met de Palestijnen en duidelijk heel Judea en Samaria
als het soevereine territorium van Israël moet verklaren. 'We moeten vasthouden aan de onwankelbare claim
van het volk Israël op zijn thuisland en tevens onze intentie om dit recht te actualiseren. Maar als de
Arabieren praten over 'nationale rechten' en Israël alleen veiligheid eist, is deze strijd bij voorbaat verloren,'
aldus Dayan, die hoopt dat de vicieuze cirkel van het voortdurend doen van concessies aan de Palestijnen
en er vervolgens niets voor terugkrijgen eindelijk doorbroken wordt.
David Wilder, woordvoerder van de joodse gemeenschap in Hebron, vind het akkoord tussen de PA en
Hamas zelfs reden voor een feestje. 'Deze keer heeft (president) Shimon Peres de spijker op de kop
geslagen toen hij donderdag zei dat dit akkoord de oprichting van een Palestijnse staat zal verhinderen,'
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verklaarde Wilder. 'Het conflict tussen Hamas en Fatah was dan ook nooit ideologisch van aard, omdat
beide partijen Israël een ondraaglijke doorn in de collectieve kelen van de Arabieren vinden, die er bij de
eerste de beste gelegenheid moet worden uitgerukt.'
'Net zoals God het hart van Farao verhardde, zo doet Hij dat ook vandaag. Hij strooit zand in de ogen van
onze vijanden, verblindt hen, stompt hen af, en leidt hen op een doodlopende weg - niet naar de vernietiging
van Israël, maar naar hun eigen totale ondergang. Dat betekent niet dat wij het makkelijk zullen krijgen,
zeker niet! Maar de kansen op nóg een Arabische staat aan onze oostelijke grens, ontstaan met de zegen
van Israël, is in jaren niet zo klein geweest.'
Toenadering Egypte tot Hamas en Iran
Het gevaar voor Israël aan de westelijke grens met Egypte lijkt echter met de dag groter te worden.
Afgelopen week schreven we al dat de meeste Egyptenaren het vredesverdrag met Israël willen annuleren.
De huidige Egyptische regering kiest duidelijk een andere koers dan de afgezette president Mubarak, en wil
naast het aanknopen van betrekkingen met Iran ook de grens met de door Hamas beheerste Gazastrook
permanent openstellen. Deze grens werd in 2007 gesloten vanwege de massale wapensmokkel naar Gaza,
die daarna letterlijk ondergronds ging (6)(7).
De Egyptische stafchef van de gewapende strijdkrachten, generaal Sami Anan, heeft Israël vandaag
gewaarschuwd zich niet te bemoeien met de aanstaande permanente openstelling van de grens bij Rafah
(10). Volgens Israëlische officials is het Egyptische besluit in strijd met eerdere overeenkomsten tussen de
VS, Israël, Egypte en de EU om geen wapens en terroristen door te laten naar de Gazastrook.
Daarnaast hebben de nieuwe machthebbers in Egypte zowel Fatah als Hamas uitgenodigd om in Cairo hun
verzoenings overeenkomst te komen ondertekenen. De verwachting is dat Mahmoud Abbas en Hamas
leider Khaled Meshaal dinsdag hun handtekening onder het Palestijnse eenheidsakkoord zullen zetten.
Egypte is zich er terdege van bewust dat deze overeenkomst tegen de Oslo akkoorden ingaat. De
ondertekening in Cairo zet de toch al gespannen verhoudingen tussen Egypte en Israël dan ook verder op
scherp (8), zeker nu een woordvoerder van Hamas verklaard heeft dat de terreurorganisatie een vestiging in
Egypte zal openen (9).
Geen partner
Het moge opnieuw duidelijk zijn: Israël heeft in de Palestijnen geen serieuze vredespartner en heeft deze
zelfs nooit gehad. Vier jaar geleden noemde Abbas Hamas terecht 'de machten der duisternis' - nu werkt hij
officieel met hen samen. Dat lijkt het Israëlisch-Palestijnse vredesproces definitief om zeep te hebben
geholpen. Een eventuele unilaterale erkenning van 'Palestina' in september door de VN lijkt dan ook niet
anders dan uit te gaan monden in een totale en gewelddadige confrontatie met Israël.
Xander - (1) Jerusalem Post ; (2) Ynet News ; (3) Jerusalem Post ; (4) Jerusalem Post ; (5) Arutz 7 ;
(6) Arutz 7 ; (7) Arutz 7 ; (8) Arutz 7 ; (9) Jerusalem Post ; (10) Haaretz

Internetbankieren via de RABO sinds vanochtend vroeg platgelegd
mei 02, 2011 By: silviavideler
Een raar gevoel, niet bij je bankgegevens kunnen komen, geen betalingen kunnen verrichten, niet kunnen
zien wie of er wellicht wat betaald heeft en ‘pin’-betalingen schijnen ook al niet overal te lukken.
Daar sta je dan, als burger, voor sommige mensen kan dat best nare consequenties ten gevolge hebben. De
media hebben het over een of andere terroristische organisatie die cyber-aanvallen heeft gepleegd op het
Rabobank-internet systeem. Tja , waarom de Rabo-bank, bij mijn weten nog de minst slechte van de grote
vier!
Om dat de Rabo-bank mee zou werken aan transacties welke met wapens van doen hebben, zo stond er te
lezen in diverse nieuwsmedia. Tja, triest, maar welke bank is daar verschoond van? Welke bank doet daar
niet aan mee?
Het hele systeem is inmiddels zo georganiseerd dat zelfs een uitkeringstrekker niet meer zonder bank kan,
laat staan een ‘keurige in drie delig pak geklede heer’ die handelt in wapens.
Maar het effect op de ‘gewone’ burger is er toch een van schrikken. Niet meer bij je geld kunnen komen ook
al weet je dat het maar tijdelijk is, of je overzicht kwijt te zijn.
In vele doemscenario’s is dit al uitvoerig beschreven, zeker als er straks ontegenzeggelijk een z.g.
‘bankholiday’ staat aan te komen. Misschien dat de banken nu al even kunnen wennen aan en of de reacties
aftasten van hun geacht cliënteel? Het zou zó maar kunnen, want de vorige aanval op de Rabo van februari
j.l., daar schijnt de politie nog steeds achter aan te zitten. Misschien te weinig mankracht daarvoor? Of er zijn
téveel mensen ingezet om zware misdadigers op te sporen die zonder gordel rijden of misschien wel 10 km
te hard scheuren?
Kortom, het is gebeurd, men weet nu ( 17.30 u.) nog niet wanneer het euvel verholpen is, maar de les die ik
er althans uit geleerd heb is: Toch maar wat meer cash geld achter de hand houden, net als vroeger!
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Razendsnelle islamisering verandert Nederland in 'Eurabische nachtmerrie'
'Nederland is nu al een gescheiden samenleving'
De torenhoge minaretten van de Essalam moskee in Rotterdam, dat
door The Economist een 'Eurabische nachtmerrie' wordt genoemd.
Volgens de Italiaanse journalist Guilio Meotti blijkt uit diverse
internationale onderzoeken dat Nederland één van landen in Europa
is waar de islamisering van de maatschappij het snelste en
eenvoudigste verloopt, zo zeer zelfs dat het internationale vermaarde
magazine The Economist Rotterdam als 'een Eurabische nachtmerrie'
heeft betiteld. Amsterdam behoort samen met Brussel en Marseille tot
de steden waar moslims nu al 20% tot 25% van de bevolking uitmaken. Als deze trend zich ongewijzigd
doorzet is er halverwege deze eeuw vrijwel niets meer over van onze vrije hoog ontwikkelde Westerse
democratie.
In onze tijd zijn we getuige van de zelf-uitroeiing van de Europese beschaving, die de bakermat vormde van
het huidige moderne tijdperk. In zijn nieuwe bestseller 'Civilization' schrijft de hoog in aanzien staande
Harvard historicus Niall Ferguson: 'Als de moslimbevolking in Groot Brittannië jaarlijks met 6,7% blijft
doorgroeien (zoals tussen 2004 en 2008 het geval was), dan stijgt hun aandeel van krap 4% in 2008 naar
8% in 2020, 15% in 2030, 28% in 2040 en voorbij de 50% in 2050.'
Ferguson is niet de enige die de term 'Eurabië' gebruikt voor het islamiserende en vergrijzende Europese
continent. Historicus Bat Ye'or bestudeert al zijn hele carrière het fenomeen en professor Bernard Lewis
verklaarde tegenover de Duitse krant Die Welt dat 'Europa op zijn laatst aan het einde van de 21e eeuw een
moslim meerderheid heeft.' Volgens het toonaangevende Amerikaanse Pew Forum stijgt het aantal moslims
wereldwijd eveneens fors, namelijk met 35% in de komende 20 jaar, twee keer zo snel als het aantal nietmoslims.
Beangstigende cijfers
De meest beangstigende cijfers komen uit Europa. In landen zoals Groot Brittannië, Frankrijk, Italië en
Duitsland zal de komende 20 jaar het aantal moslims in absolute aantallen enorm stijgen. In Zweden en
Italië zal het aantal islamieten zich zelfs meer dan verdubbelen. Kardinaal Angelo Bagnasco, president van
de Italiaanse Episcopale Conferentie, waarschuwde dat Italië 'langzaam demografische zelfmoord' pleegt.
'Dit zijn de laatste dagen van Europa,' waarschuwde historicus Walter Laqueur. Een laag Europees
geboortecijfer, gecombineerd met massale moslim immigratie en een vastbesloten islamistische minderheid
veranderen de geboorteplek van de Westerse beschaving in een graf.
In heel Europa krijgt de autochtone bevolking steeds minder kinderen. Voor een stabiele bevolking is een
geboortecijfer van 2,1 kinderen per vrouw noodzakelijk. In de Verenigde Staten is dat ruwweg nog het geval
en in Israël ligt dit beduidend hoger op 2,6. In Italië is het geboortecijfer met slechts 1,3 kinderen per vrouw
het laagst. De Canadese journalist Mark Steyn, auteur van 'Amerika Alleen', schreef daarom dat Italië aan
het einde van deze eeuw alleen nog een geografische naam is waar de oorspronkelijke bevolking uit
verdwenen zal zijn.
Nederlandse steden vol met Mohammeds
In de vier grootste steden van Nederland -Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht- is Mohammed
(inclusief de variaties Mohamed en Muhammad) nu al de meest gekozen babynaam. Voor Brussel geldt
hetzelfde. In Oostenrijk, waar in de 20e eeuw nog 90% van de bevolking katholiek was, zal in 2050 de islam
de toonaangevende religie onder jongeren onder de 15 zijn. In Spanje bestaat de bevolking al voor 15% uit
immigranten - in 1998 was dit nog slechts 3,2%. Volgens Pew zal de Franse moslimbevolking stijgen van 4,7
miljoen nu naar 6,9 miljoen in 2030. In Amsterdam, Brussel en Marseille is het aandeel moslims al 20%25%; In Rotterdam, Den Haag, Londen, Birmingham, Keulen, Straatsburg, Kopenhagen en Stockholm
tussen de 10% en 20% en in Berlijn, Hamburg en Wenen tussen de 5% en 10%.
Het probleem is dat de snelst groeiende bevolkingsgroep in Europa tevens de meest religieuze is en het
meest afkerig is van onze democratische verworvenheden. Het is dan ook niet moeilijk te bedenken hoe de
confrontatie tussen de atheïstische en apathische Europeanen en de gedreven theologische islamisten zal
aflopen. De Moslim Broederschap is nu al de baas in de meeste Europese moskeeën. Hun belangrijkste
vertegenwoordigers worden door onze overheden en de media met alle egards behandeld. Europa is dan
ook één van de prioriteiten van de Moslim Broederschap. Zij noemen ons continent 'dar al shaadi', het
zendingsland. Yusuf al Qaradawi, de bekendste goeroe van de Broederschap, zei het klip en klaar: 'De islam
zal terugkeren naar Europa, niet door het zwaard, maar door bekeringsdrang.'
Europa raakt alles kwijt aan de islam
Europa loopt daarom het enorme risico alle kostbare elementen van onze beschaving kwijt te raken:
menselijke waardigheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijheid van geweten,
rechtvaardigheid, en de scheiding van staat en kerk - herstel: moskee. Tientallen Europese journalisten,
cartoonisten en schrijvers worden regelmatig met de dood bedreigd door moslims als ze hier over 'durven'
schrijven. Uit de laatste WikiLeaks documenten blijkt dat minstens 35 Guantanamo terroristen
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geradicaliseerd werden in moskeeën in Londen, alvorens ze erop uit werden gestuurd om het Westen te
bevechten. In datzelfde Groot Brittannië bevinden zich al 80 Sharia rechtbanken die als een vorm van legale
apartheid naast de bestaande wetgeving opereren. Deze islamitische rechtbanken zijn gebaseerd op de
verwerping van het principe van de onschendbaarheid van de mensenrechten. Zo formaliseren deze
rechtbanken de 'talaq', de verstoting van een vrouw door haar man, en daarnaast polygamie, het recht om
vrouwen (gewelddadig) te 'tuchtigen' en het recht om huwelijken met niet-moslims te verbieden.
Eurabische nachtmerrie
Nederland, met al zijn anti-discriminatie wetten, is nu al een gescheiden samenleving. De grootste
moskeeën van Europa staan in ons eigen groene, weelderige en waterrijke landschap. In het Rotterdamse
Zuidplein theater is een compleet balkon gereserveerd voor moslim vrouwen. Nee, dit gebeurt niet in
Pakistan of Saudi Arabië, maar in een stad van waar de Amerikaanse 'founding fathers' de oceaan
overstaken naar het nieuwe continent. The Economist -bepaald geen anti-islamitisch magazine- noemde
Rotterdam niet voor niets een 'Eurabische nachtmerrie'.
Deze nachtmerrie is niet alleen een bedreiging voor de autochtone Nederlanders, maar ook voor de joden.
Volgens het Joodse Agentschap bereikte het groeiende antisemitisme in West Europa het afgelopen jaar
een triest naoorlogs hoogtepunt. De verwachting is dat het in de toekomst alleen maar erger zal worden. In
de moslim winkels in hartje Londen zijn antisemitische, haatzaaiende en propagandistische boeken zoals
'Mein Kampf' en de 'Protocollen van de Oudsten van Zion' prominente bestsellers.
Denk bijvoorbeeld aan Ilan Halimi, een jonge joodse man uit Parijs, die werd gekidnapt en gemarteld zonder
dat er iemand uit de omringende appartementen tussenbeide kwam. Andere inwoners hoorden Halimi's
geschreeuw, maar deden helemaal niets.
In Zweden, een land dat door de Britse krant The Guardian werd omschreven als 'het grootste succes dat de
wereld ooit gekend heeft', verlaten joden in drommen grote steden zoals Malmö omdat het er vanwege het
toenemende antisemitisme door met name moslims niet meer veilig is. De Nederlandse liberaal Frits
Bolkestein veroorzaakte even een mediarelletje door te stellen dat joden in Nederland 'geen toekomst
hebben en maar naar de VS of Israël moeten emigreren.' Het beroemde Nederland van Spinoza, ooit de
schuilplaats voor de Spaanse en Portugese joden die de Roomse inquisitie ontvluchtten, is razendsnel een
koninkrijk van angst voor, intimidatie door en onderwerping aan de islam aan het worden. De Joden vluchten
eveneens weg uit Antwerpen, ooit trots 'het Jeruzalem van het Noorden' genoemd.
Nieuwe Holocaust
Antisemitisme is een uitbarsting van pure barbaarsheid en is in iedere zichzelf respecterende samenleving
een barometer voor tolerantie en beschaving. Als de joden eenmaal zijn verdwenen uit onder andere
Amsterdam en Antwerpen zal niets meer hetzelfde zijn in Europa. We moeten daarom niet vreemd opkijken
als op een dag -die eerder vroeger dan later zal komen- het aan de islam onderworpen Europa de joodse
afstammelingen van de Holocaust zal proberen te verdrijven uit hun thuisland Israël. Deze tweede Shoah,
deze nieuwe Holocaust, zal onder het mom van 'vrede en gerechtigheid voor Palestina' worden uitgevoerd.
Dan zal de ultieme barbaarsheid zijn volheid hebben bereikt en zal de aloude Europese beschaving met al
zijn verworvenheden definitief ten onder zijn gegaan.
Xander - (1) Ynet News

Piet Hein Donner haalt uit tegen de journalistiek: “IK HAAT JULLIE”!
mei 04, 2011 By: silviavideler
Het is goed te weten hoe onze leidslieden in werkelijkheid denken:
“Als het aan Donner ligt komt er subiet een einde aan de zogeheten Wet
Openbaarheid van Bestuur. Journalisten misbruiken in zijn ogen de WOB om
scoopjes te publiceren. Daardoor zijn ambtenaren hartstikke druk met het
verwerken van aanvragen en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Liever
een antidemocratische doofpottencultuur, dan een stel ambtenaren die
bestuursinfo beschikbaar stellen aan burgers die daar alle recht op hebben.
Vrijheid van informatie is in Nederland toch al een farce. En als het aan Donner
ligt gaan we helemaal terug naar de vijftiger jaren. Geen kritische burgers. Geen
social media. Allemaal getrouwd & naar de kerk. Iedereen braaf knikken
wanneer de overheid het vraagt. Dat we hierdoor inmiddels het lachertje van de
Vrije Wereld dreigen te worden neemt Donner graag voor lief. Wat de overheid in
het geniep van uw geld uitvreet is de zaak van politici. Daar heeft u geen reet
mee te maken. Logisch toch? We sluiten af met pijnlijke woorden van WOBdeskundige Roger Vleugels: “Alleen in Zimbabwe is de situatie nog erger dan in Nederland en dat is geen
grapje.”
bron: Nujij en Geen Stijl
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Bent u ook zo druk bezig op Facebook of Twitter?
Assange: Facebook is spionagemachine Met aparte ingang voor
overheid
03 mei 2011 | Pieterjan Van Leemputten
Volgens Wikileaks-medeoprichter Julian Assange hebben Amerikaanse
inlichtingendiensten vrije toegang tot informatie op sociale netwerken zoals
Facebook. Assange deed zijn uitspraken in een video-interview met Russia
Today. De interviewster vroeg hoe belangrijk netwerken als Twitter en
Facebook waren bij de opstanden in het Midden-Oosten. Daarop verlegde
Assange de focus van het onderwerp naar eventueel misbruik door de VS. “Facebook is veruit de
aantrekkelijkste spionagemachine die ooit werd uitgevonden”, zegt hij. “We hebben de meest
samenhangende database ter wereld. Namen, adressen, relaties, locatie, communicatie, familieleden…
Allemaal bewaard in de VS, allemaal toegankelijk voor de VS.”
Aparte interface
Assange gaat nog een stap verder. Volgens hem hebben dergelijke sites zelfs een aangepaste interface
voor Amerikaanse inlichtingendiensten. Zo kunnen ze zelf naar believen informatie over gebruikers
opvragen. De sociaalnetwerksites worden volgens Assange niet door de Amerikaanse overheid bestuurd.
Maar omdat het te duur is om gegevens individueel op te vragen, hebben de sites volgens hem een
geautomatiseerd systeem opgezet om informatie op te vragen.
Bewijs?
Op zich uit Assange zware beschuldigingen naar netwerksites zonder concrete bewijzen op tafel te leggen.
Al is het voor inlichtingendiensten inderdaad mogelijk om dergelijke informatie te achterhalen. Informatie op
Amerikaanse servers kan bijvoorbeeld door de VS worden opgevraagd voor juridische doeleinden. Al moet
het dan gaan om individuele gevallen en niet om voortdurende informatievergaring.
bron: ZDNet
Een Vandaag-Babylonische spraakverwarring-"Bilderbergconferentie"
za, 06/02/2010 - 20:08 — fruitarier
Een Vandaag heeft in haar uitzending van vandaag (6 februari 2010), in een
poging het begrip 'Bilderbergconferentie', uit het negatieve daglicht te halen,
opzettelijk de Bilderbergconferentie (zoals wij die kennen: wereldelite die
buitenparlementair om tracht een wereldregering op te zetten), verward met een
(normaal) nationaal overleg van de Nederlandse elite en de werkgeversorganisatie
VNO NCW, dat onlangs plaatsvond.
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/35586/boze_brief_over_inperking_nevenfuncties
U ziet, het begrip Bilderbergconferentie wordt inmiddels welvia de mainstream media genoemd, maar men
probeert bewust de naam los te koppelen van de eigenlijke betekenis van de Bilderbergconferentie, namelijk
de Bilderbergconferentie, gesticht door de vader van Koningin Beatrix, Prins Bernhard, waarin mensen als
Koningin Beatrix, de internationale bankiers, de ministers van grote landen (Timothy Geitner, Hillary Clinton),
CEO's van de global coorporations (zoals Jeroen van der Veer:Shell) en alle anderen die er toe doen in de
wereld van zakkenvullerij en honger naar absolute macht, overleggen zonder het medeweten van de
volkeren hoe ze zo snel mogelijk de wereldmacht kunnen overnemen.
De Bilderbergconferentie: dezelfde conferentie waarin geen journalisten aanwezig mogen zijn, zodat de
deelnemers "vrijelijk kunnen praten in ongedwongen sfeer". Dat met dit praten allerlei nationale wetten
worden overtreden (als iemand bijvoorbeeld in functie is, men mag nu eenmaal niet voor een land uitkomen
in een topoverleg als het nationale parlement daar geen weet van heeft) doet er blijkbaar niet toe. Vindt u
ook niet dat het toch op zijn minst merkwaardig is als er allerlei mensenvan behoorlijke statuur, bij elkaar
komen, dat daar dan geen pers bij mag zijn? In de woorden van journalist Jim Tucker die de
Bilderbergconferentie al vanaf de stichting volgt: "Het móéten wel slechte dingen zijn die daar binnen de
conferentie worden besproken. Alle goede dingen worden uitgevoerd in het licht (dus onder het oog van de
journalisten, red.) en alle kwade dingen in het duister (en dus zonder aanwezigheid van vrije pers, red.)."
DeBilderbergconferentie is dus, opdat u niet verward wordt zoals de bedoeling was van deze uitzending,
GEEN incidenteel werkgeversoverleg dat zich bezighoudt met de beperking van de nevenfuncties van
publieke of private personen.
Nee, de Bilderbergconferentie is een jaarlijks overleg tussen de rijken en de machigen der aarde om uw
vrijheid, geld, en onafhankelijkheid zo snel mogelijk van u af te pakken.
En.....als het even kan.... uw leven. Zie ook de film "Endgame" van Alex Jones (Dutch Subtitles).
Zie ook uitzending gemist voor de uitzending van Een Vandaag 6-2-2010 die nu, tijdens het ter digitale ter
perse gaan van dit artikel nog niet online staat.
http://www.wacholland.org/nl/nieuws/een-vandaag-babylonische-spraakverwarring-bilderbergconferentie
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Israëlisch rechts: 'Obama grotere bedreiging voor Israël dan Osama'
Oproep om meer Palestijnse terreurleiders te doden - Grote vraagtekens
bij verklaring en motieven Obama
Beeldjes van Osama en Obama gebroederlijk naast elkaar in een
souvenirwinkel in Shanghai.
Parlementsleden en officials van rechtse Israëlische politieke partijen
vrezen dat Israël de prijs zal moeten betalen voor het Amerikaanse besluit om Osama bin Laden (er even
vanuit gegaan dat het hem inderdaad was) te vermoorden. Tevens vragen ze zich af waarom Israël steevast
veroordeeld wordt voor het ombrengen van terroristen en massamoordenaars, maar de moord op Bin Laden
wereldwijd gevierd wordt. Ze waarschuwen dan ook dat president Obama het uitschakelen van Bin Laden
zal gaan gebruiken om nog meer druk op Israël te zetten. 'Geen enkele twijfel dat Obama een grotere
bedreiging voor Israël is dan Osama,' verwoordde het parlementslid Aryeh Eldad (Nationale Unie) de
gezamenlijke zorgen.
Opnieuw blijkt dat de wereld er een dubieuze dubbele morele standaard op nahoudt. Daar waar de moord
op de leider van de ene terreurgroepering -al Qaeda- alom wordt geprezen en toegejuicht, wordt het door
Israël uit de weg ruimen van leiders van de islamitische terreurgroeperingen Hamas en Hezbollah, die
openlijk de vernietiging van de joodse staat nastreven, altijd veroordeeld. Daarom moet Israël volgens Aryeh
Eldad 'actie ondernemen om te voorkomen dat Obama over onze rug de moslimwereld pleziert. Bin Laden
was nooit een directe bedreiging voor Israël. Ahmadinejad, Arafat en onze andere échte vijanden hadden
hem helemaal niet nodig.'
Verkiezingsstunt Obama
Eldad voorspelt dat de moord op Bin Laden de politieke steun voor Obama slechts tijdelijk zal doen
toenemen, en dat zijn populariteit opnieuw zal dalen als gevolg van onder andere de economische situatie in
de VS. Andere frequente critici van Obama hadden bij uitzondering echter een goed woordje over voor de
Amerikaanse president, al was het met een sneer: 'De eliminatie van Bin Laden bewijst dat zelfs een
president die een totaal verkeerd buitenlands- en veiligheidsbeleid voert de juiste beslissingen kan maken,
en bij die spaarzame gelegenheden zonder terughoudendheid geprezen moet worden,' verklaarde Danny
Dayan, de voorzitter van de Yesha Raad van de Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria.
Eldad kreeg onverwachte steun van het anti-Israëlische Arabische parlementslid Ibrahim Sarsour. Ook hij
zet vraagtekens bij de motieven van de Amerikaanse president voor het ombrengen van Bin Laden, en denkt
dat het enkel bedoeld is om Obama's diep weggezonken populariteit weer wat op te vijzelen. 'Ik sluit niet uit
dat de moord op Bin Laden het begin is van Obama's campagne om herkozen te worden,' merkte Sarsour
op (2). Vice-minister Ayoub Kara (Likud partij): 'Ik behoor tot Israëls scherpste critici van Obama en ik zou
willen dat hij geen macht had, maar ik zou hem kunnen tolereren zolang hij mensen zoals Osama aanpakt.
In het verleden heeft Obama dankzij zijn naïviteit ruimte en steun gegeven aan terroristen, maar als hij
terugkeert tot het anti-terreurbeleid van George Bush heb ik geen problemen met hem.'
'Dood meer Palestijnse terreurleiders'
Likud parlementslid Danny Dannon hoopt wel dat de Amerikaanse regering zich realiseert dat de strijd tegen
terreur verre van voorbij is. 'Ik maak me zorgen om de festiviteiten op Times Square en in het Witte Huis. In
Israël hebben we op harde wijze moeten leren dat de strijd tegen terreur een dagelijks gevecht is, en niet
bestaat uit slechts één knock-out slag,' aldus Dannon. 'De president zou zijn energie moeten richten op
terroristen die de VS en Israël bedreigen, en niet op een tot mislukken gedoemde poging om een
onrealistisch vredesplan voor het Midden Oosten, dat enkel gebaseerd is op wishful thinking, tot uitvoer te
brengen.' (1)
De voorzitter van het comité Buitenlandse Zaken en Defensie, Shaul Mofaz (Kadima partij), ziet in het
uitschakelen van Bin Laden een Amerikaanse overname van Israëls strategie om terreurleiders te doden en
niet gevangen te nemen. Mofaz roept de Israëlische regering dan ook op om meer Palestijnse terreurleiders
om te brengen, aangezien deze strategie succesvol is gebleken bij het terugdringen van terroristische
activiteiten (3).
Vraagtekens en foutieve informatie
Analisten vragen zich overigens af waarom Obama negen maanden heeft gewacht met de opdracht om
Osama bin Laden te pakken te nemen. De president verklaarde immers dat hij al vorig jaar augustus wist
waar de leider van al-Qaeda zich bevond. Ook wordt Obama's verklaring dat Pakistan niets van de operatie
wist erg ongeloofwaardig gevonden, aangezien het complex waar de terreurleider zich bevond op slechts
100 meter (!) afstand van een militaire academie is gebouwd.
Wat tevens niet klopte is het in de media gemelde feit dat het complex geen internet- en
telefoonverbindingen zou hebben gehad. De vrijgegeven foto's laten echter duidelijk een satellietschotel en
(internet)kabels langs de buiten- en binnenmuren zien, evenals bij de militaire operatie verwoeste
computers. Door al deze up-to-date elektronica had Bin Laden al véél eerder opgespoord kunnen worden
door veiligheidsdiensten. Daarnaast torende het gebouw van drie verdiepingen boven het kleine stadje
Abbottabad uit - en niemand zou zich ooit afgevraagd hebben wie daar woonde?
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Ook heerst er ongeloof over de verklaring dat Bin Ladens lichaam werd meegenomen om zijn identiteit te
bewijzen. De uitleg van een Amerikaanse inlichtingen official dat zijn lichaam in zee was gedumpt om te
voorkomen dat hij een martelaar zou worden was bepaald niet handig. Het hoofd van de Al-Azhar Soenni
Raad in Egypte veroordeelde dit juist als zijnde een schending van de islamitische normen. Verder viel het in
Arabische hoofdsteden op dat Bin Laden wel erg kort na de mislukte aanval op de Libische leider Gadaffi
werd vermoord (4).
Wereld veiliger?
President Obama beweerde dat de wereld door het uitschakelen van Bin Laden veiliger is geworden. Maar is
dat ook zo? De Taliban -die ontkennen dat het Bin Laden was die door de Amerikanen werd vermoordzullen hun uiterste best doen te bewijzen dat ze ook zonder hun illustere leider de Amerikanen en de NAVO
kunnen verslaan. Daarnaast bestaat het risico dat de Pakistaanse leiders zich achter de Taliban zullen
scharen vanwege de grote angst voor de toenemende invloed van aartsvijand India op de Afghaanse
regering, zeker gezien het feit dat iedereen weet dat de Amerikanen na de uitschakeling van Bin Laden
eerder vroeger dan later zullen vertrekken. Een militaire escalatie in Afghanistan is daarom zeker niet
uitgesloten (5).
De voorzitter van de Nationale Unie partij, Yaakov Katz, vatte de bedenkingen en zorgen in Israël over
Obama treffend samen. 'Veel mensen in de vrije wereld vragen zich af waarom de VS de radicaal
islamitische staat Pakistan met $ 1,5 miljard per jaar (cijfers 2009) steunt... De VS moet stoppen met Israël in
Auschwitz grenzen te dwingen (de nooit officieel erkende wapenstilstands grenzen van 1949) en ons over te
leveren aan de vijanden die ons omringen.' (6)
Xander - (1) Jerusalem Post ; (2) Jerusalem Post ; (3) Jerusalem Post ; (4) DEBKA ; (5) DEBKA ;
(6) Arutz 7 - Zie ook: 02-05: 'De echte Osama bin Laden is al ruim 9 jaar dood'
Het is tijd om de rekening te maken !
Bron / origineel: www.dereporter.be
De 10% rijksten van dit land beschikken ondertussen over 50% van de
rijkdom van dit land. De gemiddelde topmanager verdient maar liefst
110 keer zoveel als de gemiddelde arbeider. En zoals het de rijken
betaamd gaan ze dat eens lustig vieren op de miljonair fair: "We
kunnen u alvast wel verklappen dat u zich wederom kunt verheugen
op de meest uitzonderlijke noviteiten: manshoge gouden brandkasten,
velgen die het complete interieur van een juwelier aan hun wielen
hebben hangen".
"De lonen zijn te hoog", "de loonlast is te hoog",... sinds enkel jaren is dat de dada van bedrijfsleiders,
regering en patroonsorganisaties. Voor elke cent extra loon moet keihard onderhandeld worden, soms
gestaakt,... Bedrijven delocaliseren omdat de arbeidskracht elders goedkoper zou zijn, duizenden worden op
straat gezet omdat aandeelhouders een hoger rendement willen ,.... Je zou verwachten dat in een dergelijk
klimaat de rijken het ook wat moeilijker hebben? Maar neen hoor. De rijken werden de afgelopen jaren nog
rijker en de kloof met de gewone werkende mensen wordt steeds groter.
Tien procent van de rijksten beschikken ondertussen over 50% van de rijkdom in dit land. Je zou verwachten
dat die rijken een beetje schroom hebben over zoveel toenemende weelde terwijl ze aan de rest van
bevolking vragen om te matigen. Niets blijkt minder waar, de Belgische € miljonairs gaan zich samen met
hun vriendjes uit de rest van de wereld eind mei immers eens lustig laten gaan en hun centen verbrassen
aan allerlei nutteloze luxe producten zoals "manshoge gouden brandkasten, velgen die het complete
interieur van een juwelier aan hun wielen hebben hangen."
Het gevolg van dit systeem is een structureel onvrije, sociaal onrechtvaardige, anti-ecologische samenleving
die in een toestand van permanente crisis verkeert. Het kapitalistische systeem berooft mensen van hun
vrijheid en zorgt voor massale uitbuiting en afwenteling van kosten. Dit systeem vernietigt waardevolle
traditionele levensvormen en pleegt roofbouw op de natuur.
De productiviteit van de mensheid is nog nooit zo groot geweest en hij zal vast en zeker nog groter worden ,
zo groot tot de boel ontploft. Als een totalitair wezen is het kapitalisme steeds op zoek naar nieuwe markten
en sectoren om de groei te waarborgen. Alles, de natuur, mensen, dieren worden als citroenen uitgeperst en
hun waarde wordt afgemeten aan hun economische bruikbaarheid om vervolgens al dan niet op de
schroothoop te belanden. Als een spons zuigt het kapitaal het leven en alle aspecten van het mens-zijn op.
Wat overblijft is een zure, verrechtste en onmenselijke maatschappij.De eindeloze pogingen van de politieke
partijen en vakbonden om binnen het huidige kapitalisme veranderingen aan te brengen hebben geen
slagkracht meer. Hun tactieken zijn verouderd en bovendien hebben hun leiders er geen enkel belang bij dat
het kapitalisme in vraag gesteld wordt. Ze houden hun basis in bedwang, anders verliezen ze immers hun
belangrijke positie binnen het systeem.
(Opinie van een nobele onbekende reporter)
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Auto op lucht: 1 euro op 100 km
Complete artikel: www.aircars.tk
De luchtauto begint al behoorlijk volwassen te worden. Nog geen
snelheidsduivel, maar heel goed voor de stad en busvervoer.
Op internet kun je er weinig over vinden. Je kunt hem gewoon aan het
stopcontact opladen omdat er een soort compressor inzit. Dat duurt
dan 4 uur.
Thuis met lucht vullen duurt een minuutje.
De Air Car is een auto die rijdt op samengeperste lucht, ontwikkeld
door Moteur Developpement International (MDI), een bedrijf gesticht door de Franse uitvinder-ingenieur Guy
Nègre. MDI is gevestigd in Carros, nabij Nice.
MDI startte de ontwikkeling van de luchtauto in 1991. Tot die tijd was Guy Nègre actief als ingenieur in de
wereld van de Formule 1.
De afgelopen jaren werd de persluchtauto al een paar keer aangekondigd. In 2007 volgde dan de grote
doorbraak. Tata Motors, één van India's grootste autobouwers, kocht de licentie voor India voor het gebruik
van de persluchtmotortechnologie van MDI. Dit gaf MDI de middelen om de ontwikkeling voort te zetten.
MDI zal vanaf 2010 verschillende modellen van de persluchtwagen op de markt brengen in Frankrijk. In de
VS heeft Zero Pollution Motors een licentie van MDI om voor de Noord-Amerikaanse markt persluchtauto's
produceren tegen eind 2010, begin 2011. MDI werkt via verkoop van licentie voor het bouwen van
plaatselijke fabrieken per land. Deze fabrieken zijn een soort bouwpakket ("turn-key" = sleutel-op-de-deur),
ze zijn allemaal gelijk. Een fabriek levert 4000 voertuigen per jaar af, of 8000 als er in twee ploegen gewerkt
wordt. Voor 2010 wordt productie van het eerste model, de kleine Airpod, verwacht in Frankrijk (Nice) en in
Reconvillier (Zwitserland) en mogelijk ook in Andorra en Barcelona. Voor de Benelux zijn nog geen concrete
plannen bekend gemaakt.
Technologie
De Air Car wordt aangedreven door een motor op samengeperste lucht. Deze lucht wordt met behulp van
een compressor onder een druk van 300 bar opgeslagen in speciaal ontwikkelde tanks uit zeer sterke maar
lichte koolstofvezels, die in de breedte in de dubbele bodem liggen. De injectie van de motor gelijkt op die
van een gewone zuigermotor. Een dubbel krukmechanisme zorgt ervoor dat de zuiger zo lang mogelijk in
het bovenste dode punt (BDP) wordt gehouden. De motor kan dan ook bij een hoger toerental goed vollopen
met druklucht. Zo kan de zuiger van de Air Car motor gedurende 70 krukasgraden in het BDP gehouden
worden. De motor is van aluminium en zeer licht: aangezien er geen ontploffing is warmt hij ook nauwelijks
op. De basismodellen hebben een motor die maakt dat ze enkel en alleen op samengeperste lucht rijden.
Deze hebben, afhankelijk van de manier waarop de gebruikte elektriciteit om de lucht op druk te brengen is
opgewekt, geen CO2-emissie en een actieradius van 200 km bij 60 km/h en
100 km bij de maximale snelheid van 110 km/h. Het zijn dus niet-vervuilende
stadauto's.
De andere modellen zullen een verwarmingselement krijgen dat ervoor zal
zorgen dat de samengeperste lucht verwarmd in de motor wordt geïnjecteerd.
Dit opwarmingsmechanisme zal automatisch aanschakelen als de auto het
stadsverkeer verlaat en sneller dan 50 km/h rijdt. Verwarmde lucht resulteert in
een hoger vermogen en dus een grotere actieradius en hogere snelheden.
MDI claimt dat een wagen dan 1650 km kan rijden met minder dan 2 liter/100
km benzine of eender welke andere vloeibare brandstof, plantenolie enz.
De AirPod is een klein stadsvervoermiddel dat nog vanaf tweede trimester
2010 zal verkocht worden, vooral voor stadsautoleenprojecten of grote
bedrijven. Zo gaan KLM en AirFrance er een aantal uittesten. Verwachte prijs
6000 euro, verbruik 1 euro perslucht voor een actieradius van 200 km.
De OneFlowAir die wat op de vroegere Mehari van Citroën lijkt, is een open
jeep. Dit model zal ook het goedkoopste basismodel zijn dat mogelijk einde
2010 in Frankrijk op de markt zal komen en rond de 3500 euro zal kosten, of
met een dak 5300 euro.
De lucht kan hergebruikt worden als airconditioning. Samengeperste lucht zal
gewoon via het stopcontact kunnen 'getankt' worden via de alternatormotor
aan boord, die in omgekeerde modus als compressor werkt. Een laadbeurt zou 4 uur duren en neerkomen
op een kostprijs van 1,5 tot 2 euro per tankbeurt. Vullen kan eveneens met speciale persluchtvoorraden in 3
minuten. Deze zouden dan in tankstations beschikbaar zijn.
bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Air_Car
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Osama is al in 2002 overleden aan een nierziekte
Het lijk van Bin Laden lag al jaren klaar in de koelkast
Door: Camil Driessen - Gepubliceerd: maandag 2 mei 2011
De omstandigheden rond de dood van Bin Laden maken de mystificatie alleen maar groter. Bereid je voor
op een stortregen aan complotten. Nog voor hij goed en wel een zeemansgraf had gekregen werd de dood
van Osama bin Laden al in twijfel getrokken. Toevallig dat hij precies 66 jaar stierf nadat Hitler werd
doodverklaard, een dood die nog steeds is omgeven met vraagtekens. De complotdenkers gingen helemaal
los toen bleek dat Bin Laden een zeemansgraf had gekregen. Volgens het Witte Huis werd Osama met
islamitisch gebruik in het achterhoofd binnen 24 uur na zijn dood begraven, op zee. Moslims moeten
inderdaad binnen een etmaal begraven worden, maar zeemansgraven zijn helemaal niet gebruikelijk en
enkel toegestaan als de dode op zee is overleden en niet op tijd aan land kan worden gebracht. Osama
stierf diep landinwaarts in Abbotabad. De enige andere islamitische uitzondering voor een zeemansgraf is
als gevreesd wordt dat de vijand het lichaam opgraaft en verminkt.
Online wijst menigeen erop dat het wel erg opvallend is dat zoveel rekening wordt gehouden met de laatste
wens van staatsvijand nummer 1. Amerika nam de islamitische traditie in het verleden helemaal niet zo
nauw. De lichamen van Uday en Qusay (de zonen van Saddam Hoessein) werden pas na elf dagen door de
Amerikanen vrijgegeven, dus waarom moest Osama’s lijk nou zo snel worden gedumpt?
Illustratie: Lumine.nl
Bevroren
Het excuus dat Osama’s graf een bedevaartsoord voor extremistische moslims
zou worden houdt ook geen stand. Het strookt niet met de strenge
Wahhabistische leer die Bin Laden aanhing. Wahhabisten (waaronder
Saoedische koningen) worden in een ongemarkeerd graf begraven. Dat
gebeurde ook met de Jordaanse terrorist Al-Zarqawi, de Al-Qaida-leider in Irak.
Toen zijn overblijfselen niet door Jordanië werden geaccepteerd, kreeg hij in
Irak een anoniem graf. Complottheorieën doen het doorgaans goed in de
moslimwereld. Onderzoek van het Pew uit 2006 toonde aan dat de
meerderheid van de Egyptenaren, Indonesiers, Jordanezen en Turken niet
geloofde dat Arabieren achter de aanslagen van 9/11 zaten. Maar ook in het
Westen vinden ze genoeg publiek. Een van de bekendste Amerikaanse
complotdenkers Alex Jones plaatste op zijn site Infowars.com uren na het bekend worden van de dood het
bericht ‘Government had Osama Bin Laden frozen for years’. Volgens Jones is Osama al in 2002 overleden
aan een nierziekte en is dat lijk nu uit de vriezer getrokken.
Als overheid lijk je niet van complotdenkers te kunnen winnen. De resultaten van de DNA-test die de
Amerikanen hebben afgenomen worden vast ook betwijfeld. De officiële beelden van Osama’s lijk die nog
naar buiten moeten komen: nep natuurlijk. Dat de taliban de dood ontkennen is ook niet zonder reden.
Bij sommige mensen gaat geen enkele officiële lezing erin. Neem Peter Vereecke van de Belfort-Group die
zegt te strijden voor de waarheid. Hij mailt: ’Als jullie nu niet duidelijk maken dat het hier om een gigantische,
o zo doorzichtige leugen gaat dan vrezen wij het ergste voor jullie geloofwaardigheid.’
http://www.depers.nl/buitenland/565639/Ja-ja-een-zeemansgraf.html
Reactie
Ja leuk voor de numerologen, precies 66 jaar na dood Hitler. Berlijn, 30 april 1945. Osama BL 30 april 2011?
Zie ook: Osama was al dood: http://vervang.nl/2011/05/dood-osama-is-een-promotiecampagne-obama/
Problemen in andere Japanse kerncentrale
Autoriteiten van de Japanse prefectuur Fukui vermoeden een
"radioactieve storing" in de kerncentrale Tsuruga aan de westkust van
het land. Dat bericht het persagentschap Kyodo.
In dit gebied staan verschillende kerncentrales. Al voor de zware
aardbeving met een kracht van 9,0 op de schaal van Richter en de
tsunami op 11 maart waren er in de regio berichten over probelemen
met grote kernrectoren. Tsuruga is ongeveer 360 kilometer in vogelvlucht verwijderd van de beschadigde
kerncentrale Fukushima en ligt daardoor buiten de rampenzone. De exploitant van de kerncentrale Tsuruga,
Japan Atomic Power Co. (Tepco), zal reactor nummer 2 naar verluidt op een laag pitje zetten om de zaak te
onderzoeken. De aanwijzingen op een probleem met de brandstaven komen uit de stijging van bepaalde
substanties in het koelwater van de reactor. Een woordvoerder van de Internationale Atoomenergie
Organisatie (IAEA) in Wenen kon het incident maandag vooralsnog niet bevestigen. (afp/mvl) 02/05/11 Hln.be © reuters
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Schwarzenegger de nieuwe president van Europa?
do, 05/05/2011 - Ivo
Al geruim wat jaren denken veel mensen dat Arnold Schwarzenegger
zich kandidaat zal stellen in 2016 voor de presidentschap van
Amerika. Volgens de Amerikaanse wet zou dit niet kunnen omdat
Schwarzenegger niet is geboren in Amerika. Nu met de discussie
rondom de geboorteakte van Obama zijn er al diverse geweest die
stellen dat de wet niet zo nauw meer moet worden genomen in een
globale wereld van deze tijd.
Het tweede termijn voor Arnie als goveneur van Californiëzit zit er op. De staat is finaal bankroet en
overspoeld met illegale Mexicanen. In andere woorden Californië is terminated. Terry Tamminen,
Schwarzenegger stafchef, heeft al wel een nieuwe baan op het oog voor Arnie. Namelijk als de volgende
president van de Europese Unie. Volgens Tamminen zou Schwarzenegger een goede opvolger van Herman
van Rompuy zijn. 'De komende jaren zal de EU op zoek gaan naar een president die veel in de publiciteit
staat, iemand die Europa kan verenigen.
Tamminen speelt in op de interne conflicten binnen Europa zelf over een mogelijke opvolgen na het termijn
van Van Rompuy. Frankrijk en Duitsland zijn de twee grootste rivalen in de machtsstrijd. Zo willen beide
geen president van elkaar en zijn andere landen zoals Italië bij beide uitgesloten. Tamminen stelt dat Arnie
een goede rol kan spelen hierin.
“Wat dacht je dus van een in Europa geboren persoon die naar de Verenigde Staten vertrokken is en terug
kan keren naar het continent als de Washington of Jefferson van een nieuw verenigd Europa. “
Arnie is een grote fan van de NWO en bind daar dan ook geen doekjes omheen. Schwarzenegger was
tijdens zijn eerste gouverneursverkiezingen in opspraak gekomen nadat The New York Times een oude
quote van Arnie had gepubliceerd van de documentaire “Pumping Iron” uit 1970.
"I admired Hitler, for instance, because he came from being a little man with almost no formal education up
to power. And I admire him for being such a good public speaker."
De kwestie was vooral gevoelig gezien zijn vader,Gustav Schwarzenegger , lid was geweest van de nazipartij NSDAP. Hij had in 1938 vrijwillig het lidmaatschap aangevraagd, maar er waren geen aanwijzingen dat
hij betrokken zou zijn geweest bij oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid. Wel zou hij
betrokken zijn geweest bij de SA en de SS. Dit bleek uit een onderzoek die was gedaan na een verzoek van
Arnie zelf. Zelf zegt hij zijn vader nooit gekend te hebben en wou laten uitzoeken of zijn vader nu goed of
slecht was in de oorlog. Er zijn mensen die zijn sympathie aan de nazi bevestigd hebben door deze foto.
Maar andere zeggen dat de positie gebruikelijk is in de bodybuilding sport.
Ook is er de betrokkenheid van Schwarzenegger tijdens zijn gouverneurschap bij het Enron schandaal, een
van de grootste energiebedrijf in de wereld dat in een dag failliet was, opvallend.
In hoeverre het presidentschap voor de EU allemaal serieus moet worden genomen is nog maar de vraag.
Maar opzicht liggen zijn kansen hier groter dan in Amerika. Gezien de Europese president niet kan worden
verkozen door het volk en de elite dit in geheim voorleggen kan er elke puppet voorgedragen worden.
http://www.wacholland.org/nl/nieuws/schwarzenegger-de-nieuwe-president-van-europa

‘Dood Bin Laden eerste wonder zalige paus’
2 mei 2011 21:35
LIMA/ROME – De dood van Osama bin Laden was het eerste wonder van paus
Johannes Paulus II na zijn zaligverklaring zondag. Dit stelde althans maandag de
Peruaanse president Alan García.
Volgens het staatshoofd van het katholieke land in Zuid-Amerika heeft de zalige paus
gezorgd voor de ”verdelging van een duivelse presentie”.
Ook Michela Biancofiore, parlementariër van de centrumrechtse PDL van de Italiaanse
premier Silvio Berlusconi, is die mening toegedaan. Volgens haar is de dood van Bin
Laden ”een nieuw enorm wonder voor de wereld, geschonken door de meest geliefde paus, die
donderpreken hield tegen het netwerk van de terreur”.
Bron: ANP
De uitspraak heeft veel reacties losgemaakt bij Italiaanse bloggers. ”Sinds vandaag weten we dus dat het
Vaticaan de Tien Geboden heeft veranderd”, schrijft iemand op de site van de krant la Repubblica.
Na zijn zaligverklaring heeft Johannes Paulus II een nieuw wonder nodig voor een heiligverklaring.
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14 tekenen dat de moderne maatschappij afbrokkelt
Een groep mensen denkt dat de wereld zoals we die kennen eindigt in
december 2012. Dit proces is echter nu al in volle gang.
Het betekent niet het einde van de wereld maar het einde van een tijdperk en
de start van een nieuwe cyclus. De overgang tussen de twee tijdperken is
echter turbulent en tumultueus.
Wacht niet tot december 2012 om te zoeken naar tekenen. Hier worden 14
tekenen gepresenteerd dat de wereld zoals die nu bestaat afbrokkelt. We
leven nu aan het einde van een tijdperk en staan tegelijkertijd aan het begin van een nieuwe cyclus. In de
toekomst kijkt men terug en noemt men dit punt in tijd geschiedenis, maar wanneer je het meemaakt lijkt
alles met een slakkengang te gaan. We leven in de laatste stadia van het einde van de wereld zoals wij die
kennen waarna vervolgens een nieuwe wereld zal verschijnen die geheel anders is dan de wereld van nu.
 Tornado’s, wervelstormen, aardbevingen en tsunami’s – Wat toeval leek wordt een patroon. Het
weer wordt steeds extremer. Het Midwesten van de VS werd onlangs getroffen door 120 tornado’s.
Delen van de Amerikaanse staat Texas en Mexico staan in brand. En waar geen vuur of droogte is zijn
overstromingen.
 De stilte van de bijen – Door de chemische pesticiden (mogelijk verergerd door GMO’s of genetisch
gemodificeerde organismen) verdwijnen bijenkolonies, maar de chemische industrie orkestreert een
grootschalige cover-up om deze informatie te verdoezelen.
 Het falen van de nucleaire wetenschap – De kernramp in Fukushima bewijst dat wetenschappers niet
nadenken bij het plannen van hun grootschalige projecten en dat ze geen rekening houden met de
ontzagwekkende kracht van Moeder Natuur. De nucleaire wetenschap beloofde ons schone, groene
energie, maar kwam met verrijkt uranium en plutonium.
 Waarheidsembargo – In een tijdperk vol bedrog is er geen ruimte voor de waarheid. Zij die de waarheid
brengen worden vervolgd alsof ze criminelen zijn.
 De opkomst van de medicinale politiestaat – Het is inmiddels zover dat zelfs tanks worden ingezet
wanneer moeders weigeren hun kinderen bepaalde medicijnen te geven. De waarheid is dat het
medische systeem wapens gebruikt om vaccins en chemotherapie op te dringen aan kinderen in de VS.
 Voedseltekort en mislukte oogsten – Merk je ook de stijging van de voedselprijzen? Door het extreme
weer, bijensterfte en de wereldwijde besmetting van oogsten door GMO’s zullen de prijzen alleen maar
blijven stijgen. Echt voedsel wordt steeds schaarser in onze wereld. Je kunt bijvoorbeeld een moestuin
overwegen.
 De impact van energiebedrijven op de wereld – Energiebedrijven beschadigen de wereld niet alleen
door middel van radioactieve straling. Vergeet niet de Deepwater Horizon want daar is nog altijd geen
einde aan gekomen. Men sproeit na een jaar nog steeds Corexit in de Golf van Mexico. En
wetenschappers staan zogenaamd voor een raadsel waarom dieren aanspoelen.
 Besmetting van de planeet door GMO’s – Chemiegiganten denken voor God te kunnen spelen door
genetisch gemodificeerd voedsel te produceren wat superieur is aan gelijkaardige producten. In feite is
het een misdaad tegen de natuur en de mensheid terwijl de GMO’s hun schadelijke DNA verspreiden
wat leidt tot mislukte oogsten en honger. Ontwikkelingshulp is slechts een druppel op de gloeiende plaat.
 Echt, natuurlijk voedsel onder vuur – In de VS is het drinken van rauwe melk verboden en de VWA
noemt het drinken van rauwe melk onverstandig. Wanneer je geen eerlijk voedsel van de boerderij kunt
verkopen aan je buren is er toch iets mis met de wereld. De FBI heeft nu zelfs de Amish op de korrel.
 De vervalsing van de geldvoorraad escaleert – In een mislukt economisch systeem kunnen de leiders
van dat systeem enkel ‘oplossingen’ bedenken die hun val bespoedigt. Het namaken van geld door de
Federal Reserve (door middel van ‘kwantitatieve versoepeling’ en andere methoden van vervalsing) is
een klassiek teken dat het einde van ons betalingssysteem snel nadert.
 Afwezigheid van intelligentie bij de massa – De massa wordt bewust dom gehouden. Het zijn de
onwetende consumenten die gevaccineerd worden, televisie kijken en voorbewerkt, gepasteuriseerd
junkfood eten. Ze slikken psychiatrische medicijnen en geloven alles wat de overheid ze vertelt.
 Het mainstream nieuws wordt ter plekke verzonnen – De discussie over het geboortecertificaat van
Obama bleek energieverspilling, nieuws over de oorlog in Libië, verslaggeving over de economie en de
staatsschuld, over Osama bin Laden, het is allemaal zo ongelooflijk en onjuist dat een intelligent persoon
die het nieuws kijkt alleen maar in lachen kan uitbarsten. Het is een teken dat de informatiebronnen waar
de massa zo lang op vertrouwd heeft niet langer de waarheid kunnen brengen en nu hun toevlucht
nemen tot fictie.
 De farmaceutische vervuiling van onze wereld – De grote bedrijven dumpen niet alleen hun
producten in de rivieren maar meer dan de helft van de bevolking slikt nu dagelijks medicijnen. Deze
medicijnen gaan door het menselijke systeem en komen in het drinkwater terecht zodat vissen besmet
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raken. Medicijnen belanden ook in het riool en dit materiaal wordt vervolgens verpakt en verkocht als
‘organische bodem’.
 De radioactieve besmetting van de voedselvoorraad – De autoriteiten laten weten dat de
stralingsniveaus ‘laag’ zijn, maar ze laten ook weten dat radioactief cesium honderden jaren in de
voedselvoorraad aanwezig blijft. Daarnaast wordt de mens door CT-scans, mammogrammen en
bodyscanners op luchthavens aanzienlijk blootgesteld aan röntgenstraling.
Versnelling
December 2012 kan worden gezien als middelpunt van de overgang of als punt waarop de afbrokkeling nog
eens extra versnelt. De moderne wereld zoals we die kennen verdwijnt en jij zit op de eerste rij om het mee
te maken.
Wat je om je heen ziet gebeuren is een beschaving die zich krampachtig vastgrijpt, die gebouwd is op een
zwak fundament en die geen respect heeft voor het leven op Aarde. Het is de eindtijd voor de oligarchie en
de monopolistische corporaties die enkel denken aan opbrengsten.
In een zoektocht naar meer geld heeft de mensheid haar voedselvoorraad opgeofferd alsmede haar
bestuivers, haar oceanen, haar bossen en haar bodem. We hebben oorlogen gecreëerd om meer bommen
te verkopen en we hebben ziekten uitgevonden om psychiatrische chemicaliën te verkopen.
Het antwoord op alle wereldwijde problemen is vrijheid. Medische vrijheid, economische vrijheid en vooral
vrij zijn van overheersende regeringen. De regering gaf toestemming voor het gebruik van GMO’s. De
regering liet de medische monopolie toe en de pesticiden. De regering liet schulden toe en dure oorlogen in
het buitenland. De regering verbood vrijheid van gezondheid en beschermt de monopolie van
voedselproducenten, producenten van medicijnen en chemische bedrijven.
Wat we nodig hebben is meer vrijheid. Wanneer we vrijheid, integriteit en persoonlijke verantwoordelijkheid
hadden, was de ineenstorting overbodig geweest. Het menselijke ras is echter nog een kind wat lessen dient
te leren.
Mensen hebben een ziel. Overheden, instituten, corporaties hebben er geen, laat staan een hart of een
geweten. Jij bent de toekomst van het menselijk ras. Laten we met elkaar de Nieuwe Maatschappij creëren
terwijl de oude langzaam afbrokkelt.
Bron: Naturalnews.com

Burgerwacht? Ist verboten!
De pyromaan hier in de Noord Hollandse duinen heeft zijn vorige zieke
record verbroken: 2 miljoen vierkante meter bosgebied is in vlammen op
gegaan. Waar de brandweer en het leger de afgelopen dagen redde wat
er te redden viel, heeft de lokale bevolking inmiddels schoon genoeg van
deze zwakzinnige. Zij stellen dan ook voor een burgerwacht op te
richten. Mag niet! zegt burgemeester Hetty Hafkamp.
Hoewel de teller van het aantal kleinere en grotere duinbranden sinds
2009 inmiddels op circa zeventig staat, staat de burgemeester”niet te juichen” om volgens een plan van
inwoners een burgerwacht in het leven te roepen. Een optie is volgens haar wel het inzetten van Burgernet.
Hierbij wordt het mobiele telefoonnetwerk gebruikt om inwoners van een gebied in te schakelen om uit te
kijken naar bijvoorbeeld een duidelijk omschreven persoon. Volgens Hafkamp worden de mogelijkheden
hiervan op dit moment bekeken.
(bron: NU.nl)
Autoriteiten zijn machteloos
Het is na 70 branden overduidelijk dat de autoriteiten machteloos staan. Waarom dan de burger niet uit laten
kijken naar deze geschifte ziel? Uiteindelijk is het hun huis dat wordt bedreigd. Schoorl en Bergen zijn
gebouwd in een zeer bosrijke omgeving: een vuurtje in de duinen slaat zo over op je achtertuin of erger. Het
is dan niet meer dan logisch dan dat je een oogje in het zeil wil houden, desnoods in ploegendienst met je
buren. Eigendomsrechten hebben dus weer een nieuw laagtepunt bereikt: Hafkamp vindt het blijkbaar fijner
om te evacueren, dan om de dader te laten pakken.
http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/05/burgerwacht-ist-verboten/
Reactie
De overheid in een dictatuur zal altijd zeer bedacht zijn op burgerinitiatieven die het geweldsmonopolie van
de staat ondermijnen. Hoe indirect ook. In een vrije samenleving bemoeit een overheid zich daar niet mee.
Indien de bevolking massaal als vrijwilligers bejaarden gaat wassen, of massaal als vrijwilliger door duinen
gaat patrouilleren om een pyromaan te pakken, is dat slechts een zaak van de individuele burger waar de
overheid niets mee te maken heeft.
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