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„Iconische‟ foto werd al uren voor actie tegen Osama genomen
do, 05/05/2011 - Ivo
De ‗iconische‘ foto van Obama en zijn staf, gespannen turend naar een
scherm buiten beeld, werd genomen ruim vijf uur voordat de actie tegen
Osama bin Laden begon. Dat blijkt uit onderzoek van nrc.nl.
Bovenstaande foto werd in luttele dagen hét beeld dat de actie tegen
Osama bin Laden visueel samenvatte: de veiligheidsstaf van Barack
Obama die in de Situation Room onder de westvleugel van het Witte Huis gespannen kijkt naar – wat leek –
de actie van de Navy Seals in Pakistan. Later werd duidelijk dat er tijdens de actie geen videoverbinding met
Pakistan was, maar met een plek een paar kilometer verderop in Washington, waar CIA-directeur Panetta
live verslag deed van de actie. De indruk die wereldwijd ontstond was dat bovenstaande foto genomen werd
tijdens de actie, getuige de gespannen blikken en zelfs de schijnbare schrik bij minister van Buitenlandse
Zaken Hillary Clinton. Na een oproep gisteren op deze website om meer informatie over de foto te vinden,
kwamen nrc.nl-bezoekers Ariel Hershler en Jeroen Zuiddam op het idee om de Exif-data (Wikipedia) van de
foto‘s op te zoeken. Exif-data is informatie die aan fotobestanden wordt toegevoegd, en waaruit onder meer
kan worden afgeleid wanneer de foto werd genomen.
Lees hier het bericht verder op NRC

Ook resistente bacteriën in groenten
Uitgegeven:18 april 2011
AMSTERDAM - Niet alleen in kip maar ook in groenten zijn bacteriën gevonden
die resistent zijn voor een groot aantal antibiotica.
© ANP.
Een woordvoerster van het VU Medisch Centrum (VUmc) in Amsterdam heeft
maandag een bericht van de NOS hierover bevestigd.
Onderzoekers van het VUmc vonden een resistente bacterie in vijftien groenten,
waaronder taugé, radijs, lente-ui en pastinaak.
Als mensen de stoffen binnenkrijgen, kan het zijn dat ze bij ernstige ziekte
moeilijker te genezen zijn, omdat antibiotica niet meer aanslaan.
Groentemonsters
De wetenschappers onderzochten 120 groentemonsters. Bij zeven daarvan werd een ESBL-houdende
resistente bacterie aangetroffen. ESBL is een groep van enzymen die bacteriën aanmaken waardoor ze
resistent worden voor veel antibiotica.
Volgens het VUmc waren vijf van de zeven besmette monsters van biologische teelt.
De onderzoekers nemen aan dat de groenten besmet raken door dierlijke mest. Het kan ook zijn dat de
grond waarin de groenten zijn gekweekt, al vervuild was met de resistente bacteriën.

Nu ook straling gelekt uit een andere Japanse kerncentrale Tsurug
Osama/Obama verhaal dreven kerncentrale verhalen naar achteren. Maar nucleaire incidenten in Japan
blijven maar komen. De uitbater van de kerncentrale van Tsuruga
in het centrum van Japan heeft vandaag gemeld dat er een
―minieme hoeveelheid‖ straling uit de centrale gelekt is. Dat deelt
persbureau Kyodo News mee.
Het Japans Bedrijf voor Atoomenergie (JAPC) zei dat de straling
uit de kerncentrale van Tsuruga vrijkwam een week nadat de
uitbater grotere hoeveelheden radioactief materiaal in het
koelwater aantrof. Het is het tweede incident in Tsuruga in acht
dagen.
De bevolking is steeds meer ongerust over een nieuwe nucleaire ramp en wil dat het beleid voor nucleaire
energie herzien wordt. De kerncentrale van Tsuruga ligt aan de westkust van Japan, 500 kilometer ten
zuidwesten van Fukushima. De centrale werd door de ramp niet beschadigd.
Bron: www.wereldgeheimen.nl
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Imam Al-Aqsa moskee dreigt Westen met wraak islam vanwege dood Bin Laden
Verklaringen Witte Huis over dood Bin Laden tegenstrijdig en ongeloofwaardig
Het gerenommeerde tijdschrift TIME vergelijkt de dood van Bin
Laden met die van Adolf Hitler (links de beroemde cover van TIME
van 7 mei 1945). Frapant is dat de Al-Qaeda leider precies op de
66e verjaardag van Hitlers dood zou zijn omgebracht.Een imam
van de over de hele wereld bekende Al-Aqsa moskee in Jeruzalem
heeft in een op YouTube gezette preek gezworen dat de moslims
wraak zullen nemen op het Westen vanwege het doden van AlQaeda leider Osama bin Laden. 'De Westerse honden vieren feest
na het doden van één van onze islamitische leeuwen. Vanuit de AlAqsa moskee, met de hulp van Allah de oorsprong van het
toekomstige Kalifaat, zeggen we tegen hen dat de honden zich niet teveel zullen verheugen over het doden
van de leeuwen.'
Tevens viel de imam de Amerikaanse president Obama aan. 'U hebt persoonlijk bevel gegeven voor het
doden van moslims, en moet daarom beseffen dat u samen met Bush junior opgehangen zult worden... Wij
zijn een volk van miljarden, een goed volk. Wij zullen jullie heel spoedig een politiek en militair lesje leren,'
dreigde hij.Afgelopen dinsdag verzamelden enkele tientallen Palestijnen op de Gazastrook zich voor een
eerbetoon aan de omgekomen leider van Al-Qaeda. Ze beweerden dat ze het weliswaar oneens waren met
Bin Ladens ideologie, maar desondanks boos waren dat de Amerikanen hem hebben gedood en dat ze hem
daarom toch als een martelaar beschouwen. Hamas greep niet in bij de kleine demonstratie. (1)
Tegenstrijdige verklaringen Witte Huis
Drie dagen na de triomfantelijke verklaring van president Obama dat Osama Bin Laden was omgebracht
kampt het Witte Huis met een steeds groter wordend geloofwaardigheidsprobleem. De vragen en
tegenstrijdigheden over het hoe en waarom de Amerikaanse elite eenheid (Seals) in Pakistan de meest
gezochte man ter wereld doodde stapelen zich op.
Het gebruikelijke wegwuiven van alle tegenstrijdige verklaringen als zijnde complottheoriën zal deze keer
een stuk minder eenvoudig zijn. Washington zag zich kort na de bekendmaking al gedwongen om eerdere
verklaringen over de omstandigheden rond Bin Ladens dood in te trekken. Zo zou de Al-Qaeda leider toch
niet bewapend zijn geweest, gebruikte hij niet zijn vrouw als menselijk schild en zou er zelfs geen
vuurgevecht in het complex in Abbottabad zijn geweest. Bovendien verklaarde de dochter van de dode
terrorist tegenover Al Arabiya TV dat de Amerikaanse soldaten haar vader levend gevangen namen en pas
daarna in koele bloede executeerden.
'Zelfs ik raak in verwarring,' zei Jay Carney, woordvoerder van het Witte Huis, over de tegenstrijdige
verklaringen. Daar waar Obama leek te wijzen op een doelbewuste actie om Bin Laden te doden, sprak zijn
terreur-adviseur John Brennan later over een vuurgevecht dat ontstond nadat Bin Laden niet reageerde op
de eis om zich over te geven. Een andere woordvoerder verklaarde dat de SEALS hem levend hadden
willen pakken. Weer anderen hadden het over een plotselinge en snelle schotenwisseling. Tevens zou Bin
Ladens dochter in haar been geraakt zijn, wat later weer ontkend werd.
De verklaring van Bin Ladens dochter zal de toch al gespannen verhoudingen tussen de regering Obama en
moslimleiders zoals de Saudische koning Abdullah verder op scherp stellen. In Pakistan proberen de
autoriteiten krampachtig te manoeuvreren tussen aan de ene kant de Amerikaanse beschuldiging dat de
Pakistaanse inlichtingendienst ISI de verblijfplaats van Bin Laden jarenlang verborgen heeft gehouden, en
aan de andere kant de woede van het Pakistaanse volk dat hun regering medeplichtig lijkt aan het verraden
van een prominente moslim en het toestaan van een Amerikaanse militaire operatie op hun grondgebied. (2)
Occulte betekenis?
Ondertussen wordt op diverse websites de vraag gesteld of er een occulte betekenis zit achter het feit dat
Osama Bin Laden uitgerekend op de 66e verjaardag van Hitlers dood door het 6e SEALS team om het leven
werd gebracht. 1 mei is tevens de dag waarop het heidense Beltane feest -waarop een 'koning' wordt
'geofferd' aan de goden- wordt gevierd (zie ook dit artikel over het huwelijk van Prins William en Kate
Middleton).In de moslimwereld, waar Bin Laden als een held werd vereerd omdat hij opstond tegen Amerika,
zal de haat tegen het Westen alleen maar toenemen, ook omdat NAVO-oorlogsvliegtuigen onlangs
verantwoordelijk waren voor de dood van de jongste zoon en drie kleinkinderen van de Libische leider
Gadaffi. Sommigen zien de aankondiging van Bin Ladens dood dan ook als een belangrijk signaal van de
Vrijmetselaars (/Illuminati) machtselite dat een nieuwe Wereldoorlog op het punt van uitbarsten staat (3)(4).
Anderen houden het op de conclusie dat Bin Ladens (veronderstelde) dood enkel een doorzichtige poging is
van Obama om zijn diep weggezonken populariteit onder de Amerikanen op te vijzelen, en zo zijn
herverkiezing in 2012 veilig te stellen.
Xander(1) Ynet News ; (2) DEBKA ; (3) Steve Quayle(4) Steve Quayle
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Koptelefoon kan je gedachten lezen en omzetten in woorden
"Neen, effe niet aan seks denken nu", zie je de jongen op de foto bijna denken.
Een groep studenten van de Australische universiteit van Canberra heeft
namelijk een systeem ontwikkeld dat onze gedachten kan lezen én meteen
vertalen in woorden op een computerscherm.De zogenaamde 'Brain Speller'
bestaat uit een koptelefoon die signalen van de hersenen ontvangt via
elektroden die aan de schedel worden aangebracht. Een softwareprogramma
zet die signalen om in woorden. Zo kunnen patiënten die verlamd zijn,
hersenschade opliepen of aan dementie lijden toch communiceren.
"We deden wat onderzoek en ontdekten dat het aantal mensen die niet op een gewone manier kunnen
communiceren enorm groot is in Australië en in de rest van de wereld", zegt projectleider Paul Du aan
news.com.au. "We zijn verheugd dat we verbeelding en technologie hebben kunnen combineren tot een
product dat de levensomstandigheden van velen kan verbeteren en echt hulp kan bieden aan een probleem
waar heel veel mensen mee kampen."
Het team van Du kreeg voor hun uitvinding de titel van 'Team Australia' tijdens de nationale finale van
'Microsoft's Imagine Cup 2011', die gisteren plaatsvond in Sydney. Door deze overwinning kan de ploeg ook
meedoen aan de wereldfinale in New York in juli, waaraan 400 studenten uit de hele wereld deelnemen.
Allen hebben ze de technologie vooruit geholpen in de strijd tegen ziektes, armoede en kindersterfte. De
winnaar krijgt 25.000 dollar baar geld om in de uitvinding te pompen. (jv)
06/05/11

Zeer besmettelijk nieuw HIV-achtig virus verspreidt zich door China
In China is een onbekend nieuw virus opgedoken dat zeer
besmettelijk is en zich snel over het land verspreidt. Mensen die
worden geïnfecteerd krijgen HIV-achtige symptomen, maar testen
negatief op AIDS. Patiënten, die het virus kunnen oplopen door
seks, speeksel, zweet en zelfs het aanraken van dezelfde
gebruiksvoorwerpen, krijgen stijve ledematen, vervormde
gewrichten, erge pijn, gaan ernstig braken en vallen dramatisch af.
Ook neemt het aantal witte bloedlichamen in hun lichaam fors af,
waardoor hun immuunsysteem aanzienlijk verzwakt.
Het Chinese New Express Daily berichtte voor het eerst eind maart
over het nieuwe virus, dat al in grote steden zoals Peking, Shanghai en Guangdong is opgedoken. Eén van
de getroffenen is Lin Jun, normaal gesproken een mollige man van 82 kilo, maar na besmetting met het virus
30 kilo afgevallen en nu vel over been. Lin liep het virus op door ongelukkig contact met het bloed van zijn
moeder, die zelf ziek werd na een bloedtransfusie in 2008. Twee weken na besmet te zijn kreeg Lin
opgezwollen lymfeklieren in zijn nek, zere knieën, en pijn in zijn hele lichaam. Hij begon na iedere maaltijd
over te geven en de linkerkant van zijn lichaam zwol op. Drie maanden later kregen zijn vrouw en kind
dezelfde symptomen.Lin liet zich in ieder groot ziekenhuis in Shanghai onderzoeken, maar er kon geen
definitieve diagnose worden gesteld. Alle acht HIV-testen bleken negatief. Toen vond hij op het internet een
blog getiteld 'De Negatief Groep', waar mensen uit het hele land met dezelfde symptomen en negatieve HIVtesten zich op verzameld hadden. Bij alle geïnfecteerden wordt het immuunsysteem aangevallen, waardoor
het aantal witte bloedlichamen afneemt en het lichaam zich moeilijker tegen infecties kan verweren.
Het Chinese ministerie van Gezondheid heeft inmiddels in zes provincies -inclusief Peking, Shanghai,
Zhejiang, Hunan, Jiangsu en Guangdong- een onderzoek ingesteld naar de oorsprong van het virus, tot nu
toe zonder resultaat. In de meeste van de 30 door de New Express Daily onderzochte gevallen zijn ook de
familieleden en vrienden van de getroffen mensen besmet. Hoewel de meesten het virus opliepen na
seksueel contact lijkt het ook overdraagbaar te zijn via andere lichaamsvloeistoffen zoals speeksel, zweet,
en zelfs beschermde seks en gedeelde gebruiksvoorwerpen.
Een geïnfecteerde man verklaarde dat de ziekte zeer besmettelijk is en nauwelijks is te voorkomen. Zijn
vrouw en twee jaar oude kind lijken het nu ook te hebben. Hun kind heeft onder andere blauwe plekken
gekregen op het lichaam en bij de lippen. Een voormalige officier van in de 40 zou in 2009 besmet zijn
tijdens een normaal bezoekje in het huis van een vriend. 'Ik dacht destijds dat het maar een verkoudheid
was, dus ik bleef gewoon mensen bezoeken. Als gevolg daarvan werden meer dan 100 kameraden in het
leger, familieleden en vrienden door mij besmet.'
Xander - Natural News / The Epoch Times
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Schuldencrisis steeds groter: de gevolgen voor Europa en Nederland
Eergisteren het gerucht dat Griekenland uit de eurozone zou willen
stappen, vandaag het nieuws dat Ierland zijn schulden in de
komende drie jaar moet herstructureren, en recent berichten dat
Portugal mogelijk vele miljarden meer nodig heeft om overeind te
blijven... kortom, steeds meer landen moeten een beroep doen op
het EU reddingsfonds. Terecht vragen ook in ons land steeds meer
burgers zich af waar dit allemaal toe zal leiden, en wat de gevolgen
voor hen persoonlijk zullen zijn. Op grond van onder andere de
huidige beschikbare informatie, prognoses en macro-economische
cijfers zijn de volgende scenario's mogelijk voor respectievelijk Europa en Nederland:
* Verdere vergroting van het euro-garantie/reddingsfonds.
* Verslechtering van de financiële betrouwbaarheid van de leidende EU-landen.
* Daardoor een slechtere concurentiepositie.
* Stagnatie van de binnenlandse consumptie.
* Hogere werkloosheid in de eurozone.
* Hogere inflatie door de geldvergrotingspolitiek van de ECB, die er tegelijkertijd niet in slaagt het geld weer
uit de markt te nemen, aangezien de banken de rentegevende termijndeposito's (of 'eurodollars') niet in
dezelfde mate opkopen als de snelheid waarmee het geld in het financiële systeem wordt gepompt.
* Meer landen die de-facto bankroet gaan en de hieraan gekoppelde redding door de EU.
* Invoering van euro-obligaties en daarmee de vergemeenschappelijking van alle staatsschulden van de EUlidstaten (oftewel: de zwakke / geldverkwistende landen zuigen de sterke / zuinige landen zoals Nederland
leeg - X.).
* Oprichting van een Europese economische regering die ook de macht en invloed van de nationale
parlementen overneemt.
* Een 'haircut' oftewel gehele of gedeeltelijke herstructurering van de schulden van landen die deze niet
meer kunnen aflossen. OF: De uittreding uit de eurozone van die landen met de hoogste staatsschulden en
de afwaardering van de opnieuw ingevoerde nationale valuta ter vermindering van de binnenlandse
schuldenlast. De buitenlandse schuldenlast blijft bestaan, maar zal in dat geval gedeeltelijk of geheel worden
kwijtgescholden.
* Instorting van de hele eurozone.
Mogelijk scenario voor Nederland (dat in de meeste opzichten te vergelijken is met Duitsland en behoort tot
de sterkere EU-landen):
* Oplopende staatsschuld door de steeds hogere bijdragen aan de EU, het IMF en de Wereldbank.
* Staatsgaranties om de binnenlandse financiële sector overeind te houden.
* Drastische belastingverhogingen en forse bezuinigingen op de overheidsvoorzieningen.
* Hogere inflatie en stijgende prijzen.
* Sociale onrust.
* Devaluatie van de euro om de schuldenlast te verlichten. De omruilverhouding voor contant geld zou wel
eens 10:1 kunnen zijn, terwijl de schulden 1:1 zullen blijven. Dat betekent fors verlies van inkomen en
koopkracht.
* Beslag van de overheid op het privévermogen van de burgers, hetzij door een bijzondere
vermogensbelasting, hetzij door een 'sociale lasten compensatieheffing' over het totale vermogen. Ook zou
er een dwanghypotheek op basis van een lasten compensatieheffing kunnen worden ingevoerd.
* De zekerheid van de pensioenen wankelt; hetzelfde geldt voor het vermogen in verzekeringen en
hypotheken.
* Gedwongen nationalisering van de private pensioenen, resp. de afroming en herverdeling van de privé
opgespaarde pensioenen in het wettelijke pensioensysteem (zie Ierland).
* Het Verdrag van Maastricht valt uit elkaar en landen zoals Nederland en Duitsland treden uit de eurozone.
* Herinvoering van de gulden, de Duitse mark, etc..
(* Nationaal Volksfeest vanwege de bevrijding van de wurgende EU-dictatuur in Brussel)(* Herstel van de
soevereiniteit en begin wederopbouw - X.)
Xander - (1) KOPP Online
Reactie
De euroramp wordt goed uitgelegd in het boek "The Tragedy of the Euro". Daarvan staat een uitgebreide
samenvatting online (klik). http://www.ratiovincit.nl/TragedyEuro.html
Premier Mark Rutte (VVD) en minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) zijn in hun hemd gezet
doordat ze niet zijn uitgenodigd voor de EU-top over de financiële problemen van EU-lid Griekenland.
Nederland moet daarom direct stoppen met het betalen van belastinggeld aan landen als Griekenland. LEES
MEER..
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Obama kiest Moslim Broederschap als nieuwe bondgenoot Midden Oosten
Obama's steun voor islam wakkert anti-christelijk geweld aan - Mahmoud Abbas: 'Ik volg richtlijnen Obama
op' - 'Obama ruilt de joden in voor Osama'
Terwijl Israël deze week de 63e verjaardag van de
wederopstanding van de joodse staat viert is er vanwege de
feestvreugde geen enkele aandacht voor het feit dat het komende
64e jaar een aantal buitengewoon moeilijke uitdagingen zal
bevatten. Eén van de belangrijkste oorzaken daarvan is het feit dat
president Barack Obama de Moslim Broederschap heeft gekozen
als de nieuwe Amerikaanse bondgenoot in het Arabische Midden
Oosten, in plaats van de afgezette of nog te verdrijven leiders. Ook
de dood van Osama Bin Laden vormt een belangrijk onderdeel van
Obama's plan om ten koste van Israël een alliantie met de moslimwereld te smeden.
De meeste mensen zijn Obama's toenaderings toespraak tot de moslimwereld op 4 juni 2009 in Cairo al lang
vergeten. De Amerikaanse president meende echter ieder woord ervan. Hoewel het Witte Huis beseft dat
het niet in één dag zal gebeuren is een pact tussen de VS en de Moslim Broederschap het uiteindelijke doel
van Barack Obama. Om zijn keuze voor de Moslim Broederschap te rechtvaardigen wordt beweerd dat de
islamitische organisatie 'gematigd' zou zijn, ondanks het feit dat Broederschap enkel de politieke tak vormt
van één en dezelfde beweging waar ook de Palestijnse terreurgroepering Hamas deel van uitmaakt.
Obama's plan met de Moslim BroederschapDe -veronderstelde- dood van Osama bin Laden vorige week
vormt een belangrijke stap bij de uitvoering van Obama's plan om:
- te laten zien dat hij vastbesloten is om de terreurdreiging van islamitische extremisten uit te schakelen.
- te voorkomen dat de Moslim Broederschap en haar nationale afdelingen openlijk ten prooi vallen aan het
islamitische extremisme, zodat de organisatie een centrale rol kan gaan vervullen in Amerika's 'nieuwe
begin' met de Arabische (moslim)wereld.
De 'Arabische lente' die sinds begin dit jaar in diverse islamitische landen voor grote onrust en
volksopstanden zorgt is het begin van de uitvoering van dit plan. President Hosni Mubarak van Egypte
moest als eerste het veld ruimen en was daarom de enige Arabische leider waartegen Obama rechtstreeks
zei dat hij diende te vertrekken. De reden dat de trouwe bondgenoot van de VS dit wél te horen kreeg en de
anti-Amerikaanse leiders Gadaffi (Libië) en Assad (Syrië) niet is gelegen in het feit dat Egypte het centrum is
van de Moslim Broederschap en haar vele vertakkingen, inclusief de Shura Raad. Doordat de islamitische
organisatie aanwezig is in talloze nationale religieuze instellingen en veel leden kent heeft de Moslim
Broederschap als geen andere beweging invloedrijke machtsmiddelen in Libië, Syrië, Jordanië, de
Palestijnse gebieden en zelfs in Saudi Arabië. Om die reden werd de Broederschap in zowel Egypte als de
andere genoemde landen onderdrukt. Toen Mubaraks Arabische collega leiders dan ook zagen hoe Obama
hem van de ene op de andere dag bij het grofvuil zette, verzamelden ze al hun krachten om te voorkomen
dat de door Amerika gesteunde volksopstanden ook in hun landen succes zouden hebben.
Saudi Arabië, Libië en SyriëDe Saudische koning Abdullah sloeg terug door te breken met Washington.
Abdullah koestert een bittere vijandschap tegen de regering Obama, niet alleen vanwege de vernederende
behandeling die zijn vriend Mubarak kreeg, maar ook omdat hij van mening is dat het pact tussen de VS en
de Moslim Broederschap een bedreiging is voor zijn koninklijk Huis van Saud. Abdullah vreest dat de
religieuze instituten die hem macht verlenen door de Moslim Broederschap opgeslokt zullen worden.
De Libische leider Muammar Gadaffi probeerde zich te redden door Amerika te wijzen op het feit dat de
rebellen in zijn landen steun krijgen van Al Qaeda en andere islamitische extremisten. Toen hij zich
realiseerde dat Washington juist partij koos voor deze moslim elementen besloot hij om terug te vechten
tegen de door de NAVO gesteunde rebellen. In Syrië heeft president Bashar Assad, jarenlang de leider van
een seculier en hebzuchtig regime, zijn toevlucht gezocht tot tanks, artillerie en kogels, in een wrede poging
om de door de Moslim Broederschap geleide opstand tegen de regerende Alawitische familie van Bashar te
verpletteren. 19 jaar geleden probeerde de Moslim Broederschap voor het eerst om het regime van Assads
vader omver te werpen, en nu wagen ze een nieuwe poging.
Abbas: Ik volg richtlijnen Obama opEen ander onderdeel van Obama's plan is de ondertekening op 4 mei
in Caïro van het Palestijnse verzoeningspact door Mahmoud Abbas, de leider van de Palestijnse Autoriteit
en Fatah, en Khaled Meshaal, de politieke leider van Hamas. Nadat de Israëlische premier Netanyahu
Abbas waarschuwde dat de Palestijnen moeten kiezen tussen vrede met Israël of Hamas, zou Abbas
hebben gezegd dat Netanyahu bij Barack Obama moet gaan klagen. Hamas is tenslotte voortgekomen uit
de Egyptische en Jordaanse Moslim Broederschap. 'Ik handel slechts volgens zijn (Obama's) richtlijnen door
te helpen de Moslim Broederschap te integreren in de overheden in het Midden Oosten,' aldus Abbas.
Egypte cruciaal
Alhoewel Obama dus duidelijke stappen heeft gezet om zijn plan tot uitvoer te brengen zal de
verwezenlijking ervan niet eenvoudig zijn. In Israël en sommige Westerse landen wordt gedacht dat de
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militaire junta in Caïro, die Hosni Mubarak opvolgde, niet klakkeloos de deur zal openzetten voor de Moslim
Broederschap. De Egyptische generaals proberen ondertussen meer invloed uit te oefenen op de
Palestijnen, in de hoop dat de Moslim Broederschap zich vooral op hen zal richten in plaats van op het
verkrijgen van de macht in Egypte. In de jaren '60 en '70 werd een vergelijkbare tactiek met succes
toegepast door de toenmalige Egyptische president Nasser.
Vroeg of laat zullen Obama en de Moslim Broederschap zich echter realiseren dat de militaire leiders in
Caïro niet van plan zijn afstand te doen van de macht. In plaats van ruimte te maken voor een
presidentskandidaat van de Broederschap zal de militaire junta met een eigen kandidaat op de proppen
komen. Obama zal dan gedwongen zijn een moeilijke keuze te maken tussen beide partijen.
Obama's steun voor islam wakkert anti-christelijk geweld aan
Moslim activisten, die zich gesterkt voelen door de pro-islamitische wind die uit het Witte Huis waait, vielen
afgelopen zaterdag in Caïro opnieuw een Koptische christelijke kerk aan. Hierbij werden 12 christenen door
moslims vermoord. De reguliere Nederlandse media, die zich -met de extreem linkse NOS vooropdoorgaans eenzijdig pro-islam opstellen, verzwegen het feit dat de slachtoffers enkel christenen waren en
spraken misleidend van 'ongeregeldheden', alsof beide partijen evenveel schuld zouden hebben (2).
'Obama ruilt de joden in voor Osama'
Het Witte Huis is dus druk bezig de kaarten in het Midden Oosten opnieuw te schudden ten gunste van
islamistische krachten, en er is weinig dat Israël hier tegen kan doen. Waarnemers verwachten daarom geen
schokkende aankondigingen tijdens het bezoek van premier Netanyahu aan Obama op 21 mei en zijn
toespraak voor het pro-Israëlische Amerikaanse Congres, al zouden de door Obama geforceerde barsten
tussen de VS en Israël verder open gewrikt kunnen worden. Een nieuw vredesvoorstel zal echter weinig zin
hebben zolang de 'verzoende' Palestijnen geen eenduidige koers hebben uitgezet.
De Moslim Broederschap is bezig geleidelijk aan de macht over te nemen in de Arabische buurlanden van
Israël, een ontwikkeling die een directe bedreiging vormt voor de veiligheid van de joodse staat. Obama zal
gezien het succes van de eerste stappen van zijn plan om op den duur een pact te sluiten met de
Broederschap niet genegen zijn om naar Israëls bezorgdheid te luisteren - integendeel. In dit licht is het
zowel frappant als zorgwekkend dat de radicale zwarte Amerikaanse dominee Manning al in 2008
waarschuwde dat Obama als president van de VS in het derde jaar van zijn regering -dus in 2011- het hoofd
van Osama bin Laden zou opeisen en in ruil daarvoor Israël zal overleveren aan zijn vele islamitische
vijanden (3).
Xander - (1) DEBKA ; (2) Het Vrije Volk ; (3) YouTube

Church Revolution in Pictures : A Pope with devilish eyes

As a contribution to the discussion on the authenticity of the Third Secret of Fatima that was released
recently, we offer some close-ups of the gaze of Pope Benedict XVI for our readers to analyze at ease.
These pictures may possibly illustrate the following passage: "Our Lady showed us the individual who I
describe as the 'holy Father' in front of a multitude that was cheering him. But there was a difference from a
true holy Father, his devilish gaze, this one had the gaze of evil."
http://www.traditioninaction.org
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D.U.M.B.S. – Diepe ondergrondse militaire bases voor de NWO Elite !
mei 8, 2011 pineut Een reactie plaatsen
(bijgewerkte video versie d.d. 08-05-2011)
Sinds de jaren 40 is men in de Verenigde Staten druk doende geweest
met het bouwen van enorme ondergrondse militaire bases. Het algemene
argument was dat deze dienden als toevluchtsoord in het geval van een
nucleair armageddon met de USSR. Na de val van de Berlijnse muur en
een min of meer beeindiging van de toenmalige koude oorlog raakten een
aantal van dit soort bunkers in verval. Ook de vele gebouwde silo‘s om
kernraketten mee af te vuren raakten in verval. Ook in de USSR zijn naar het schijnt dergelijke onderaardse
schuilkelders gebouwd. Hoe het daar nu mee staat is min of meer onduidelijk. Ook China schijnt al jaren
bezig te zijn met het bouwen van enorme onderaardse overlevingsbunkers.
Met de huidige nieuwe nieuwsberichten komen deze nog immer bestaande en flink gemoderniseerde
bunkers in een ander daglicht te staan. Ook het nieuw gebouwde vliegveld in Denver is de laatste tijd weer
flink in het nieuws geweest via de alternatieve media, vooral het enorme onderaardse complex onder het
enorme vliegveld is voer voor speculaties. Maar voor de duidelijkheid, alleen al het feit dat het gebouwd
wordt en dat er foto‘s van zijn als bewijs, maakt duidelijk dat we niet langer meer kunnen spreken van een
simpele samenzweringstheorie. We kunnen over een flink aantal zaken gerust spreken van één of meerdere
samenzweringsfeiten.
De problemen zijn helaas wel veelledig en dat is dat in feite niemand echt zeker weet wat er achter gesloten
deuren gaande is en wat er over onze levens wordt bedisseld en beslist. Ook is volkomen onduidelijk wie dat
precies doet en wat de rol is van de personen die dat doen. Aannames en speculaties genoeg, maar
keiharde bewijzen zijn er helaas niet. Het enige bewijs dat we hebben is de feitelijke aanwezigheid van
zaken die door regeringen worden gebouwd, maar met welk verder doel en nut blijft in raadselen gehuld.
Hiertoe behoren bijv. de zeer omstreden Georgia Guide Stones met de zeer bizarre 10 geboden. Tel daar de
wikileaks affaire bij op die misschien ook behoort tot een vooropgezet plan om chaos en verdeeldheid te
creeëren en de verwarring is min of meer compleet.
Het is momenteel zeer interessant om dus eens over een aantal zaken te speculeren die thans extra
opvallen in het nieuws, die deze onderaardse bunkers en andere zaken in een wellicht nieuw profetisch
perspectief plaatsen. Zo zagen we een plotselinge val van dictators in het midden oosten, zelfs een bericht
van een koning in Saudie Arabie die zou zijn overleden op 11 Februari 2011. Maar misschien is dat ook
allemaal wel een vooropgezet toneelspelletje ?
Van de bunkers wordt aangenomen dat ze bestemd zijn voor de elite van de elite van deze wereld en we
moeten er niet raar van staan opkijken als deze dictators en zogenaamde sterfgevallen een dekmantel
blijken te zijn om zich in de luxueuze en hypermoderne schuilbunkers terug te trekken. Naar het schijnt kan
men er jaren in verblijven. De rijksten van deze aarde zullen zich volgens het bijbelboek openbaring in de
rotsen verschuilen om aan de Toorn des Heren te kunnen ontkomen. Wellicht is het woord rotsen en
spelonken een acronym voor onderaardse hypermoderne schuilkelders ? En misschien is de Toorn des
Heren een verwijzing naar de enorme rampen die over deze aarde gaan komen ? Rampen waar het
overgrote deel van de wereldbevolking helemaal geen acht op slaat. Door het creeëren van opzettelijke
chaos en burgeroorlogen hebben vele mensen het ook veel te druk om op te letten waar de rijksten van de
aarde werkelijk mee bezig zijn. En dan vergeet ik ook nog bijna de Doomsday Seed Fault te vermelden, al
dat soort zaken zijn echt niet voor niets gebouwd en gemaakt en via de reguliere media wordt de massa iets
op de mouw gespeld wat ook nog eens als waarheid wordt aanvaard. Maar of het ook allemaal waar is, is
zeer discutabel.
De enorme toename van Aardbevingen, Vulkanische activiteiten, diverse natuurrampen, verandering van het
weer, de massale sterfte van dieren, een verschuiving van het magnetisch poolveld, kortom allerlei zaken
die niet meer normaal te noemen zijn en die nota bene door diverse culturen en door Jezus Christus in de
bijbel zijn voorspeld vallen nu extra op. Neem daarbij de verwachtte komeet Elenin die als object wellicht de
donkere grote planeet Nibiru is, of een aankondiger van een nog veel groter object die dan de feitelijke grote
donkere dwergplaneet Nibiru is en het plaatje van een eindtijds doom scenario wordt steeds completer. Ook
dat staat symbolisch omschreven in het bijbelboek openbaringen als de ster Alsem, waarbij ster en Alsem
wellicht een andere duiding hebben maar die men in de tijd dat het werd opgeschreven als enige vorm kon
omschrijven.
Alle zaken bijelkaar genomen begint de legpuzzel van het grote raadsel steeds meer duidelijkheid te
vertonen voor hen die al deze zaken tenminste bij elkaar op kan tellen. Heel af en toe laten de MSM eens
wat door sijpelen maar vaak spant men dan het paard achter de wagen en is het voor de gewone man in de
straat feitelijk al te laat. Over het algemeen genomen echter doet de MSM er volledig het zwijgen toe.
In onderstaande video‘s worden de enorme onderaardse bunkers besproken, hypermoderne schuilkelders
waar naar men aanneemt alleen de superrijken en elites zich in gaan verschuilen als eerdaags de vlam
wereldwijd letterlijk in de pan slaat. Voor Christenen zijn de profetische aspecten vanuit de bijbel duidelijk
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maar dat is dan vooral theoretisch, hoe e.e.a. er werkelijk in de praktijk uit ziet of uit gaat zien is een geheel
ander verhaal. Dat laatste maakt het wellicht ook extra moeilijk om feiten van fictie en misleiding te
onderscheiden. God de Vader waarschuwt er echter wel voor dat er in de laatste fase een grote misleiding
zal komen waardoor heel veel mensen ten val zullen komen.
Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=uEDAE_9v4h0
http://www.youtube.com/watch?v=0kYTnIeEUdc

EU Schuldencrisis - Pay Day
Door democraatus, gepubliceerd op 09-05-2011
Waarheid en leugen houden elkaar in een vertrengelde dans in het
Obama-Osama spektakel. Dezelfde dans - maar dan zonder
kogels en Navy Seals - wordt opgevoerd rond ‗poster-child‘ van de
EU-schuldencrisis, Griekenland.
De Grieken are back
Vanwege uit de hand lopende budget-problemen wist Griekenland
eerder een noodlening te scoren. Daarmee was de onmiddelijke
pijn bezworen, een crisis afgewend. De realiteit is natuurlijk dat de
crisis, destijds fase I, slechts uitstel kreeg. Ierland en - nu ook - Portugal volgden. Waar de Portugese
minister Socrates vorige week nog vurig volhield dat er geen sprake was dat Portugal een bail-out nodig
had, had hij een week later kennelijk eens goed met zijn accountant gesproken. Liegen, echt keihard liegen,
mag kennelijk, lieve burgertjes. Alleen niet bij uw eigen belastingaangifte.Ondertussen is de (geld)markt ook
niet gek. Kijkend naar de Griekse financiële situatie dacht men al snel dat een flinke premie op Griekse
leningen noodzakelijk was. De rente op Griekse leningen steeg in fase I al flink; nu staat zij rond de 25%
voor 2-jaars leningen. Dat is een duidelijk teken dat de markt geen vertrouwen heeft in de terugbetaling door
Griekenland. Unsustainable.Grosso modo denkt de markt aldus aan een haircut van 50%.
Bailout gesprekken
Reden dat Griekenland weer flink in de schijnwerpers staat. Er bleek pas geleden een bijeenkomst te zijn
geweest van een groep EU ministers van financiën en Trichet van de ECB over het probleemkindje
Griekenland.De markt heeft fase II afgekondigd zodat de heren weer aan de slag moeten.De Grieken spelen
het spel hard. Logisch, want mede-PIIGS land Portugal kreeg volgens de Portugese minister Socrates
betere voorwaarden voor haar bail-out dan Griekenland. Ierland liet zich hard nemen en maakte de
bankenschulden tot overheidsschulden, ten koste van de belastingbetaler. Geithner - minister van financiën
van Obama - schijnt een scenario van 30% haircuts - voorgesteld door het IMF - geblokkeerd te hebben.
Bankster-buddy voor banksters.Griekenland speelt beter door nu de nucleaire optie in te zetten: uittreding uit
de EU. Niet officieel geroepen door Griekenland, maar wel opgetekend door Der Spiegel, worden geruchten
verspreid dat Griekenland overweegt om uit de EU te stappen. Een roddel die Griekenland wel uitkomt in
deze fase van de onderhandelingen.
Gevolgen haircut
Griekenland is niet het grootste in de EU qua financiële cijfers, maar van de gebeurtenissen rond
Griekenland kan wel een voorbeeld effect uitgaan. De euro was aan een stevige opmars bezig de laatste
tijd, maar verloor direct enkele centen na de roddel dat Griekenland wellicht uit de EU zou treden. Een
haircut zou (meer) onrust in de EU-financiën brengen en direct problemen veroorzaken in andere EUlidstaten in de vorm van banken met exposure op Griekenland.De ECB-chef, Trichet, blijft keer op keer dat
er geen haircuts komen op de Griekse leningen. Alles om het boomerang effect elders te voorkomen. Een
roep die recht tegen de stem van de markt in gaat. ‘Een beetje dom‗ dus, want de markt kan je niet eeuwig in
bedwang houden. De echte oplossing, haircuts, wordt keer op keer met alle macht tegengehouden. Dat was
al zo met Ierland (bedankt, Geithner), en zo ook met Griekenland. Een spel wie de rekening moet betalen;
de banken of de belastingbetaler.Wat zouden nu de gevolgen zijn van een haircut van 50% op de Griekse
leningen? Duidelijk is dat een aantal Europese banken flinke verliezen oplopen. De exposure van bepaalde
EU-zones op Griekenland is mooi uitgebeeld op deze tekening. Het aandeel van Duitse banken daarin is
overigens vrij beperkt. Voor de grootste Nederlandse banken lijkt de directe exposure ook redelijk beperkt te
zijn. Volgens de jaarverslagen 2010 (exposure/eigen vermogen in € mio (verhouding in procenten))1) ING:
1.633/41.555 (3,9%)2) ABN AMRO: 1.400/12.112 (11,5%)3) Rabo: 373/40.757 (0,9%)Vooral ABN AMRO
lijkt er iets dieper in te zitten. SNS Reaal splitst bedragen niet uit in separate PIIGS landen. Zij melden
slechts ‘In 2010 is [...] de staatsleningenportefeuille defensiever gepositioneerd door [..] af te bouwen in
staatsleningen uit Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje. De totale exposure [...] is per 31
december 3,2% van de totale beleggingsportefeuille‗. Het is onduidelijk wat de ‗totale beleggingsportefeuille‘
is, maar vermoedelijk gaat het in totaal om een exposure van €1-1,5 miljard ten opzichte van zo‘n €4,4 mrd
eigen vermogen. Kandidaten voor haircuts in de nabije toekomst: Portugal, Ierland en Griekenland, staan er
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tussen. Maar SNS Reaal heeft nog wel meer problemen.Verliezen voor banken op een moment dat banken
er al slecht voor staan. Kies verstandig waar u uw spaarcenten de komende tijd stalt.
EU-maatregelen
Op dit moment wordt de EU-hulp georganiseerd onder de European Financial Stability Facility (EFSF). Dat is
een ad hoc fonds dat leningen kan verstrekken aan EU-landen in nood. Daarin hebben alle EU-landen een
aandeel. Zodra gelden nodig zijn moeten alle EU-landen hun aandeel daarin storten (of garant staan als het
EFSF gelden van derden aantrekt). Politiek een aantrekkelijke optie, want zolang er geen beroep op het
fonds wordt gedaan, kost het feitelijk nog geen geld (uitstel, uitstel, waar hebben we dat gedrag eerder
gezien?). Nederland heeft een aandeel van 5% daarin, ongeveer € 25 mrd. In juni 2011 - handig gepland na
een aantal verkiezingen - wordt over verhoging van de garanties gesproken.HET EFSF kent een aantal
weeffouten:1. zodra een EU-land hulp wenst, kan het zelf niet meer meebetalen aan het EFSF2. de EFSFlening heeft geen voorrang.Daarom wordt gewerkt aan het European Stability Mechanism (ESM). Een
permanent noodfonds dat in 2013 gereed moet zijn als vervanger van het EFSF. Nederland zou daarin voor
5,7% deelnemen. De helft van de €700 mrd moet in 2013 gestort worden, de rest in de 3 jaar daarna. Twee
belangrijke constateringen:1. EMS leningen krijgen preferentie2. Er moet in 2013 daadwerkelijk flink gestort
wordenEchter, de preferentie voorkomt niet persé dat de echte waaghalzen - banken en andere financiële
partijen die gelden van derden in riskante avonturen stopten - de rekening betalen. Vanuit de burger gezien
en dus in politiek opzicht geen ideale benadering. Zie hier in Jip-en-Janneke taal meer details over de EUmaatregelen.
Toekomst
De acties van de EU zijn op dit moment gericht op uitstel van het probleem. Immers, teveel schuld kan je
niet oplossen met nog meer schuld. Insolventie (niet meer aan je verplichtingen kunnen voldoen) kan je niet
oplosssen door nog meer verplichtingen aan te gaan. De EU stelt het probleem uit op risico van de
belastingbetaler. Haircuts worden met alle macht tegengehouden, zodat de echte speculanten geen pijn
voelen. Er moet kennelijk persé gewacht worden tot 2013 om het ESM-systeem politiek te verkopen aan de
belastingbetaler. Tot die tijd is het portemonnee trekken geblazen.Insolventie los je echter niet op met
liquiditeit, maar met haircuts. Naar mijn idee moeten die haircuts gedragen worden door de houders van
PIIGS-leningen, niet de belastingbetaler. Het ESM garandeert dit niet. Het ligt voor de hand dat ESM gelden
ten goede komen aan de speculanten, en het ESM vervolgens haircuts afspreekt en terugbetaling uitspreid
in tijd. Banksters-binnen-de-overheid voor banksters-bij-banken. Een Goldman-aanpak.Dit overigens los van
betere oplossingen dan het fiat-geld systeem.Op Credit Writedowns wordt een andere benadering
gesuggereerd: het systeem van Brady Bonds. Dit plan houdt 2 dingen in:1. haircuts op de leningen, zodat de
schuldenaar weer (betalings)toekomst heeft2. begeleiding van verliezen als gevolg van de haircuts.De
crediteuren nemen een haircut op hun vorderingen in ruil voor nieuwe betalingsvoorwaarden. Deze
voorwaarden worden in zogenaamde ‗Brady Bonds‘ opgenomen. De overheid brengt deze Brady Bonds
onder in speciale regelgeving. Crediteuren hoeven niet gelijk het verlies van de haircut in de balans op te
nemen, maar mogen deze langzaam in tijd nemen. Bijvoorbeeld ieder jaar x procent. Dat geeft de
crediteuren tijd het verlies op te vangen.Aantrekkelijke aspecten van dit plan zijn:1. de patient heet zicht op
verbetering2. de speculant betaaltBankster-voor-bankster wordt voorkomen, de belastingbetaler blijft buiten
schot. Slechts het accountantshart moet wat lijden, omdat verliezen uit de haircut niet direct in de balans
komen, maar in tijd worden uitgesmeerd. Dat geeft crediteuren tijd om kapitaal aan te trekken/verdienen om
het verlies in de loop der tijd af te dekken.De grote vraag is of de periode tot 2013 genoeg tijd te lang duurt
om het ESM-systeem in werking te zetten. De markt lijkt al eerder haircuts af te dwingen. Door nu niet in te
grijpen neemt de EU-politiek het risico dat haircuts vóór het ESM-systeem in 2013 worden afgedwongen, en
daarmee een domino aan problemen gaat ontstaan. Dit alles ten koste van de belastingbetaler.De
belastingbetaler zal het EU-systeem van bail-outs niet onbeperkt blijven pruimen. Zeker niet als zijn
huishoudboekje flink gaat lijden onder bezuinigingen en prijsstijgingen. Het vertrouwen van de burger in
banken gaat al helemaal niet meer goed komen (logisch als achtergrondinformatie beter verkrijgbaar is dan
ooit tevoren). 2013 is te laat (de VS-default is coming).Nu actieDe Brady Bonds zijn een optie die de politiek
nu moet overwegen om de EU te behouden. Wanneer durven politici er voor te kiezen de speculant het
verlies te laten leiden, zoals het hoort?Met een hete zomer voor de boeg een weg vol belasting-bailouts naar
2013.http://zapruder.nl/portal/artikel/eu_schuldencrisis_pay_day/rss
reactie
De Euro zal vallen, de dollar zal vallen, EXACT volgens plan: ordo ab chao:
Pittsburgh Wereldregering. Vicepremier Bos aarzelt voor hij het woord in de mond neemt. Maar het kan, zegt
hij, want ook zijn Amerikaanse collega Geithner zei het reeds. De G20, zegt Bos, blijft bij elkaar komen en
wordt „haast een soort wereldregering op het gebied van economisch
beleid‟.http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/archief/article/detail/354522/2009/09/28/G20-iseconomische-wereldregering.dhtml
De chaos betreffen de imploderende valuta: hyper-inflatie.
De orde betreft een wereldregering: NWO!
Beter bekend als: "problem/solution".
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Fukushima update: Eenheid 4 op instorten; Hoge straling op 80 kilometer; Grondwater en riolering
besmet
Op een webcam is te zien hoe het gebouw van eenheid 4 (uiterst
rechts) scheef hangt en op instorten staat. De Japanse overheid
heeft dit inmiddels toegegeven.Sinds de Japanse autoriteiten
besloten tot een vrijwel absolute media-blackout komt er bijna
geen nieuws meer naar buiten over de situatie rond de zwaar
beschadigde Japanse kerncentrale bij Fukushima. Uit de weinige
berichten die worden 'gelekt' blijkt dat de centrale bij lange na nog
niet gestabiliseerd is en dat de toestand van drie van de vier
reactoren eerder verslechterd lijkt. Op videobeelden is te zien dat
het gebouw van eenheid 4 scheef hangt en op instorten staat, iets
dat zeer ernstige gevolgen kan hebben vanwege het vrijkomen van gebruikte kernbrandstof staven. (1)
De afgelopen week gaf de Japanse regering voor het eerst toestemming aan bewoners van de
evacuatiezone om een aantal persoonlijke spullen uit hun verlaten woningen op te halen. Uit een recent
samengestelde kaart die de mate van bodembesmetting in de omgeving laat zien blijkt dat er in dorpen op
80 kilometer afstand van Fukushima hogere straling is aangetroffen als destijds het geval was binnen de
evacuatiezone rond Chernobyl in 1986. Ten Noordwesten van Fukushima is een gebied besmet met 3
miljoen tot 14,7 miljoen becquerels/m2 cesium-137. Tijdens de ramp in Chernobyl werd iedereen
geëvacueerd uit een zone met een straling van 'slechts' 550.000 becquerels/m2 cesium-137 (2).
Straling in scholen, grondwater en riolering besmet
Dr. Robert Jacobs, nucleair expert verbonden aan het Hiroshima Peace Institute, verklaarde voor de TVzender Russia Today dat de mensen die zich buiten de evacuatiezone van 20 kilometer bevinden om die
reden in groot gevaar verkeren. 'Er is hoge straling aangetroffen in scholen in de 20 tot 30 kilometer zone en
in één van de nabij gelegen steden is radioactieve vervuiling in het rioolsysteem aangetroffen. In slechts 2
maanden tijd is de besmetting van het grondwater dus al zo erg dat het in het riool van een stad is
doorgedrongen.'
Torenhoge straling reactor 1'
Het is duidelijk dat zelfs TEPCO en de Japanse overheid over heel weinig informatie beschikken. In de
afgelopen dagen is men voor het eerst sinds het ongeluk reactor nummer 1 binnengegaan om daar een
nieuw koelsysteem te installeren. De straling bleek echter zó hoog dat het onmogelijk was om hier te
werken. Een arbeider zou in 10 minuten net zoveel straling krijgen als normaal in een heel leven...
Aangezien de oorzaak van deze straling nog steeds niet bekend is, is het buitengewoon moeilijk deze
problemen op te lossen,' verduidelijkte Jacobs. TEPCO verklaarde dan ook dat reparaties aan reactor 1 als
gevolg van de hoge straling vertraging zullen oplopen (3).
Eenheid 4 op instorten
Jacobs sprak tevens zijn grote zorgen uit over reactor 4, waarvan het gebouw volgens de webcam beelden
op instorten lijkt te staan. 'De Japanse overheid heeft inmiddels bevestigd dat ze proberen om het gebouw te
stutten. Deze reactor heeft een groot brandstofreservoir met daarin de gebruikte brandstofstaven van drie of
vier reactoren. Het gebouw hangt nu scheef als gevolg van de explosie in eenheid 3, en als het instort dan
komt al die gebruikte kernbrandstof op de grond terecht. De straling zal dan zó hoog zijn dat het
buitengewoon moeilijk wordt om op het hele terrein nog iets te kunnen doen.'
'Oorverdovende' media stilte
De 'oorverdovende stilte' die er in Japan heerst ten aanzien van de ontwikkelingen rond de Fukushima
centrale ligt aan het feit dat de autoriteiten het controleren van de publieke opinie net zo belangrijk vinden als
het oplossen van de crisis. 'Er zijn vier reactoren waaruit nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid straling
vrijkomt. Als ze de mensen voortdurend op de hoogte houden dan zullen deze alleen maar meer gestrest
raken vanwege het feit dat noch TEPCO, noch de overheid de situatie onder controle heeft. Het is dus een
stuk eenvoudiger om de hoeveelheid informatie te beperken en daarmee te voorkomen dat de bevolking in
paniek raakt.'
Stijging temperatuur reactor 3
Ook in reactor 3 zijn de problemen bij lange na nog niet voorbij. Hoewel TEPCO vandaag bekend maakte
dat er een recent ontdekt lek werd gedicht (4), werd er in het gebruikte brandstofreservoir 150.000
becquerels/cm3 cesium-137 en 11.000 becquerels iodine-131/cm3 aangetroffen. Omdat iodine-131 een
korte halfwaardetijd heeft duidt de aangetroffen hoeveelheid erop dat er na het ongeluk kernsplijtingen in
reactor 3 hebben plaatsgevonden (5), precies zoals nucleair expert Arnie Gundersen al op 15 april
veronderstelde. Daarnaast is de temperatuur in reactor 3 volgens TEPCO de afgelopen maand aan het
stijgen -met wel 21 graden Celsius in één dag (6)- , waardoor de pogingen om de reactor te koelen met
water mogelijk niet afdoende zijn. Aanstaande donderdag worden er nieuwe leidingen in gebruik genomen
die de reactor alsnog moeten helpen afkoelen (7).
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Geen nieuws, goed nieuws?Conclusie: het aloude gezegde 'geen nieuws, goed nieuws' gaat in het geval
van de ramp met de Fukushima kerncentrale absoluut niet op - integendeel. Maar net zoals het de
Amerikaanse regering is gelukt om de olieramp in de Golf van Mexico -waar nog steeds met het uiterst
giftige oplosmiddel Corexit wordt gesproeid- uit de gedachten van de bevolking te bannen, lijkt de Japanners
hetzelfde te lukken ten aanzien van de straling en radioactieve besmetting die uit de Fukushima centrale
blijft komen. In beide landen zijn nu al vele duizenden mensen ernstig de dupe van dit officiële en
doelbewuste stilzwijgen van de betrokken overheden.
Xander - (1) YouTube / Russia Today ; (2) Asahi.com ; (3) NHK World ; (4) NU.nl ; (5) NHK World ; (6)
Energy News ; (7) Energy News
Gerald Celente: Amerika's nieuwe staatsvijand nummer 1: 'Osama' Ben Bernanke
Ben Bernanke is volgens Gerald Celente een grotere bedreiging voor Amerika
dan Osama Bin Laden ooit is geweest.Na de -veronderstelde- dood van Osama
bin Laden heeft Amerika volgens Gerald Celente, voorman van het Trends
Research Institute, nu een nieuwe en volgens hem nog veel grotere
staatsvijand nummer één: 'Osama' Ben Bernanke, de topman van de
Amerikaanse Federal Reserve bank. 'Deze nieuwe staatsvijand beging op 27
april openlijk een financiële terreurdaad die verstrekkende en langdurige
gevolgen zal hebben voor de Amerikaanse burgers,' aldus Celente. Celente
heeft het over de allereerste persconferentie die de Federal Reserve ooit hield
in zijn bestaan, en waarop voorzitter Ben Bernanke de wereld vertelde dat de
Verenigde Staten de rente laag zullen blijven houden en door zullen gaan met het overspoelen van de
wereld met goedkoop -of waardeloos- geld. De aandelenmarkten reageerden onmiddellijk en de prijzen van
goud en zilver schoten omhoog, terwijl de dollar naar een 3 jarig dieptepunt zakte. Ondanks Bernankes
beweringen zal de dollar blijven dalen terwijl aan de andere kant de prijzen van grondstoffen zullen blijven
stijgen. 'De prijzen van bijna alles zullen dus gaan stijgen, behalve de kosten van 'risico',' vervolgt Celente.
'Dat betekent dat financiers kunnen blijven speculeren op de aandelenmarkten en deze kunnen blijven
uitbuiten, waarbij de winsten die worden gemaakt naar slechts 10% van de Amerikanen -die 90% van alle
aandelen, obligaties en fondsen in hun bezit hebben- zullen gaan. De FED redeneerde dat de goedkope
dollar goed is voor de grote Amerikaanse exporteurs, maar met het stijgen van de export stegen ook de
prijzen van de importen, waardoor de gemiddelde consument het nóg moeilijker kreeg, mede omdat zijn loon
nog verder achterbleef bij de stijgende inflatie.'
Daarnaast spot de Trends Institute voorman met de verklaringen van de regering Obama dat de wereld na
Bin Ladens dood 'een veiligere plek' is geworden. 'Waarom zei Hillary Clinton dan dat de 'inspanningen'
tegen het terrorisme moeten worden verdubbeld? Dit is één van de vele tegenstrijdigheden die uit het Witte
Huis komen... Daarnaast heeft Bin Ladens dood geen enkele praktische gevolgen voor:
* Amerika's verloren oorlogen in Afghanistan en Irak.
* De torenhoge werkeloosheid.
* Het steeds verder wegzinken van de VS en Europa in recessies en een depressie.
* De instortende vastgoedmarkt.
* De tekorten- en schuldencrises.
* De sterk gestegen olie- en voedselprijzen.
* De schade door en straling van de Fukushima centrale in Japan.'
'Wat het nieuws over Osama's dood wél deed was het opvijzelen van de fors gedaalde populariteit van de
president en het afleiden van de aandacht van het publiek van het échte nieuws,' aldus Celente. 'Tevens
werd de aandacht afgeleid van de 'humanitaire' missie van de NAVO in Libië, waar slechts twee dagen
eerder 'humanitaire' NAVO bommen een einde maakten aan het leven van Gadaffi's zoon en drie
kleinkinderen.' 'Met de dood van Bin Laden zal de herstelde, herbouwde, nieuwe en verbeterde terreurtrein
verder rijden, helemaal tot aan de verkiezingen in 2012. Of er nu wel of geen échte terreuraanslag komt,
Barack Obama zal zoals hij al vaker gedaan heeft het script van G.W. Bush kopiëren en het Amerikaanse
publiek angstig en hysterisch houden. En mocht er een aanslag komen in de VS, Groot Brittannië, Frankrijk
of een andere NAVO bondgenoot, dan zullen de overheden, media en het brede publiek de 'laffe daad'
veroordelen en 'snelle gerechtigheid' eisen tegen Bin Ladens medestanders, Al Qaeda, Gadaffi of radicale
islamisten. Ze zullen echter nooit inzien dat wat ze 'terreur' noemen enkel 'wraak' is voor de inmenging in de
binnenlandse aangelegenheden van andere landen, en 'vergelding' voor de militaire invasies van Amerika
en bondgenoten.' 'Ondertussen gaat in Washington publieke vijand nummer één, 'Osama' Ben Bernanke,
verder met de verwoesting van de Amerikaanse dollar, de Amerikaanse economie en de koopkracht van de
Amerikaanse burgers. Daarom zal goud -zoals we al jaren voorspellen- ondanks de recente terugval stijgen
naar $ 2000 per ounce en mogelijk nog hoger. En terwijl Bernanke zal beweren dat de inflatie slechts een
'overgangsperiode' is, zal deze inflatie, gezien het creëren van biljoenen digitale dollars die niet eens het
papier waarop ze gedrukt worden waard zijn, blijven stijgen.' Xander - (1) Lew Rockwell
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Waarom laat juist de overheid zoveel – overbodige- kantoorgebouwen neerzetten?
mei 12, 2011 By: silviavideler
Waarom laat juist de overheid, in de tijd, nou juist zoveel – overbodigekantoorgebouwen neerzetten en dat vaak ook nog eens bij stations of op andere zeer
strategische plekken. heeft het dan toch te maken met wat ooit weleens geopperd is:
een goed doordachte logistieke planning om er mensen in op te vangen ( lees: tijdelijk
te detineren) en af te kunnen voeren? want waarom anders dan deze miljarden
investering en dus verspilling? want juist moderne kantoorgebouwen zijn hier prima
voor geschikt, ramen kunnen niet geopend worden. de in- en uitgangen, hooguit twee in de praktijk kunnen
perfect bewaakt worden. en alles is er elektronisch beveiligd!
AMSTERDAM – Ondanks de grote leegstand blijven er nieuwe kantoren bijgebouwd worden. In 2010
vroeg de overheid een recordaantal vergunningen aan voor de bouw van nieuwe werkplekken.
De totale waarde van de vorig jaar aan de overheid afgegeven vergunning beliep 301 miljoen euro, bijna de
helft van het totaal. Dat meldt het Economisch Bureau van ING in de donderdag gepubliceerde kwartaalvisie
vastgoed.
Volgens ING moet juist die overheid ingrijpen op de vastgoedmarkt, of de branche moet zelf afspraken
maken om leegstand tegen te gaan.
De meerderheid van de verhuurders en handelaren in onroerend goed beschouwt de markt nog steeds als
ongunstig. De waarde van de panden daalde het afgelopen jaar verder. ‖Daarbij ligt het aantal koop- en
huurtransacties bij commercieel vastgoed ongeveer de helft lager dan voor de recessie.‖
In totaal werd het afgelopen jaar voor 664 miljoen euro aan vergunningen verleend.
Weinig last
Leegstand klinkt heel erg, maar ING stelt dat maar weinig van de betrokken partijen er echt last van hebben.
De projectontwikkelaar krijgt een mooie opdracht, de belegger heeft een nieuwe investering, de huurder
heeft een prachtig nieuw pand, het grondbedrijf van de gemeente doet goede zaken en de aannemer die
mag gaan bouwen is ook blij.
‖De enige partij die nadeel ondervindt, is de eigenaar / belegger van het leegkomende pand.‖
© ANP

Hypotheken: we worden allemaal slaaf van de bank
Geplaatst op: donderdag 12 mei 2011 d oor: Gerard Driehuis
Bron: De Pers
Heeft u ook een tophyptheek? Dan voorspelt De Pers u zware jaren. Heeft u
geen tophypotheek? Dan heeft u er over een tijdje misschien toch een. Omdat
de prijzen dalen. Jarenlang werd je aangeraden zo veel mogelijk te lenen en zo
min mogelijk af te lossen, dan beleven je maandlasten lekker laag.
En aldus geschiedde. Er is geen land waar de schulden ten opzichte van de
waarde van de huizen zo groot zijn als hier. Dankzij de aftrek. Maar nu de huizenprijzen omlaag glijden (en
misschien op enig moment donderen) zitten mensen met een tophyptheek die ze niet of amper aflossen
allemaal in de banken-val. Mensen met een tophypotheek worden slaaf van de bank, kunnen door de hoogte
van hun lening geen kant meer op. En dat wordt alleen maar erger. Daarom zegt uw adviseur als het goed is
nu het tegenovergestelde: los alsjeblieft af om uit de greep van de bank te blijven.
En hoe lager de woningprijzen worden, hoe erger het wordt. Want als je renteperiode afloopt kan er een
hertaxatie komen waardoor je ineens een groot risico voor de bank wordt. Ineens is de schuld meert dan 125
procent van de waarde van je huis, of zo. Wie een tophyptheek had zit zeker in de shit, wie er geen had kan
er een hebben als de prijzen blijven dalen. En zo wordt half Nederland voor de banken een ‗groot risico‘. En
grote risico‘s betalen hoge rekeningen.
Gaat dat om veel mensen? Ja, niemand weet zeker hoeveel, maar als de prijzen blijven dalen gaat het om
misschien wel de helft van de woningbezitters. Allemaal slaaf van de bank.
Wie de schrik om het hart slaat leest het hele verhaal in De Pers, al wordt je daarvan niet rustiger.
Bron: http://www.depers.nl/economie/567734/We-worden-slaaf-van-de-bank.html
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Het gaat er dan toch van komen, de geïnplanteerde chip! In Amerika en in 2013!
mei 12, 2011 By: silviavideler
Residents Of The U.S. Required To Have An RFID Chip Implanted Under Their Skin By March 23rd 2013
Law Of The Land, Another Hidden Provision In ObamaCare – RFID Subdermal Implants
ObamaCare will require an RFID chip implanted in all of us. This chip will not only contain your personal
information with tracking capability but it will also be linked to your bank account.
And get this, Page 1004 of the new law (dictating the timing of this chip), reads, and I quote: ―Not later than
36 months after the date of the enactment.‖ It is now the law of the land that by March 23rd 2013 we will all
be required to have an RFID chip underneath our skin and this chip will be link to our bank accounts as well
as have our personal records and tracking capability built into it.
H.R. 3200 section 2521, Pg. 1001, paragraph 1.
The Secretary shall establish a national medical device registry (in this subsection referred to as the
‗registry‘) to facilitate analysis of postmarket safety and outcomes data on each device that— ‗‗is or has been
used in or on a patient; ‗‗and is— ‗‗a class III device; or ‗‗a class II device that is implantable, life-supporting,
or life-sustaining.‖
Federal Food, Drug, and Cosmetic Act —
A class II implantable device is an ―implantable radio frequency transponder system for patient identification
and health information.‖ The purpose of a class II device is to collect data in medical patients such as ―claims
data, patient survey data, standardized analytic files that allow for the pooling and analysis of data from
disparate data environments, electronic health records, and any other data deemed appropriate by the
Secretary.‖
Read More Here
Will this planned activity, that has already been passed by Congress making it law, somehow be disrupted
ahead of time? … Well, maybe, but maybe not.
Will this implant be constituted as the ―the mark of the beast‖? … That depends upon two issues. The chip
itself would not unless at that time the beast‘s number 666 or his name is inputted into the chip‘s processor.
Also the chip would have to be placed under the skin of the right hand or the forehead. These RFID chips
recharge themselves by obtaining energy from the temperature changes in a human‘s body. Where do you
think the two areas are within the human where this occurs at the highest rate? … Yes, that‘s right, in an
individual‘s right hand or the forehead.
Scripture eludes to the reality that some people on the face of the earth would already have a chip in their
physical body, when the second beast / the false prophet makes the inhabitants of the earth take a mark of
the first beast, the man of sin, the Antichrist. For the people on the earth that already have a chip in them
when this time arrives, it appears that they would forced to have their chip ―updated‖ to include the number of
the beast‘s name, or the beasts name.
Blame Jackie for ―brightening‖ our day with this shocking news. No seriously, we need to know about news
like this whether we like it or not.
From scripture we know a good deal of what is coming down the pike, especially the larger events. However,
it still takes me back a bit in the chair when I read about items like this that contain a deadline time on the
calendar.

Aanvulling op art. van Mathieu van 12/5: De geïnplanteerde chip in 2013
Beste Mensen,
De wet is werkelijk al aangenomen (2010) en dit betekent ook: RFID-chips worden verplicht voor, op of
direct na 23 maart 2013!
(en het vreemde is dat de wet ook geldig lijkt te worden voor alle mensen van de wereld. ik moet dit nog
verder onderzoeken, maar het lijkt erop dat de wet ook van toepassing wordt op alle BUITEN de V.S.
wonende mensen. Bizar!)
http://www.youtube.com/user/wannaliveforever?feature=mhee#p/c/C70D90765AE345D2/0/HcBaSP31Be8
Lees: http://www.patriotactionnetwork.com/forum/topics/another-hidden-secret-in
Deze bronnen zijn verifieerbaar tot op overheidsniveau – de werkelijke wetten. Maar net als het verdrag van
Lissabon lijkt dit een onmogelijke opgave voor de mensen in deze tijd, zeker gezien de hiervoor nog
beschikbare en beschikbaar gestelde tijd.
De Obama Health Care plan is aangenomen via stemmen VOOR, door mensen binnen die overheid die
vaak niet meer dan 1 dag, of zelfs enkel 1 nacht, om deze wet te lezen, te begrijpen en hier een mening over
te vormen, ter beschikking hadden. Echt belachelijk! Satan lijkt haast te hebben en te maken met zijn
plannen…
Dit wilde beest is woest, en wordt enkel woester.
Ingezonden door: Mathieu zie link: http://www.eindtijdprofetiespeurder.blogspot.com/
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Aanvulling:
Met betrekking tot de e-mails omtrent de RIFID Chip, dit betreft hele waarheden, die in een zeer sluw
verpakte vorm (haast niet door te komen, laat staan te verstane wetten) zijn aangenomen en worden
gebracht. En wel zo sluw, dat zij die aantonen wat hier plaats heeft zullen worden uitgemaakt voor
leugenaars, door de grootste leugengeesten zelf (de geest van de antichrist in de mens), waarbij diezelfde
mens is gehersenspoeld en enkel weet wat de overheid hen wil laten weten. Valt je ook op dat er in Europa
weer volkstellingen worden gehouden, net als ten tijde van het bewind van Herodus?
Maar bedenk: tenzij dit op de één of andere manier is gekoppeld aan het nummer 666 zijn we er nog niet! En
kan dit nog niet het merkteken van het beest zijn. Hou de ogen ook gericht op de ontzichtbare lasertatoeage,
wellicht in combinatie met deze RIFID chip.

Dick Cheney pleit voor herinvoeren folterpraktijken
De voormalige vicepresident van de VS Dick Cheney heeft vandaag, in de
nasleep van de succesvolle raid tegen terreurleider Osama bin Laden, een lans
gebroken voor het herinvoeren van de gespierde ondervragingstechnieken - een
eufemisme voor folterpraktijken- van terreurverdachten. Die methodes, met het
waterboarden als bekendste voorbeeld, waren bon ton onder de regeringen van
president George W. Bush, als onderdeel van de globale oorlog tegen de
terreur.
Cheney ziet een legitimatie in die (vooralsnog illegale) technieken door de succesvolle zoektocht naar de
woonplaats van bin Laden toe te schrijven aan door marteling verkregen informatie van veronderstelde
terroristen. In een interview op de Republikeinse zender Fox News stelde Cheney dat op zijn minst de eerste
indicaties over de plaats van oponthoud van bin Laden verkregen werden door het waterboarden van
islamitische gevangenen. Hij gaf wel toe dat ook andere factoren hebben meegespeeld in het vinden van
publieke vijand nummer één.
Bij het aantreden van president Obama hadden sommige mensenrechtenactivisten gehoopt dat de nieuwe
regering mensen als Bush, Cheney en anderen zou aanklagen wegens het openlijk propageren van
'enhanced interrogations'. Dat gebeurde niet, en sinds een week roepen een aantal Republikeinen om ter
luidst hoe nuttig die technieken zijn geweest in de zoektocht naar Osama, met andere woorden: hoe de
liquidatie van de terreurleider grotendeels te danken is aan Obama's (Republikeinse) voorgangers.
(afp/adv)08/05/11

Het failliet van de banken-sector wordt nu mainstream
Door Micha Kat
De ellende met de banken begint nu echt serieus te worden, dus ook voor
ons!
Op 27 april kwam groot in het nieuws dat drie ‗topeconomen‘ de politiek
met klem oproepen ‗in te grijpen‘ in de banken-sector omdat het anders
‗opnieuw helemaal mis dreigt te gaan‘. Drie weken daarvoor schreef ik dit
artikel, juist nadat bekend was geworden dat ING-baas Jan Hommen zijn
bonus had ‗teruggestort‘:
Als een gebroken man strompelde Jan Hommen, CEO van ING, zijn limo uit en kroop over het laatste stukje
van zijn oprijlaan naar de voordeur. Mevrouw Hommen zag hem al aankomen. ―Wat is er gebeurd, Jan?
Hebben ze je eruit gegooid?‖ ―Het is veel erger‖ kreunde Jan. ―Veel erger!‖ Zijn vrouw moest hem onder
beide oksels vastgrijpen en samen bereikten ze de canape voor de haard waarop Jan ‘s avonds zijn
Economist las. ―De raad van commissarissen met de afschuwelijke Lodewijk de Waal heeft me gedwongen
een bonus te accepteren van 1,2 miljoen Euro! Niets kon ik er tegen doen! Ik heb ze gesmeekt, gebeden,
gevraagd of ik die bonus dan direct mocht verdelen onder de commissarissen: niets hielp! Ik moest en zou
die bonus helemaal zelf accepteren tot de laatste euro!‖ Trillend schonk Hommen zich een whisky in.
―Tsjonge, Jan‖ zei zijn vrouw. ―Wat nu? Kunnen we die bonus niet aan de buren geven? Of overmaken naar
Japan?‖
Zo ongeveer moet het er vorige week aan toe zijn gegaan in huize-Hommen. Tenminste, als we
berichtgeving in NRC Handelsblad moeten geloven. Maar die geloven we natuurlijk niet vanwege het
overduidelijke damage control-karakter ervan en het ontbreken van een geloofwaardige bron (‗ING geeft
geen commentaar‘). Is het NRC-scenario volgens de regels van de corporate governance post-Tabaksblat
überhaupt mogelijk? Nee, natuurlijk niet. Het bestuur van de onderneming is en blijft de baas. Als Hommen
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geen bonus van 1,25 mio wenst te ontvangen kan hij daar door niets en door niemand toe worden verplicht.
Het omgekeerde past wel bij de moderne corporate governance, dat de RvC bepaalde belonings-elementen
voor het bestuur tegenhoudt in het remuneration committee dat daarover gaat. Dat past bij de controlerende
taak van de RvC. Erop letten dat het bestuur de test niet leegplundert. Maar dat de RvC het bestuur zou
dwingen de tent leeg te plunderen… Het geeft het hysterische nivo van waanzin aan waarin de berichtgeving
over ING inmiddels terecht is gekomen. De vergelijking met Fukushima dringt zich opnieuw op: net als de
Japanse overheid en Tepco weten ook ING en de staat van gekkigheid niet meer welke waanzin-verhalen
de wereld moeten worden ingebracht om de schijn van vertrouwen en going concern nog enige maanden
(weken?) te kunnen ophouden. De waarheid is natuurlijk dat ING werd geconfronteerd met een dreigende
bankrun en aanzwellende volkswoede –zoals buitenlandse media ook berichtten- en dat Hommen cs.
daarom hun bonussen schielijk terugstortten. De spin wil ons nu doen geloven, dat ze die bonussen in the
first place al niet hadden willen ontvangen. Dat ING het NRC-verhaal niet wil bevestigen is een bewijs van
het leugenachtige karakter ervan: niemand van de RvC zal met naam en toenaam gequoot willen worden in
de trant van ‗ja, wij hebben Hommen inderdaad gedwongen…‘ omdat het zo niet gegaan is. Overigens is de
voorzitter van het remuneration committee van ING Jeroen van der Veer, ex-topman van Shell.
De afgelopen weken hebben we uiteengezet waarom ING een failliete toko is. Een van de belangrijkste
redenen is de fatale portefeuille Amerikaanse hypotheken die voor rond de 28 miljard op de balans staat met
een staatsgarantie van 80%, 22,4 miljard. Deze last komt vrijwel geheel voor rekening van het Amerikaanse
ING Direct dat daarmee in feite kan worden beschouwd als de bad bank van ING. Normaal is het afspitsen
van kansloze assets in een bad bank een goede zaak voor een bank, maar in het geval van ING niet omdat
er nog geen sprake is van ‗afsplitsen‘: ING Direct blijft onderdeel van ING. ING Direct staat wel op de
nominatie te worden verkocht, maar dat is nu juist het drama: de tent is onverkoopbaar juist omdat het een
bad bank is! De kans is aanzienlijk dat de complete ‗virtuele‘ 28 miljard naar ING wordt overgeheveld –om
de verkoop van ING Direct mogelijk te maken- en in Amsterdam moet worden afgeschreven hetgeen het
subiete faillissement betekent. Tenzij de staat de 22,4 miljard garantie natuurlijk gaat uitkeren, maar dat is
weer afhankelijk van de juridische jas waarin de garantstelling is gegoten, nog los van het politieke en
maatschappelijke draagvlak voor een nieuwe mega-injectie in ING na de 10 miljard die eerder werd geleend.
Met andere woorden: het is denkbaar dat de politiek de garantstelling vernietigt. Minister Jan Kees de Jager
(Financieen) heeft in september 2010 in een brief aan de kamer voor het eerst toegegeven dat er moet
worden afgeschreven op de Alt A-portefeuille van ING nadat zijn voorganger Wouter Bos de zaak had
verkocht als unieke ‗winstkans‘ voor de staat. De zakenbank Kepler schatte de waarde van de Alt-A
portefeille eind 2010 in op 13 miljard, reeds een verlies van 15 miljard. De neerwaartse trend zet zich in 2011
waarschijnlijk zelf verhevigd door. Hoe problematisch de verkoop van ING Direct ligt, blijkt –opnieuw- uit de
media-spins, thans de wereld in gebracht via het FD: eerst zou General Electric ‗interesse hebben‘ in ING
Direct (22 maart; niets meer van gehoord); thans (5 april) zijn het Capital One, SJB National Bank en CIT
Group die ‗op het vinkentouw‘ zouden zitten voor de overname van de bad bank. Het is hoogst
ongebruikelijk steeds weer nieuwsberichten te wijden aan partijen die ‗interesse zouden hebben‘ zonder dat
deze partijen en/of ING dat zelf bevestigen. Blijkbaar wil ook het FD ING een ‗dienst‘ bewijzen (na NRC
Handelsblad over Hommen) door een klimaat te creeeren waarin allerlei partijen interesse zouden hebben in
ING Direct, partijen waar we vervolgens natuurlijk niets meer van horen. Op 5 april werd de spin zelf nog
potsierlijker: nu bericht het FD opeens dat ING ‗het verzet tegen de verkoop van ING Direct staakt‘ terwijl
deze verkoop reeds in januari vaststond. Ook hier weer een poging ‗waarde te creeeren‘ voor ING.
Eerder berichtte ik over miljardensteun die de Rabobank heeft ontvangen van de Amerikaanse FED, een feit
dat door alle Nederlandse media werd verzwegen. Naar thans blijkt heeft ook ING Direct deze steun
ontvangen, net als overigens honderden andere banken wereldwijd. Dat betekent dus dat ING niet alleen
overeind is gehouden door de Nederlandse overheid, maar ook door de Amerikaanse. Deze feiten zijn
boven tafel gebracht door het Amerikaanse persbureau Bloomberg na een serie juridische procedures tegen
de FED waar men alles geheim had willen houden. Hier het overzichtsartikel op Bloomberg en hier de lijst
van alle banken die hebben geprofiteerd van het discount window van de FED.
Tot zover het stuk dat ik op 5 april afsloot. In de periode tussen toen en nu is er niets meer gezegd over ING.
Het lijkt opnieuw Fukushima wel waarmee we ING al eerder vergeleken. Geen letter meer over de ‗grote
belangstelling‘ voor ING Direct. Wel roepen drie ‗topeconomen‘ op TV de politiek op om nu subiet
maatregelen te nemen tegen de banken-sector omdat anders nieuwe rampspoed dreigt. Het is aan de lezer
zijn conclusies te trekken.
Auteur: Micha Kat
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Fukushima: Japan geeft kernsmelting toe; Straling uit reactoren niet te stoppen
Eenheid 3 (links) en eenheid 4 (rechts) van de zwaar beschadigde
Fukushima kerncentrale. Eenheid 4 helt inmiddels over en loopt
het gevaar in te storten.Voor de eerste keer sinds de tsunami /
kernramp op 11 maart hebben Japanse officials toegegeven dat er
een meltdown (kernsmelting) heeft plaatsgevonden in de zwaar
beschadigde Fukushima kerncentrale. Een gedeelte van de
brandstofstaven in reactor 1 is gesmolten en heeft mogelijk een gat
gebrand in de bodem van het beschermingsvat, waardoor
radioactief water naar buiten lekt (1)(2). Nucleair expert Arnie
Gundersen omschrijft de ernstige situatie in de centrale dan ook
als 'één stap vooruit en vier stappen terug' (3).
Gundersen noemt de verklaring dat de situatie nog steeds 'onstabiel' is een 'understatement'. 'TEPCO
officials zijn heel kort in reactor 1 geweest. Er was geen water in de reactor en heel weinig in het
beschermingsvat. De vraag is dus waar al die tienduizenden tonnen water zijn gebleven die er de laatste
twee maanden ingepompt zijn. Dit wijst erop dat er lekken zijn naar het grondwater.'
Eenheid 1 gesmolten; eenheid 2 lek
'Eénheid 1 is dus gesmolten en ligt nu op de bodem van het beschermingsvat. Dat betekent dat de mensen
die er werken aan onvoorstelbare straling worden blootgesteld, zo hoog dat je na vier of vijf uur dood bent.
TEPCO moet dus met een ander plan komen, de straling is simpelweg veel te hoog.'
'Eenheid 2 is nog steeds zo lek als een mandje. Het water komt er zowel boven als door een gat in de
bodem uit. Al dit water moet gereinigd worden, maar dat is nog nooit eerder op zo'n grote schaal nodig
geweest. De Fukushima eenheden gebruiken dagelijks gemiddeld zo'n 100 ton water. Het demineraliseren
van het water is normaal gesproken zo'n 2 ton per dag. Als hier niet snel verandering in komt zal alles in het
grondwater en in de oceaan weglekken.'
Toestand eenheid 3 'afschuwelijk''
De rook die uit eenheid 3 komt is niet zorgwekkend, dat is slechts -radioactieve- warme stoom en volgens
mij geen vuur. Dit is echter het enige goede nieuws over eenheid 3. Ik legde al eerder uit dat de temperatuur
boven in de reactor erg hoog is, maar de druk juist heel laag. Dat betekent dat er geen water en geen stoom
in de reactor kan bestaan en er dus een heel ernstig koelprobleem is. Ook kan er nog steeds een waterstof
explosie plaatsvinden.'
'De recente videobeelden van reactor 3, die grotendeels in puin ligt, laten zien dat de toestand afschuwelijk
is. Er zijn grote stukken beton en metaal in het brandstofreservoir gevallen en de brandstofstaven lijken
vervormd. Hier heeft duidelijk een krachtige explosie plaatsgevonden. Dat blijkt ook uit de hoge concentratie
iodione-131 die werd aangetroffen; 60 dagen na het ongeluk zou dit verdwenen moeten zijn. Dit betekent dat
er (na het ongeluk) inderdaad een kritische (kern)reactie is opgetreden, wat nog meer bewijs is voor wat ik al
weken zeg.'
'Deze week heb ik berekend dat de op 2 kilometer afstand gevonden stukken brandstofstaaf met een kracht
van rond de 1500 kilometer per uur moeten zijn weggeslingerd uit het brandstofreservoir van eenheid 3. Dat
is sneller dan het geluid en bevestigt opnieuw wat ik al die tijd al gezegd heb, namelijk dat er een detonatie
(ontploffing) in éénheid 3 is geweest en geen deflagratie (explosieve verbranding).'Eenheid 4
'TEPCO heeft erkend dat éénheid 4 als gevolg van de explosies scheef staat en overhelt. Bij een naschok
zou éénheid 4 kunnen instorten. TEPCO probeert het gebouw te stutten maar dat is erg moeilijk. Uit beelden
blijkt dat het brandstofreservoir intact lijkt, dus het plutonium dat buiten de centrale werd gevonden kan niet
uit eenheid 4 afkomstig zijn.'
3 onmogelijk geachte lekkages'Conclusie: eenheid 1 lekt en de druk in de reactor kan niet gehandhaafd
worden; eenheid 2 lekt water dat in de sloten naast de centrale terecht komt; eenheid 3 lekt nu eveneens
water en dat komt ook in de sloten terecht. De beschermingsvaten van deze drie reactoren lekken dus. De
nucleaire autoriteiten in de VS hebben altijd volgehouden dat dit onmogelijk is. Ze hadden het duidelijk mis.'
'Wat betekent dit voor de omgeving van de Fukushima reactor? Volgens experts is het terrein zo'n 30
centimeter gedaald. Dat betekent dat de betonnen funderingen gescheurd moeten zijn en de straling in het
grondwater terecht moet zijn gekomen. In een naburige stad is de straling al in het riool aangetroffen.
TEPCO en de Japanse overheid moeten daarom snel duidelijkheid geven over de radioactiviteit in het
grondwater, iets dat ze nog steeds niet hebben gedaan.'
Straling uit reactors niet te stoppen
'Vanuit Amerikaanse en Japanse vliegtuigen op 50 a 60 kilometer afstand van de centrale hoge straling
gemeten. Op een middelbare school in dat gebied moeten de scholieren daarom maskers en lange
beschermende kleding dragen. Terwijl zij in de klas zitten wordt de grond bij de school verwijderd, omdat
deze zó ernstig besmet is dat de scholieren buiten zouden worden blootgesteld aan net zoveel straling als
een volwassen arbeider in een kerncentrale. Het is onvoorstelbaar als die school open blijft.'
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'Tenslotte: alle reactoren blijven straling afgeven. Hun beschermingsvaten zijn lek. De straling zakt dus als
water in de grond en stijgt als stoom omhoog, en er is nog steeds geen plan om dit in de toekomst te
stoppen.'
Censuur over straling noordelijk halfrond?
Op sommige sites zijn een aantal bewegende kaartjes geplaatst met daarop de veronderstelde prognoses
voor de hoeveelheid straling waar Noord Amerika en Europa mee te maken zouden hebben. Deze
prognoses zijn afkomstig van het Norwegian Air Institute (NILU), die deze kaartjes van de officiële site zou
hebben afgehaald omdat ze niet bekend zouden mogen worden bij het grote publiek.
De kaartjes laten een enorm hoge straling zien boven met name Canada en de VS, en in veel mindere mate
boven Europa. Dit waren echter slechts prognoses die gebaseerd waren op het ergst mogelijk scenario met
voortgaande explosies waardoor er superhoge straling zou blijven vrijkomen. Deze kaartjes kloppen dus
absoluut niet, iets dat ook de wetenschapper die dit model opstelde, dr. John F. Burkhart, heeft bevestigd.
De situatie is weliswaar nog steeds ernstig en zorgwekkend, maar de vrijgekomen straling boven het
Noordelijk Halfrond is dus niet zo dramatisch als deze kaartjes laten zien (4).
Xander(1) Alexander Higgins Blog ; (2) NHK World ; (3) Fairwinds ; (4) Alexander Higgins Blog

Benzine prijs stijgt 30%
Brandstofprijzen aan de pomp zullen op korte termijn dalen, mogelijk zelfs met 20
cent. Het geluk is echter van korte duur. Experts verwachten dat op langere
termijn de olie- en benzineprijzen zullen blijven stijgen. Het Internationale Energie
Agentschap (IAE) meldt in een nieuw rapport dat de olieprijzen de komende drie
jaar met 30% zullen stijgen. Dit heeft te maken met groeiende problemen om
voldoende olie te winnen en een stijgende vraag.
―De huidige velden nemen sterk af. Om de aankomende 25 jaar op het huidige
productieniveau te blijven moeten we vier Saudi-Arabië‘s vinden en ontwikkelen.‖,
aldus Fatih Birol, hoofdeconoom van de IAE.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/05/09/benzine-prijs-stijgt-30/

Ook Chinese auto-industrie in problemen
Complete artikel: www.nuzakelijk.nl
In de VS en in Europa is de auto-industrie in problemen. Fabrieken gaan
dicht of worden met staatssteun ternauwernood overeind gehouden.
Kennelijk zijn er genoeg auto's.
In China groeit het aantal auto's nog wel.
Maar ook daar groeien de autofabrieken niet tot in de hemel.
In vergelijking met maart 2011 daalde de autoverkoop in China met
15%. Ten opzichte van april 2010 was de daling slechts 0,25%.
De Chinezen moeten door inflatie gedwongen de koop van een auto nog
even uitstellen.
Als de voedsel en brandstofprijzen stabiliseren en/of de lonen flink stijgen kan de autoverkoop weer
aantrekken. ...
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Dit kan leiden tot een gigantische crash in de obligatiemarkten
Geschreven op: May 11th, 2011 | Auteur: Maarten Verheyen
Tijdens de crisis van 2008 heb ik al wat research gedaan naar derivaten. Het ging indertijd serieus mis met
credit default swaps (CDS) en als je gaat kijken over hoeveel geld dat gaat, loop je aan tegen astronomische
bedragen.
Gemeten naar notionele waarde, zat je indertijd aan $57.000 miljard. Of $57 biljoen. Dat telt wat makkelijker.
Ondertussen is het geslonken tot een kleine $30 biljoen.
Waanzinnig? Absoluut.
Maar het kan altijd nog gekker. Want in de rapporten die ik bestudeerde, ging het ook regelmatig over
“interest rate derivatives”.Dan spreken we opééns over een markt die nog eens vele malen groter is dan die
van CDS-contracten.
Het totale uitstaande bedrag van dit soort derivaten, bedraagt momenteel $451 biljoen. Dat is zo maar
eventjes 15 keer groter dan de markt van credit default swaps!
Je herinnert je vast hoe deze CDS-contracten eigenlijk op hun ééntje verantwoordelijk waren voor het
inéénklappen van het financieel systeem? Duizenden miljarden dollars gingen in rook op.
De CDS-contracten vormden immers meestal de basis voor toxische producten zoals CDO‘s. Bij Fortis,
Dexia, KBC en ING kunnen ze er inmiddels over meespreken.
Misschien even ter volledigheid. Een credit default swaps is een soort van verzekering waarbij een verkoper
van een dergelijke swap instaat voor het defaultrisico van een specifieke emittent.
De houder van een CDS-contract krijgt met andere woorden de volledige waarde van zijn obligatie terug
indien de emittent de lening niet aflost.
Wie een CDS-contract koopt op Griekse obligaties, krijgt die obligaties tegen 100% terugbetaald. Zelfs
indien Griekenland in default gaat.
Maar ik wil het hier niet hebben over CDS-contracten maar wel over rentederivaten. Van de $451 biljoen aan
contracten, slaan er namelijk $347 biljoen op renteswaps.
Zo‘n renteswap is eigenlijk gewoon een contract waarbij een reeks van vaste interestbetalingen geruild
worden tegen een reeks van variabele interestbetalingen.
Het wordt vooral gebruikt om te switchen tussen vaste en variabele rentevoeten.
Een bedrijf met 100 miljoen aan uitstaande schulden en een jaarlijkse interestlast van 6%, kan via een swap
de lange termijn rente ―ruilen‖ tegen de korte termijn rente.
Zo ga je bijvoorbeeld geen 6% vaste rente meer betalen maar wel de korte termijn rente van 1% op drie
maanden.
Het is courante praktijk bij bedrijven en banken om de financieringskosten te managen.
Wie het variabele deel van een dergelijk contract bezit, loopt natuurlijk het risico op zware verliezen wanneer
de rente begint te stijgen. In feite kan je het een beetje vergelijken met een geschreven call op de rente.
Deze renteswaps zitten inmiddels overal. Maar vooral bij de banken natuurlijk. En nu komt het.
Deze risico‘s worden namelijk afgedekt via delta-hedging.
Weer een moeilijke term. Ik doe mijn best om het zo goed mogelijk uit te leggen maar dit is nu éénmaal niet
simpel.
Delta-hedging is manier om je risico af te dekken door het kopen of verkopen van effecten. Dit wordt
misschien duidelijker aan de hand van een voorbeeld.
Stel je schrijft een naakte call optie op aandelen Microsoft. Hierdoor neem je de verplichting op je om
aandelen Microsoft te verkopen tegen een voorafbepaalde prijs.
Aangezien je de aandelen niet bezit, is je risico onbeperkt. Wanneer de houder van deze call erom verzoekt,
ben jij namelijk verplicht om de aandelen te leveren tegen bv. $25. Ook al noteert Microsoft dan $50 of $100.
In dat geval moet jij aandelen Microsoft in de markt kopen tegen $50 en deze vervolgens tegen $25 aan de
houder van de call.
Maar een partij die calls geschreven heeft op Microsoft, kan het risico afdekken door de onderliggende
aandelen te kopen.
Het aantal aandelen dat hij koopt, wordt bepaald aan de hand van de delta van de optie. Een optiecontract
slaat steeds op 100 aandelen maar indien het optiecontract een delta heeft van 0,5, kan het risico afdekt
worden door per geschreven contract 50 aandelen te kopen.
Hoe meer Microsoft in waarde stijgt, hoe hoger de delta echter zal oplopen en hoe meer aandelen ingekocht
moeten worden om te delta-hedgen.
Je zou dus kunnen stellen dat het gebruik van delta-hedging een bestaande trend steeds versterkt. Hoe
meer het aandeel stijgt, hoe meer aandelen gekocht moeten worden om de risico‘s in te dekken.
Delta-hedging was populair tijdens de crash van 1987. Het werd toen gebruikt als portfolio-insurance en zo
verantwoordelijk voor de crash van 1987. Iedereen moest namelijk op hetzelfde moment delta-hedgen en
dat zorgde voor een ongeziene verkoopgolf op de beurs.
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Sindsdien werd de praktijk wat aan banden gelegd om nieuwe incidenten te vermijden. Het is te zeggen. Er
werden maatregelen genomen om te voorkomen dat het nog ééns opnieuw zou gebeuren op de
aandelenmarkten.
Maar delta-hedging wordt wel nog steeds gebruikt om de renterisico‘s voor rentederivaten te beheren. En
dat is om problemen vragen.
In 1987 crashte de beurs terwijl slechts $90 miljard aan posities via delta-hedging werden afgedekt.
Vandaar zitten we aan een markt van $347 biljoen aan renteswaps. Iedereen die deze swaps bezit en de
risico‘s wil afdekken, moet daarvoor terugvallen op de obligatiemarkt.
Gelukkig is die obligatiemarkt tegenwoordig behoorlijk omvangrijk met $14 biljoen. Maar een groot deel van
die obligaties zitten echter in vaste handen (China, Japan, fondsen, banken, …). De markt is dus veel
minder liquide dan dat.
En als straks de rente begint te stijgen, ga je heel wat partijen krijgen die via delta-hedging hun risico willen
beheren. Daarvoor moeten ze short gaan op obligaties … waardoor de rente verder oploopt … en er nog
meer hedging nodig is … en weer obligaties geshort worden …
We zitten hier met een vicieuze cirkel die de bestaande trend (hogere rente) enorm zal versterken. Een
beetje ironisch eigenlijk want die derivaten hebben net de intentie om de risico‘s te verminderen maar in feite
zorgen ze net voor meer risico‘s. Ze zorgen namelijk voor een zelfvoedend mechanisme dat het volledige
systeem in gevaar brengt.
Stel je even voor dat obligaties flink in de uitverkoop gaan en de rente hard oploopt. Op dat moment worden
er massale hoeveelheden obligaties verkocht om de rentederivaten in te dekken.
Vraag je eens af waar de kopers zitten voor deze obligaties? Wie heeft de middelen om op zeer korte tijd
voor honderden miljarden dollars aan obligaties aan te schaffen?
Er zijn al een aantal serieuze accidenten gebeurd met deze renteswaps. Verhalen van kleine partijen die
deze swaps in portefeuille hadden en honderden miljoenen dollars verloren. Zoek maar eens op “Europese
steden en dorpen in de houdgreep van zakenbanken” op YouTube.
Het is nog maar het begin. Dergelijke verhalen worden straks schering en inslag wanneer de rente begint te
stijgen. Door de hogere rente zal het defaultrisico gigantisch toenemen.
Ik vroeg iemand die een beetje thuis is in dit wereldje wat hij dacht van de renteswaps en hij vertelde me dat
dit waarschijnlijk tot een nieuwe (en grotere) subprimecrisis zal leiden.
Als belegger mijd je best obligatieleningen. Alle obligatieleningen!
En de speculanten onder ons, houden best iets zoals ―TBT‖ in het oog. Deze ETF profiteert van hogere
rentevoeten. Bij de zwarte zwanen (zie website) zit ook een out-of-the-money call op deze ETF. Ook dat kan
leuk worden wanneer iedereen straks gelijktijdig aan het delta-hedgen slaat!
http://www.beurs.com/2011/05/11/dit-kan-leiden-tot-een-gigantische-crash-in-de-obligatiemarkten/3783

Verhogen schuldenplafond noodzaak volgen
15 mei 2011 17:48
WASHINGTON – Het verhogen van het schuldenplafond van de Verenigde Staten is
absoluut noodzakelijk. Dat benadrukte president Barack Obama zondag tijdens een
interview op de Amerikaanse televisiezender CBS.
Wanneer de maximale limiet voor de nationale staatsschuld niet verder wordt
verhoogd, kan het land volgens de president in een zwaardere recessie en financiele
crisis terechtkomen dan in 2008 en 2009.
‖Wanneer investeerders wereldwijd het vertrouwen in en de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten
verliezen, kan het hele financiële systeem ontwarren‖, aldus Obama.
Ook minister van Financiën Timothy Geithner deed een duit in het zakje. Hij waarschuwde voor ‖catastofale
gevolgen‖ en onherroepelijke schade voor de economie.
De maximale limiet voor de Amerikaanse staatsschuld bedraagt nu 14,29 biljoen dollar (ruim 10.000 miljard
euro). Naar verwachting wordt deze duizelingwekkende grens maandag bereikt.
Wanneer de limiet wordt bereikt, kan het land niet meer naar de obligatiemarkten om geld op te halen. Het
Amerikaanse ministerie van Financiën heeft inmiddels aangegeven tot begin augustus de rekeningen te
kunnen betalen met behulp van andere financieringsbronnen.
Het Amerikaanse Congres en het Witte Huis voeren al tijden een felle discussie over het verhogen van het
schuldenplafond. De Republikeinen, met een meerderheid in het Congres, eisen zware bezuinigingen op de
overheidsuitgaven in ruil voor hun steun aan het plan.
© ANP
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Ondertussen in de VS: treincontroles en meer macht voor de president
Door Gast-Zapper, gepubliceerd op 10-05-2011
Nu de overwinningsroes in de Verenigde Staten na het doden van Osama Bin
Laden weer wat is afgezwakt, begint het tot mensen door te dringen dat deze
gebeurtenis de veiligheidssituatie in eigen land op scherp zet. Al Qaeda heeft
gedreigd haar aandacht van het vliegverkeer te zullen verleggen naar de
treinen.
**Door gastzapper piet graniet via het Zaplog**
Senator Charles Schumer stelt daarom voor om de ‗no-fly‘ lijst die verdachte personen het recht op reizen
per vliegtuig ontzegt, uit te breiden naar het treinverkeer.
‗Iedereen, zelfs een lid van Al Qaeda kan een treinkaartje kopen en in een Amtrak-trein stappen, zonder dat
hem iets gevraagd wordt‗, zegt Schumer. Volgens de senator uit New York is het een kleine moeite om de
namen van treinpassagiers te vergelijken met de TSA-lijst van verdachte personen, en brengt het nauwelijks
extra kosten met zich mee.
Het is de vraag of de TSA scherper gaat controleren vóór, of zoals in een controversieel voorval van een
aantal maanden geleden, ná de reis.
Het is een nieuwe stap richting een totale, en totalitaire, politiestaat. Ondertussen wordt buiten het zicht van
het grote publiek, dat is afgeleid door het nieuws over de buitengerechtelijke executie van Osama Bin Laden
en de daaropvolgende perikelen rond Pakistan, door dezelfde senator Schumer gewerkt aan een nieuwe
wet, die de macht van de Amerikaanse president uitbreidt.
Deze wet, de Presidential Appointment Efficiency and Streamlining Act of 2011, moet het de president
mogelijk maken om meer personen in zijn kabinet te benoemen zonder goedkeuring van de Amerikaanse
Senaat, o.a. op de departementen van Homeland Security, defensie en justitie.
Obama kreeg toch al kritiek op de ‗Tsaren‘ waarmee hij zich omringde, adviseurs die niet officieel waren
aangesteld. Het lijkt erop dat deze kliek met dit wetsvoorstel meer macht en bevoegdheden gegeven wordt.
Dit alles natuurlijk om de stroperige politieke besluitvoering te versnellen, een argument dat we hier ook wel
eens horen in voorstellen om de Eerste Kamer af te schaffen. Maar om de controle op de macht dan maar
overboord te zetten, is het kind met het badwater weggooien. Misschien moet de titel van de Amerikaanse
leider ook maar veranderd worden. Van ‘president‗ in iets als ‘emperor‗. Of maar meteen in ‘caesar‗.
http://zapruder.nl/portal/artikel/ondertussen_in_de_vs_treincontroles_en_meer_macht_voor_de_president/rss

VN wil miljarden inzamelen voor grootscheeps mondiaal HPV vaccinatieplan
De VN wil starten met het vergaren van fondsen bij overheden (192 landen) om ALLE meisjes wereldwijd
tegen HPV te vaccineren. Deze controversiële campagne zal rond de $300 per persoon gaan kosten.
UNFPA en PATH verzoeken donornaties het vaccin aan te kopen voor $14 per stuk. Drie vaccins zullen
nodig zijn voor een periode van zes maanden, wat het totaal op $42 brengt en behandeling is slechts goed
voor VIJF jaar. ZEVEN behandelingen zullen nodig zijn om elke vrouw levenslang te beschermen (=
21 vaccins per persoon. Ter herinnering : Cervarix/Gardasil = 375 euro voor drie injecties).
Argument : van elk half miljoen nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker, sterft er meer dan de helft van
de patiënten (omdat ze niet wisten dat zij deze ziekte hadden tot in vergevorderd stadium).
De VN lidstaten zullen op 19 en 20 september van dit jaar bijeenkomen om hierover te debatteren tijdens de
―UN High Level Meeting on Non-communicable Diseases―.
Dit is een beknopte samenvatting van het artikel “UN Wants billions for STD Vaccination Scheme” door CFAM (Catholic Family & Human Rights Institution).
Lees verder (engels) http://www.c-fam.org/publications/id.1847/pub_detail.asp
Commentaar DL Röver, medisch research journalist :
Met de betrokkenheid van de UNFPA weten we bijna zeker dat het bij deze massale vacinatiecampagne
gaat om een mondiale sterilisatie agenda. Dat zou namelijk niet de eerste keer zijn. Pikant detail: laesies in
de baarmoederhals worden veroorzaakt door een tekort aan foliumzuur (Drug-Induced Nutrient Depletion
Handboek, 2nd ed. 2001, pp. 165, 326); deze laesies worden vervolgens heel aantrekkelijk voor HPVs. En
dat zijn dus opportunistische infecties, geen oorzaak van kanker! Samen met tekorten van vitamine B3, A en
C ontstaat een gebrek aan foliumzuur door het gebruik van anticonceptiemiddelen, gebaseerd op
levonorgestrel. Een dagelijks dieet met daarin voldoende van bovengenoemde nutriënten, doet de
aanleiding voor laesies en baarmoederhalskanker verdwijnen!
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NWO, Bilderberg en “hobbys”
http://anarchiel.com/stortplaats/toon/de_ontmaskering_van_de_bovenwereld1
http://rondehuis.blogspot.com/
http://www.theghosthunter.nl/amerois%2003.htm
http://www.redicecreations.com/article.php?id=359
http://www.youtube.com/watch?v=cLYDEI8xB0Q&feature=related
http://www.deverdwaaldedichter.be/page_59.html
http://www.franklinterhorst.nl/Bohemian%20Grove.htm
http://www.youtube.com/watch?v=mD0ICimSmzc
http://www.youtube.com/watch?v=ot7Gx_a6lnU&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=I2a9GRhKT-E&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=Uxmhpjnh6GU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vvXZ-v1k8nY&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=pXFre4fMlVU&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=LErbMAwI8IU&feature=related
Bohemian Groove
http://www.zapruder.nl/portal/artikel/tony_bohemian_grove_blair
http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/bohemian_grove_exposed.htm

http://www.xs4all.nl/~snips/snips/conspiracy/bohemian.htm
http://www.xs4all.nl/~snips/snips/Re-Volt/condocs/005-bohemian-grove.html
http://wereldgeheimen.nl/wg/index.php?option=com_content&view=article&id=3146:de-bohemiangrove&catid=41:mysteries&Itemid=69
http://weeswaakzaam.punt.nl/?id=256510&r=1&tbl_archief=&
Onder de Grove-leden bevinden zich ook de opdrachtgevers van de tientallen concentratiekampen die de
afgelopen jaren in verscheidene Staten in de VS zijn gebouwd. De Frans-Canadese verslaggever Serge
Monast verklaarde midden jaren negentig in het bezit te zijn van documenten die het bestaan aantoonden
van een plan voor het opzetten van concentratiekampen verspreid over Noord Amerika.Nader onderzoek
toonde aan dat Monast een afschuwelijke waarheid op het spoor gekomen was. Niet lang daarna stierf hij
aan een korte mysterieuze ziekte. Hij liet shockerende informatie na over de kampen, inclusief een kaart met
precieze locaties. (zie afbeelding: kamp in Arizona)
Verschillende bronnen melden dat de ―Elite‖ hier de vijanden van de staat wil opsluiten. Het zou gaan om
islamitische terroristen en in een later stadium ook om de tegenstanders van de Nieuwe Wereld Orde die
weigeren in het gareel van Illuminatie te lopen. In een publicatie onder de titel ―Camps for Citizens‖ vertelt de
auteur Jonathan Turley dat de Amerikaanse minister van Justitie John Ashcroft een plan heeft opgesteld dat
hem de mogelijkheid biedt, toekomstige tegenstanders van de staat zonder vorm van proces op te sluiten en
hen hun burgerrechten te ontnemen.
Alex Jones vertelde dat hij als eerste het openingsritueel op video heeft weten vast te leggen. De ceremonie
werd voor het eerst in 1879 gehouden, waarvoor speciaal een Romeins amfitheater werd nagebouwd, die
plaats biedt aan 2000 genodigden. De opvoering staat jaarlijks bekend als een Cremation of Care . Ver van
achter het podium nadert in het duister een vijftigtal clubleden met brandende fakkels, die hun gezichten
hebben beschilderd als doodshoofden en rondlopen in zwarte en bruine monnikhabijten. Bij het naderen van
het podium verschijnt er vanuit de duisternis op het water een mythologische gondelier, die bij het podium
aanmeert en een gemummificeerd lichaam aan de hoge priester overdraagt die later wordt verbrand.
Volgens onderzoekers is de ceremonie van oorsprong Babylonisch uit de tijd dat koning Nimrod als een god
werd vereerd. Alex Jones meent dat de ceremonie in de Grove veel overeenkomsten vertoont met de oude
Baäl verering. Nimrod‘s vrouw Semirames de Babylonische koningin des hemels, offerde duizenden mensen
aan de zonnegod Baäl door middel van kruisiging naar de zon gericht of rituele verbranding. Deze
brandoffers vonden plaats voor een reusachtig standbeeld van een gehoornde god, de uit de Bijbel bekende
Moloch.Soms stond er voor Moloch een altaar of had hij een holte in zijn buik waar een groot vuur werd
gestookt, waar de eerst geboren zonen van Babylon in werden verbrand. Vaak werd Moloch voorzien van
metalen handen die roodheet werden gestookt en waarop de baby‘s werden gelegd. Het geluid van
trommels en tamboerijnen overstemde het geschreeuw van de geofferde kinderen.
Ook op de Grove staat achter het altaar een reusachtig standbeeld, voorzien van horens. Het beeld stelt de
mascotte van de Bohemian Club voor, een 12 meter hoge gehorende uil, die de hogepriester tijdens de
ceremonie eert en zijn tempel heilig verklaart. In de Grove hangen posters waarop buitenaardse reptielen
staan afgebeeld die vrouwen met zwepen slaan. Een groot deel van de Bohemian Club is tevens lid van een
Vrijmetselaars Orde, de Bilderbergers, de Club van Rome, Council on Foreign Relations, Trilaterale
Commissie etc, allemaal organisaties die werken aan de verborgen agenda van de NWO en die Lucifer
vereren als hun god.
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„SOO‟ - Iets om rekening mee te houden!
Wat is SOO nou weer? Waar staat dit nou voor zult u denken. Over wie of wat hebben we
het hier? Ok, ik zal er geen raadseltje van maken en het maar meteen vertellen. Het staat
voor „Stelselmatig Onwettig Overheidshandelen… „ iets om rekening mee te houden
dus.
Ieder individu is gebonden aan regels. Vaak niet vrijwillig voor gekozen en is er een mate
van dwang aanwezig deze regels en afspraken te ‗moeten‘ accepteren en respecteren. Helaas/gelukkig, u
kiest maar wat u lekker vindt in deze, zal een ieder zich aan gestelde regels moeten conformeren. Ho eens
even, is dat zo? Iedereen, ook fictieve instituten en rechtspersonen?
Om u niet te lang met de laatste vraag te laten tobben, is het antwoord, Nee, niet iedereen hoeft ‗dezelfde‘
regeltjes en afspraken te eerbiedigen. Er zijn enkele uitzonderingen in het proces van wetgeving en wie zich
waar aan te houden heeft. Uw overheid heeft hier namelijk een beetje vreemde positie in. Jawel. We hebben
het hier over onze overheid zelf. U weet wel, dat fictieve instituut dat pretendeert uw eigenaren te moeten
spelen en regelmatig aan de laatste restjes van onze overgebleven vrijheden knabbelt. Dat instituut
bedoelen we hier.Dus even niet zeuren over de poppetjes die daar af en toe rondlopen, die zijn van
ondergeschikt belang. Het gaat om het instituut zelf. De poppetjes doen alleen maar wat ze opgedragen is.
Die werken daar, afhankelijk van eigen ambitie, voor een vast salaris met een beetje zekerheid, of een
egotrip om zo snel mogelijk een ‗bekende‘ status te bereiken en ‗along the way‘ even een met, van ons
gestolen, miljoenen euro‘s gevulde bankrekening op te bouwen. Dus de poppetjes, ach, een tijdelijke
ergernis in diverse uitingsvormen. Iemand moet het woord doen zullen we maar zeggen.
Erger is de gedachte achter het verrotte staatsinstituut. Dit instituut is een dode inhumane organisatie welke
eigenlijk alleen maar als doel heeft in het eigen bestaansrecht te investeren. Dit is een totaal zielloze
organisatie die echt geen enkele empathie voor het individu zal opbrengen. Hier hebben we als vrije
individuele mensen niets van te verwachten. Instituten acteren alleen maar voor eigen geluk en de daarvoor
benodigde achterban. (uiteraard primair voor hun eigenaren, om die even niet te vergeten.)
Intituten zijn primair gezien niets meer als een papieren organisatie welke door het definiëren van de eigen
regels en ideologie zichzelf vorm weet te geven. Door het opstellen van afspraken en deze te presenteren
als verplicht te volgen wetten worden wij gebonden aan horigheid aan het instituut. Vroeger hadden we een
landheer of lokale koning die je lijf kwam opeisen, nu zijn het de wetboeken die hetzelfde doen. Er is veel
veranderd in de uitvoer, en er is niets veranderd in de essentie. Wie is de baas van wie, en speelt u zelf wel
een rol in deze vraag? Hebben we zelf nog wel iets in te brengen, en dan ook nog SOO? Ok, we dwalen af,
we hadden het over SOO…
Stelselmatig Onwettig Overheidshandelen…„SOO‟
De overheid speelt de, voor de schijn onafhankelijke, rollen van; wetgever, bestuurder, toezichthouder, is
uitvoerder van het correctionele- en bestraffingsapparaat maar is tevens toezichthouder. Dat deze rollen in
de praktijk niet zo onafhankelijk zijn als zou moeten blijkt regelmatig. Regelmatig staan de nieuwssites en
kranten bol van de smerige zaakjes en duistere aantijgingen richting overheid of snel naar huis gestuurde
bestuurders.(o) Het keuren van eigen vlees is soms niet zo makkelijk als gedacht en al snel zoeken alle
betrokkene naar aan te wijzen zondebokken in de gelederen.
Waarna niet snel tot actie wordt overgegaan overigens. Je bent er wel jaren zoet mee om iets aan te tonen.
(i) Waar het toe dient zal allemaal nog moeten blijken. Voorlopig worden corrupte rechters met vervroegd
pensioen gestuurd om de op handen zijnde ellende goed voor te kunnen bereiden. Ja, ja, dat is Nederland.
Tenenkrommende constatering te weten dat u voor het stelen van een rolletje drop een iets andere
behandeling tegemoet mag zien en u tot het einde van uw dagen als crimineel geregistreerd zal staan. Met
alle gevolgen van dien, en succes met uw sollicitaties.
Dus de rechtsgang in Nederland is inmiddels tot een niet langer geloofwaardige poppenkast gereduceerd.
De schandalen rond bestuurders en rechters die hier over moeten oordelen zijn ronduit lachwekkend te
noemen. Ja, je lacht er maar om, alhoewel huilen gepaster zou zijn. Hele opiniesites (ii) worden er neergezet
om uw mening nog even een duwtje in de goede richting te geven. Wat een afgang is het toch eigenlijk, pure
volksmanipulatie hoor, ik geloof er niets meer van hier.
De politiek van de laatste halve eeuw heeft weer niet kunnen brengen wat er allemaal beloofd was. Zijn we
er in die tijd beter op geworden? Hebben we meer vrijheden, vrije tijd en een gezonder leven met minder
zorgen? Zijn de oudedagsvoorzieningen, onderwijs, culturele zaken en gezondheidszorg dat wat we wilde
hebben als Nederlands volkje? Ach…, zucht…, ik zal hier maar stoppen, het is u wel duidelijk denk ik.
Hoofdzakelijk leugenachtige eufemistische praatjes in de politiek, meer hoeven we ook niet te verwachten.
Als we onze knip weer eens moeten trekken of onze vrijheden verder zien verdwijnen begint het weer
langzaam duidelijk te worden wat de werkelijke bedoeling nou was.
Inzage gebruik communicatiemiddelen
(GSM, UMTS, GRRS, vast Internet, e.d.)
Die totale afgang krijgt weer even fysieke vormen als we het laatste nieuwtje rond de integriteit van onze
stalhouders te horen krijgen. Vandaag blijkt er erg veel ophef in de media te zijn over het onwettige
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overheidshandelen bij het opvragen van internet gegevens. Jawel, u leest het goed. Onwettig handelen door
de overheid. Verbaasd? Vast niet. Anders zou u hier geen gast zijn. Anarchiel lezers moeten inmiddels toch
wel beter weten hé, onze overheid is niet zo integer als ze zich doen voorkomen. Nee, die doen eigenlijk
altijd al wat ze zelf willen. Het lijken wel anarchisten wat dat betreft, alleen komen ze er niet eerlijk voor uit.
Dat doen anarchisten wel. (ok, een paar dan, sommige zoeken misschien nog naar een definitie die niet te
veel weerstand geeft of zo?). Maar ok, af en toe mag heel Nederland daar even breed van op de hoogte
gesteld worden. Het komt toch redelijk hard aan dat onze overheidsdiensten, naar blijkt redelijk structureel,
niet zo netjes met hun eigen afspraken omgaan. Tenminste, als die afspraken überhaupt bestaan, wat ook
niet altijd het geval blijkt te zijn. Ai, ai, pijnlijke situatie dus. De overheid zelf is weer eens op heterdaad
betrapt, en niet zo misselijk ook dit keer. Leest u even verder.
CBP
Wat blijkt uit een onlangs gehouden onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens
(CBP)?(iii)Dat het politiekorps Haaglanden en de Dienst Nationale Recherche (DNR) van het KLPD
stelselmatig de wet overtreden bij het opvragen van uw telecomgegevens! Ja lieve mensen, dit gebeurd dus
stelselmatig. Niet per ongeluk door enkele overijverige of ondeugende medewerkers die over de scheef
gaan. Maar binnen een geaccepteerde procedure waarbij wettelijke beperkingen en verplichtingen
(bewust?)niet worden nageleefd. Zie onderzoeksrapporten bij (iii.i), (iii.ii) & (iii.iii).
Niet verantwoorden
„De organisatie bestudeerde specifieke gevallen bij het korps Haaglanden en de DNR. Bij Haaglanden kon
de politie vijf van de elf gevallen informatieverzoeken niet verantwoorden. Bij DNR betrof het negen van de
elf gevallen.‟ (iv). Dat hiermee de integriteit en geloofwaardigheid in deze overheid enigszins wordt
aangetast lijkt mij evident. Zeker de dienst nationale recherche blijkt het niet zo nauw te nemen met de
regeltjes. Ja lastig hoor, altijd weer die regeltjes. Zouden er bij de dienders ook enkele anarchisten in spee
aan het werk zijn? Zoeken ze wat meer vrijheid in de uitvoer van hun werkzaamheden? Ja, wie zal het
zeggen, iets motiveert die mensen zich zo stelselmatig te misdragen.
Gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel?
Het CBP heeft de gegevens over opvragingen bij het CIOT(v) onderzocht. Het CIOT concludeert dat
benodigde procedures rondom toegang tot de gegevens ontbreken. Hierdoor zijn feitelijk alle autorisaties
voor inzage die zijn verleend onwettig te noemen. Tevens blijkt dat een groot deel van de agenten helemaal
geen toestemming had mogen krijgen. Bij korps Haaglanden bleek dat van de vijentwintig agenten die in het
CIOT rondhangen er maar zes officieel toestemming voor hadden. (vi) Lekker zooitje daar dus, je zal er
maar wonen. Die vertegenwoordigen dus ‗je beste vriend‘. Maar schromen niet u een extra prent aan te
smeren voor een futiele overtreding van één van onze gevangenis regeltjes.
Big Brother? Ach het valt wel mee.
Dit is een vaak gehoorde stelling met bijpassende verbazing over het gezegde. Maar is dit nog reëel te
noemen? Ik ben van mening het helemaal niet meer meevalt. We mogen dan misschien wel de mooiste
gevangenis van de wereld wonen, maar het blijft vervelend dit soort constateringen te moeten doen. Dus,
nee, helaas er valt helemaal niets mee hier. Nederland staat hoog op de ranglijsten van actieve burger
spionage. 2009 was goed voor 2.6 miljoen toegangsverzoeken en gemiddeld zitten we nu op een dikke drie
miljoen per jaar.(vii) Deze cijfertjes liegen er niet om.
„In 2010 hebben de inlichtingen- en opsporingsdiensten in totaal 2,6 miljoen keer gegevens opgevraagd,
blijkt uit de statistieken. In 93 procent van de gevallen kon aan een verzoek worden voldaan; 180.000 keer
kon informatie niet worden gevonden. Er waren in totaal 3,8 miljoen antwoorden, meer dan het aantal
verzoeken, omdat op een vraag vaak meer dan één resultaat wordt gevonden. Veel mensen hebben immers
zowel een internet- als een telefonieabonnement. „(viii)Hoeveel aansluitingen hebben we hier in dat
minuscule landje eigenlijk? Hoe groot is dit percentage op het geheel? Schrikbarend hoor. Een vrije
democratie was het toch? Eeuuhh.., alleen in naam dan? En wij maar ruzie maken op een blog over futiele
dingen als de grenzen van een eigen meningsuiting en de talloze definities van persoonlijke waarheden en
vrijheidsovertuigingen. Yeah right,.. Big Brother kijkt met ons mee. Lekker vrij hoor. Hoe vrij mogen wij ons
voelen in dit geweldige spionage zieke poldertje?
Saluut
(o) http://www.pieterkalbfleisch.com/index.html ; (i) Chipshol-directeur Peter Poot in DWDD 20-04-2011
(ii) http://www.wildersproces.nl/ ; (iii) http://www.cbpweb.nl/Pages/pb_20110428_ciot.aspx
(iii.i) Onderzoek CIOT ; (iii.ii) Onderzoek Regionaal Politiekops Haaglanden(iii.iii) Onderzoek Dienst
Nationale Recherche ; (iv)http://www.westonline.nl/nieuwsitem/50658
(v)http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecomgegevens-voor-opsporing
(vi)http://webwereld.nl/nieuws/106505/politie-overtreedt-wet-bij-opvragen-telecomdata.html
(vii)http://tweakers.net/nieuws/74143/cbp-politie-overtreedt-wet-bij-opvragen-telecomgegevens.html
(viii)http://tweakers.net/nieuws/72387/overheid-vraagt-2-komma-6-miljoen-keer-om-data-isp-entelcoklanten.html
http://anarchiel.com/display/soo_-_iets_om_rekening_mee_te_houden
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En als Jezus nu is werkelijk verschijnt ,zien wij hem dan wel ?
By Henk (beheerder) – May 7, 2011

Jezus verschijnt op teenslipper
Na een lange wandeling met Pasen kwam een jong Brits stel tot een bijzondere ontdekking: het gezicht van
Jezus Christus was verschenen op de zool van de teenslipper van de jonge vrouw. Het gezicht van de Zoon
van God verschijnt geregeld op bijzondere objecten.
Lees meer: 07.05.2011 | Jezus verschijnt op teenslipper (www.kerknieuws.nl)
„Jezus verschijnt op pizza‟
Het Australische Brisbane is bevangen door een ‗groot wonder‘. De pizzabakker van de lokale pizzeria
claimt de zoon van God te hebben gezien in een door hem gebakken quattro formaggi. De
restaurantmanager doet een poging het ‗Godswonder‘ om te zetten in grof geld en biedt het mirakel vacuüm
verpakt te koop aan op veilingsite eBay.
Lees meer: 31.03.2011 | ‗Jezus verschijnt op pizza‘ (www.kerknieuws.nl)
Jezus verschijnt in MRI-scan
Een Amerikaanse vrouw kwam tot een bijzondere ontdekking toen ze keek naar de foto‘s van een MRI-scan
van haar keel: ze zag een afbeelding van Jezus Christus. Een antwoord op haar gebeden, zo meent de
vrouw die lijdt aan een zeldzame vorm van kanker.

Lees meer: 06.10.2010 | Jezus verschijnt in MRI-scan (www.kerknieuws.nl)
Telefoonpaal verandert in Jezus aan het kruis
Een telefoonpaal langs een snelweg in Louisiana trok de aandacht van talloze automobilisten. Door de
klimop op de paal leek het geheel op Jezus Christus aan het kruis. Uit veiligheidsoverwegingen werd de
klimop meteen gesnoeid.
Lees meer: 07.09.2010 | Telefoonpaal verandert in Jezus … (www.kerknieuws.nl)
Jezus verschijnt in koekenpan
Om de zoveel tijd vinden er bijzondere verschijningen van Jezus of andere religieuze personen plaats. Dit
keer was het raak in het Engelse Salford: de Zoon van God verscheen in een koekenpan. De eigenaar is
niet van plan de pan ooit nog schoon te maken.
Lees meer: 12.03.2010 | Jezus verschijnt in koekenpan (www.kerknieuws.nl)
Amerikaanse ziet Jezus op strijkbout
Een Amerikaanse die de laatste tijd de nodige tegenslag te verwerken heeft gekregen heeft de beeltenis van
Jezus ontdekt op haar strijkijzer. Zij ziet daarin een teken ‗dat het leven beter wordt‘.
Lees meer: 30.11.2009 | Amerikaanse ziet Jezus op … (www.kerknieuws.nl)
Jezus bij IKEA
Bezoekers van meubelgigant IKEA in het Schotse Braehead kunnen Jezus aanschouwen. Het gezicht van
de Zoon van God is daar duidelijk te zien in één van de toiletdeuren van de winkel. De bedrijfschef spreekt
echter over een afbeelding van één van de ABBA-zangers.
Lees meer: 19.10.2009 | Jezus bij IKEA (www.kerknieuws.nl)
Gelaat Christus verschijnt in kussen
Het plaatsje Saint-André op het Franse eiland Réunion is sinds dit weekeinde in rep en roer door een
goddelijke verschijning in een rooms-katholiek kerkje. In de plooien van het rugkussen van de stoel van de
priester is het gezicht van Jezus Christus te zien, volgens de gelovigen.
Lees meer: 16.03.2009 | Gelaat Christus verschijnt in … (www.kerknieuws.nl)
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Jezus Christus neergestort‘
Bewoners van een Russisch dorp weten het zeker: Jezus Christus heeft van zich laten horen. Zo‘n honderd
jaar geleden stortte een meteoriet neer in Boguslavka. Toevalligerwijs ontdekten wetenschappers vorige
week het gelaat van Christus in het gesteente…
Lees meer: 27.03.2009 | ‗Jezus Christus neergestort‘ (www.kerknieuws.nl)
Jezus verschijnt in kattenvacht
Een familie uit Goshen, in de Amerikaanse staat Indiana, meent in de pels van een van hun katten een
afbeelding van niemand minder dan Jezus Christus gevonden te hebben. Het gezin Johnson vond enkele
maanden geleden twee jonge katjes in hun tuin. Omdat ze vermoedelijk verstoten waren door hun moeder,
‗adopteerde‘ de familie de dieren.
Lees meer: 31.07.2008 | Jezus verschijnt in kattenvacht (www.kerknieuws.nl)
Jezus verschijnt in aardappel
Een gelovige in Florida heeft Jezus gezien in een aardappel. De vrouw denkt dat
zij een teken van God heeft gekregen. Renee Brewster was bezig om een
aardappelsalade voor de kerkgangers te maken toen ze opeens het visioen
kreeg.
Lees meer: 28.01.2008 | Jezus verschijnt in aardappel (www.kerknieuws.nl)
Jezus-olievlek levert $ 1.500 op
Vervelend, zo‘n olievlek op je garagevloer. Tenzij de vlek verdacht veel op Jezus
lijkt. Want wat doe je als je een Jezus-achtige olievlek op je vloer hebt? Die
verkoop je op eBay! Wel even een aannemer bellen om het zaakje uit het beton
te zagen, maar dan kan het bieden ook beginnen.
Lees meer: 16.08.2007 | Jezus-olievlek levert $ 1.500 op (www.kerknieuws.nl)
Jezus openbaart zich in 4 GB flash-chip
Een bedrijf heeft met behulp van een
elektronische microscoop een
afbeelding ontdekt in een flash-chip
van Samsung, die zou kunnen lijken
op Jezus Christus.
De afbeelding is ontdekt door het
bedrijf Chipworks, met behulp van
TEM, Transmissie Elektronen
Microscopie.
Lees meer: 03.05.2007 | Jezus openbaart zich in 4 GB … (www.kerknieuws.nl)
Jezus verschenen in chocoladevlek
Een vlek op een beker chocolademelk heeft voor grote beroering gezorgd. De vlek lijkt op het gezicht van
Jezus Christus. De vlek werd tijdens het ontbijt ontdekt in het huis van een arme Colombiaanse vrouw.
Lees meer: 21.04.2006 | Jezus verschenen in … (www.kerknieuws.nl)
Jezus verschijnt op röntgenfoto
Nadat er wereldwijd geclaimd wordt dat er afbeeldingen van Jezus Christus verschijnen op muren, tosties en
vissticks claimt een patiënt in een tandartspraktijk in Phoenix, Arizona dat hij op een röntgenfoto van hem
verschenen is.
Lees meer: 05.12.2004 | Jezus verschijnt op röntgenfoto (www.kerknieuws.nl)
Jezus-afbeelding op een visstick
Eerst was er de heilige Maagd Maria op een tosti en net toen je dacht dat het toch echt niet gekker kon
worden, kwam de volgende gelovige ziel met een teken van boven. Niet op een tosti, maar op een visstick!
Lees meer: 27.11.2004 | Jezus-afbeelding op een visstick (www.kerknieuws.nl)
Dit is even een greep uit een aantal bijzondere verschijningen… tja het is maar wat men wil zien……..
Maar wat nu als Jezus werkelijk voor ons staat ? zien we hem dan of ……….
Bron: www.kerknieuws.nl
www.weeswaakzaam.com
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NAVO laat 61 vluchtelingen sterven van honger en dorst
Deze vluchtelingen arriveerden zaterdag in Lampedusa. Zij
geraakten er zonder kleerscheuren, maar vorige maand redden
zeker 800 lotgenoten het niet. © epa
HLN update. 61 bootvluchtelingen die op drift sloegen tussen Libië
en het Italiaanse eiland Lampedusa zijn omgekomen van honger
en dorst op hun boot. Ze dobberden 16 dagen rond, de NAVOmacht in de Middellandse Zee wist vanaf de eerste dag van hun
problemen, maar ondernam niks om hen te redden. Aan boord waren kleine kinderen en vrouwen. Het
vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties eist een onderzoek. De NAVO heeft ondertussen elke
betrokkenheid ontkend. Op 25 maart vertrokken 72 mensen in Tripoli met bestemming Lampedusa: 47
Ethiopische vluchtelingen, zeven Nigerianen, zeven Eritreeërs, zes Ghanezen en vijf Soedanezen. Twintig
onder hen waren vrouwen, en er waren ook twee kleuters bij. De Ghanese kapitein van het schip stelde na
18 uur op zee vast dat hij brandstof verloor en de bestemming niet zou halen.
Italiaanse kustwacht: komt in orde
Met een satelliettelefoon aan boord waarschuwden de vluchtelingen hun contactpersoon in Italië: Moses
Zerai, een priester in Rome die de opvang Habeshia runt. Zerai alarmeerde de Italiaanse kustwacht. Die
belde even later de priester terug met de melding dat ze de boot hadden gelokaliseerd, zo‘n 90 kilometer
van Tripoli. De kustwacht garandeerde Zerai dat er een alarm was uitgegaan en dat ―de relevante
autoriteiten‖ op de hoogte waren gebracht.
Helikopter komt kijken
Dat leek ook te kloppen, want vrij snel dook een helikopter op. De piloten lieten flesjes water zakken en een
paar pakjes koeken. Ze maakten de vluchtelingen duidelijk dat ze hun positie moesten aanhouden in
afwachting van een reddingsboot. De helikopter vloog weg, maar een reddingsboot dook nooit op.
Geen enkel land betrokken bij de NAVO-operaties in de Middellandse Zee heeft tot nu willen toegeven dat
het een helikopter stuurde. Malta zegt dat het er voor niks tussenzit, maar de Italiaanse kustwacht bevestigt
dat het de Maltezen op de hoogte bracht van het feit dat de boot zich in hun search and rescue-zone
bevond. De Italianen zeggen ook dat ze een algemeen alarm uitvaardigden, waarin verzocht werd om uit te
kijken naar de boot met vluchtelingen en, indien gespot, een reddingspoging te ondernemen.
Stuurloos op drift - Frans vliegdekschip
Op 27 maart was er nog steeds geen hulp opgedoken. De boot met vluchtelingen zat nu zonder brandstof en
was stuurloos op drift. Eén van de elf overlevenden, een 24-jarige uit Ethiopië, vertelde aan de Engelse krant
The Guardian hoe eerst al het drinken en daarna al het eten opgeraakte. Bovendien werd het weer erg
slecht. Op 29 maart leek er wel redding te komen. Een vliegdekschip naderde tot op een paar kilometer van
de boot. Zo dicht dat ze de vluchtelingen onmogelijk konden missen. Het feit dat er twee vliegtuigen
gestuurd werden die een poos lang boven de boot cirkelden, bevestigt dat. De vluchtelingen deden er alles
aan om duidelijk te maken aan de piloten dat ze hulp nodig hadden. Maar de vliegtuigen keerden terug naar
het vliegdekschip en dat voer vervolgens weg van de hulpeloze boot. Het ging om het Franse vliegdekschip
Charles de Gaulle. De Franse overheid ontkende eerst, maar geconfronteerd met bewijs dat de Charles de
Gaulle wel degelijk in de buurt was, veranderde Parijs zijn reactie naar ―geen commentaar‖.
Urine drinken en tandpasta eten
Over de volgende tien dagen stierven 61 van de opvarenden van honger en dorst. De kinderen stierven al
na twee dagen. De overlevenden vertelden reporters van The Guardian hoe ze hun eigen urine dronken en
tubes tandpasta opaten. Op 10 april strandde de boot in de buurt van Zlitan bij Misurata in Libië. De troepen
van Kadhaffi staken de elf overlevers in de cel, alwaar één van hen overleed. Vier dagen later werden ze
vrijgelaten. De tien overlevers wonen nu ondergedoken bij een Ethiopiër in Tripoli.
“Wilde Westen”
De UNHCR, het vluchtelingenagentschap van de VN heeft een onderzoek geëist naar waarom de
vluchtelingen niet gered werden door de NAVO-macht die talrijk aanwezig is in de buurt. Ze wijst erop dat de
internationale maritieme wetten alle schepen, ook militaire, verplichten om te helpen bij een noodoproep. ―De
Middellandse Zee mag niet het Wilde Westen worden‖, aldus woordvoerster Laura Boldrini. ―Wie weigert
mensen in nood op zee te helpen mag niet ongestraft blijven.‖
Naar schatting 30.000 mensen hebben de jongste maanden de oversteek gewaagd van Libië naar Italië.
Vorige maand alleen al kwamen 800 van hen om, maar het werkelijke cijfer ligt waarschijnlijk veel hoger.
NAVO ontkent
De NAVO ontkent elke betrokkenheid bij de dood van 61 Afrikaanse vluchtelingen die eind maart ruim twee
weken vastzaten op een stuurloos schip op de Middellandse Zee. Volgens The Guardian was de boot na
enkele dagen langs een vliegdekschip onder NAVO-vlag gedobberd, maar heeft de bemanning de
opvarenden aan hun lot overgelaten. ―Elke bewering dat een NAVO-vliegdekschip het bootje in problemen
gezien en genegeerd heeft, is fout‖, reageert woordvoerster Carmen Romero.
Bron: HLN BE
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USA: Radioactief Tritium geloosd
Medewerkers van de Grand Gulf kerncentrale hebben (per ongeluk?)
radioactief Tritium geloosd in de Mississippi, die momenteel voor veel
wateroverlast zorgt vanwege ernstige regenval. het is niet bekend om hoeveel
Tritium het gaat, omdat de medewerkers hebben verzuimd om metingen te
doen. men weet niet hoeveel, maar ook niet waarom het Tritium in de
overstortbassins zat. Tritium, een bèta radioactieve stof, bestookt cellen en
schade DNA wanneer ingeademd of ingeslikt, en kan in het lichaam blijven
bestaan ??voor meer dan tien jaar na blootstelling. Haar eeuwige effect op de cellen kan leiden tot allerlei
ernstige ziekten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, genmutaties, geboorteafwijkingen en kanker.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/05/10/usa-radioactief-tritium-geloosd/

Wilm en Max op vakantie
Maxima en Wilm op vakantie
Ja, ze kennen elkaar al weer 10 jaar, time flies if you ‗re having fun
zullen wij maar zeggen , dus de vakantiebestemmingen van onze twee
nationale troetelkids kan niet altijd meer dezelfde zijn. Maar eind goed al
goed en denken wij, dat er zo maar eens kansje is, dat de twee elkaar
einde deze week ontmoeten in het Schoorl van zuidelijk Afrika :
Machangulo !
Maar laten wij even bij het begin beginnen: Wilm zit inmiddels lekker in Groenland, wij hebben nog eens de
site van het WNF goed doorgenomen en er is geen speld tussen te krijgen, de internationale waterramp die
ons bedreigt kan slechts gekeerd worden met de expertise van onze deskundige, de wereld houdt haar
adem in om te lezen wat Wilm ons hierover in zijn Blog gaat vertellen, nogmaals nog een paar nachtjes
slapen en wij weten wat ons te wachten staat.
In zo langzamerhand gewoon genant geworden pogingen om het imago van de oranjes toch nog wat glans
te geven, werd er een meesterzet bedacht. Maxima Zorreguieta, u weet wel de dochter van Jorge
Zorreguieta , die u weer kent als trouwe aanhanger van het Argentijnse Videla regime heeft 8 mei een
tentoonsteling geopend samen met schoonmoe, geweid aan het feit dat zij 10 jaar in ons land een groepje
naïvelingen in haar ban houdt. Wat is er zoal te
zien in deze tentoonstelling ? Wel, o.a. 20 jurken, het arme kind zal nu wel thuis niets meer in de kast
hebben hangen, foto‘s en nog wat prullaria . Zoals wij dat van de zakelijke oranjes gewend zijn worden er
ook nog wat hebbedingetjes speciaal voor de Magriet en Libelle lezeressen aangeboden om de kas weer
wat te spekken. Goed idee van Maxima , maar ja, je bent een financieël expert en inmiddels ook
verzekeringsdeskundige ,zoals wij lazen of je bent het niet. Overigens kost het entree voor deze
tentoonstelling die tot 4 september in Het Loo te bezichtigen is € 12.50 p.p plus uiteraard parkeergeld. De
organisatie is in handen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat zich naar eigen zeggen inzet voor het
stimuleren van cultuur en natuurbehoud in ons land. Ons ontgaat even wat de link is met jurken van Maxima
en cultuur, maar uiteindelijk zijn wij slechts simpele zielen en zal e.e.a. voor ons wel wat te hoog gegrepen
zijn. Dat je met je inzetten voor cultuur overigens best nog een leuke boterham kunt verdienen, bewijst het
bruto jaarinkomen van de directrice van dit fonds. € 150.826 vloeien bij mevrouw Dr. Adriana Esmeijer
jaarlijks binnen. Het Anjerfonds is een van de manieren waarop het P.B.C aan zijn geld komt en in 2009
gaven Nederlanders bijna 1.2 miljoen aan de collectanten met de bekende Bernhard witte anjer op de
collectebus. Geef gul en vooral veel !
Zo, maandag 9 mei tm woensdag 11 mei zit onze Max in Senegal om daar te praten over kredieten en
verzekeringen en wij slaan ons dan zelf voor het hoofd dat wij niet begrijpen dat de Senegalezen hard toe
zijn aan verzekeringen, ofschoon met al die bootvluchtelingen zou dat inmiddels natuurlijk zeer wel mogelijk
zijn en is Maxima inderdaad slimmer dan wij. Assurantiekantoor de Horsten, waarom niet.? Op donderdag
12 en vrijdag 13 doet zij het trucje nog een keer over in Mali , tja en als je dan toch in de buurt bent, dan is
het immers een kattensprong naar Mozambique, waar in Machangulo het natuurlijk hoog tijd is de ramen
eens tegen elkaar open te zetten en de zaak eens goed door te laten luchten, want stel dat er kopers komen
en het ruikt muf, dan zou je het weer niet kunnen verkopen. Wim is inmiddels dan al weer terug in Nederland
en het zou ons niets verbazen als de 2 elkaar in Machangulo ontmoeten voor een zonnewippertje zoals dat
vroeger heette. Kan hij even stofzuigen terwijl zij de vloer dweilt en ziet de zaak er weer spic en span uit voor
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/05/09/wilm-en-max-op-vakantie/
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Grotere kans op extreem zware aardbeving in Bolivia
By Henk (beheerder) - – May 9, 2011
Het Zuid-Amerikaanse land Bolivia kan worden getroffen door een
extreem zware aardbeving, vergelijkbaar met de schok die Japan 2
maanden geleden trof. Dat is veel krachtiger dan tot nu toe was
aangenomen. Ongeveer 2 miljoen mensen wonen in het risicogebied.
Dat schrijven wetenschappers uit de Verenigde Staten en ZuidAmerika in de vandaag gepubliceerde editie van het gezaghebbende
wetenschapsblad Nature Geoscience. De geologen onderzochten met
gps-gegevens hoe 2 aardplaten in het zuiden van Bolivia verschuiven en langs elkaar schuren. Het gebied
ten westen van de Mandeyapecua-breuklijn schuift sneller dan de andere kant. Dit wijst erop dat de
aardplaten blijven haken en dat onder de grond druk wordt opgebouwd. Dat gebeurt over een lengte van
ongeveer 100 kilometer.
Als de 2 aardplaten losschieten en alle druk in één keer zou vrijkomen, leidt dat volgens de wetenschappers
tot een aardbeving met een kracht van 8,7 tot 8,9. Tot nu toe ging de wetenschap ervan uit dat een beving in
het gebied niet zwaarder kon zijn dan ongeveer 7,5.
Lees meer: ad.nl

Hoofd Eurogroep geeft leugens tegen media vanwege angst voor instorting toe
Nederlandse regering voorgelogen over aard vergadering Luxemburg
Voor de eerste keer in de geschiedenis heeft een woordvoerder van Jean
Claude Juncker, de premier van Luxemburg en het hoofd van de Eurogroep
raad van de ministers van financiën van de eurozone, openlijk toegegeven
gelogen te hebben tegen de reguliere media over de 'geheime' vergadering
van enkele grote eurolanden in Luxemburg afgelopen weekend. 'Er was een
zekere noodzaak om dit te doen,' sprak de woordvoerder eufemistisch over
de steeds duidelijker wordende waarheid dat de eurozone één grote ponzi
(pyramidespel) markt is die als een kaartenhuis aan het instorten is. (1)
'Er was een goede reden om het bestaan van de vergadering te ontkennen, namelijk zelfbehoud,' aldus
woordvoerder Schuller. De Nederlandse regering, die boos reageerde omdat ze niet was uitgenodigd, werd
dus eveneens voorgelogen met de mededeling dat de vergadering niet van groot belang zou zijn en de
Nederlandse aanwezigheid dus niet noodzakelijk was. Hopelijk zullen van steeds meer politici in Den Haag
nu de ogen opengaan dat afgelopen weekend het voorportaal was van de toekomst van de EU (mocht de
onzalige unie het overleven): enkele grote landen zullen volledig de dienst gaan uitmaken en de kleinere
landen zoals Nederland niet eens meer vragen om mee te beslissen.
Op de vraag of zulke doelbewust desinformatie het vertrouwen van de markten in de eurozone niet
ondermijnt gaf Schuller het ronduit verbijsterende antwoord dat de markten nu al praktisch geen enkel
vertrouwen meer hebben in de uitspraken van de leiders van de eurozone. Schuller klaagde over het feit dat
als Juncker, de Franse minister van Financiën Lagarde en zelfs de president van de Europese Centrale
Bank Jean-Claude Trichet iets zeggen over of tegen de markten 'niemand het lijkt te geloven'.
Op een economische conferentie in april verklaarde Juncker zelfs openlijk voorstander te zijn van het
vertellen van leugens als deze ten goede komen van de financiële en economische situatie. 'Als de toestand
ernstig wordt dan moet je liegen,' aldus Juncker, wiens uitspraak werd vastgelegd op een video die is te zien
op de website EU Observer (2).
De EU doet dus steeds minder moeite te verhullen dat al het gepraat over bailouts en financiële
reddingsfondsen feitelijk één grote leugen is en dat als de waarheid over de werkelijke situatie in de
eurozone naar buiten komt er een historische ineenstorting zal plaatsvinden. Zelfs in de gecontroleerde en
gemanipuleerde reguliere media lezen we nu vrijwel dagelijks berichten die langzaam maar zeker een tipje
van de sluier oplichten: 'Kredietwaardigheid België mogelijk lager', 'Groei Europese economie zwakt af', 'EU
praat over nieuwe lening aan Griekenland', 'Portugese banken lenen 48 miljard van ECB' en
'Kredietwaardigheid Griekenland omlaag', om er maar eens een paar te noemen.
De niet zo heel erg geheime vergadering in Luxemburg afgelopen weekend was dan ook de eerste stap naar
de herstructurering van de staatsschuld van in ieder geval Griekenland. Ondanks de $ 110 miljard hulp van
de EU en het IMF kunnen de Grieken hun schuld niet meer terugbetalen. Sterke landen zoals Duitsland, dat
net als Nederland vele miljarden kwijt was om Griekenland te 'redden', voelen er echter steeds minder voor
om nog meer geld in de bodemloze Griekse put te storten, vooral omdat er onder de bevolking steeds meer
weerstand tegen is. Hoewel de gevestigde financiële instituten zullen beweren dat een herstructurering
'onder controle' zal blijven en de eurozone niet in gevaar zal brengen, zou het tegendeel wel eens het geval
kunnen zijn (3). Xander - (1) Zero Hedge ; (2) EU Observer ; (3) Zero Hedge
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NASA Weather Modification Cause of Mysterious Rumble? Giant Cloud Machine [BBC Special]
by EX0MATRIXTV on May 10, 2011
~credits video edit: http://youtube.com/Sheilaaliens
Link to NASA's 'admission' of rain clouds produced by these tests:
http://blogs.nasa.gov/cm/blog/J2X/posts/post_1289340446851.html
Ok look, so it's called the Stennis Space Center:
http://nasa.gov/centers/stennis/home/index.html
But it gets worse. There are several of these "Rocket Propusion Testing
Centers" throughout the U.S. Check out this clickable map:
http://rockettest.nasa.gov
That's all I know so far, feel free to take it from there, if you want. Feel free to repost this vid, meow.
Link to NASA's 'admission':
http://blogs.nasa.gov/cm/blog/J2X/posts/post_1289340446851.html
Stennis Space Center Home Page:
http://www.nasa.gov/centers/stennis/home/index.html
"A Unique Federal City - 39529"
"What Exactly Is 39529? It's the zip code designation for a unique federal city that serves the nation in ways
many people do not realize. NASA's John C. Stennis Space Center -- located at the 39529 zip code address
-- is the nation's largest rocket engine test facility. Home to more than 5,000 federal, military and private
company employees, Stennis Space Center truly is a city unto itself, complete with a post office, bank, credit
union, daycare center, fitness center, convenience store, fuel station and more. And, as it has done since its
establishment 50 years ago this October, Stennis Space Center tests the rocket engines that power
America's space exploration dreams."
But have no fear about the extra rain - NASA is here to ASSURE you that they are not harming the
environment, in accordance with state/federal emissions guidelines, mainly because they have special
permits which allow them to bypass normal regulations:
http://ssc.nasa.gov/environmental
I mean how trustworthy is that? They have their own on-site environmental assurance program giving them
passes left and right.
The rainwater that is produced by the clouds is channeled into creeks and offshoots of the Mississippi River,
in-depth info on that:
http://www.ssc.nasa.gov/environmental/pdf/A3%20EA%20Final%20Draft1-2.pdf
Additional Environmental Assesmensts of Stennis Space Center:
http://www.ssc.nasa.gov/environmental/docforms/eas/eas.html
HD video clips of rocket tests:
http://nix2.larc.nasa.gov/search;jsessionid=6t62kjm5c3fuo
Bron: http://gatewaytoheaven.ning.com/video/nasa-weather-modification

Smaakversterkers : de grote verleiding
De consument is gaan geloven dat de smaakversterker (MSG) een onmisbaar onderdeel van onze
voedingsmiddelen is geworden. Al in 1969 meldde een wetenschapper dat de smaakversterker MSG
hersenbeschadiging bij muizen veroorzaakte. Tot op dit moment maakt niemand zich druk over de enorme
hoeveelheden MSG en andere smaakversterkers die aan onze voeding worden toegevoegd zonder dat er
van een toelaatbare dagelijkse hoeveelheid (ADI) sprake is.Zowel het Voedingscentrum.nl [eerlijk over
eten?], als de Consumentenbond beweren bij hoog en bij laag dat smaakversterkers u niet zullen schaden.
Dat het gebruik van de smaakversterker MSG (E621) kinderen en volwassenen dik maakt (zie het artikel
hierover) wil men het liefst niet onderkennen. Proefdieren (ratten en muizen) worden bij bepaalde
onderzoeken expres dik gemaakt door ze MSG toe te dienen! Het Voedingscentrum.nl [eerlijk over eten?],
de Consumentenbond en ook onze regering maken zich mateloos druk om het steeds dikker worden van
onze bevolking. Ze stampen hele projecten uit de grond om vooral kinderen meer aan het bewegen te
krijgen.Fabrikanten en voedingsdeskundigen beroepen zich op een klein aantal onderzoeken uit 2000 of
later. Dat er voor die tijd honderden onderzoeken zijn geweest die de schadelijkheid aantoonden doet dan
niet meer terzake. Dat is jammer, want zo probeert de voedingsindustrie de consument op het verkeerde
been te zetten.U kunt geen kant en klaar product kopen of er zitten smaakversterkers in. Sommige mensen
zijn overgevoelig voor MSG en moeten alle etiketten zorgvuldig lezen om er zeker van te zijn dat ze geen
smaakversterkers binnen krijgen. Gelukkig zijn er steeds meer fabrikanten die inzien dat smaakversterkers in
hun producten eigenlijk geen zin heeft.Dat het niet goed voor uw lijn is, is maar een bijkomstigheid. De
gevolgen zijn vele malen erger.Lees alles hierover via: http://smaakversterkers.eu
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Mei 1940: verraden door “oranje”
Geplaatst op10 mei 2011 doorAdministrator
Limburg onder vuur
Vandaag, 10 mei 2011 is het exact 71 jaar geleden dat ons land
werd aangevallen door Nazi-Duitsland. Volgens de gangbare
opinie werd onze ―neutraliteit‖ geschonden. De toenmalige
majesteit van dienst Wilhelmina proclameerde uit volle borst:
―Houdt stand, landgenoten, ik doe mijn plicht, doet u de uwe!‖
Enfin, drie dagen later vertrok de ―stoomboot naar Engeland‖, er
werd nog even de valse indruk gewekt, dat zij met haar regering de strijd met blote knuistjes zou voortzetten
in Zeeuws-Vlaanderen, de praatjesmakers van oranje hebben een machtig arsenaal aan smoesjes. We
gaan toch nog maar even terug in de archiefkast. We waarschuwen tegenwoordig maar ruim van tevoren, in
verband met de gevoeligheid van de feiten die de waarheid weergeven. Dat wordt niet door iedereen op prijs
gesteld, om reden van ―moet dat nou weer…?‖ Vaak wordt het verleden als te lang geleden afgedaan, zodat
we daar eens over moeten ophouden….. Maar zo lang het verleden door ―belanghebbenden‖ in kaart is en
nog steeds wordt gebracht, kunnen we de toekomst niet mee helpen beïnvloeden. Dus het ―vergeten en
vergeven‖ omdat het te veel moeite kost is van hetzelfde niveau als de lakeien kaste in Den Haag, die
expliciet NIET het beste met u voor heeft. VERKLARING
De rode draad door de gehele oorlog en daarna is geweest, dat deze onbewezen familie van ―oranje‖ ALS
DE DOOD is geweest voor wraakneming van rechtvaardige Nederlanders, die door hadden dat ze hier
hadden te maken van egocentrische landverraders ―pur sang‖. Kosten noch moeite zijn gespaard om alle
mogelijke soorten van bewijs weg te moffelen tot en met het liquideren van verzetsstrijders aan toe. Koste
wat kost moest de weg vrij gemaakt én gehouden worden voor met name Wilhelmina en Bernhard om terug
te keren naar de weelde van macht en kapitaal. Dat is uitstekend gelukt, maar de tijd is nu aangebroken om
voorgoed af te rekenen met de mythen die die lieden kunstmatig omringt en hen in het zadel houdt. Deze lui
verpatsen nog liever onze soevereiniteit voor nog wat meer invloed, dan dat ze ooit één vinger zullen
uitsteken naar de ―bescherming van Nederland‘s integriteit en zelfstandigheid‖. Met hetzelfde gemak wordt
de eed van trouw aan het Volk van Nederland verbroken en onze soevereiniteit verkwanseld aan de
Brusselse autocratische pennelikkers. We vragen ons af hoe lang trouw gezworenen aan ―de koning‖ deze
eed nog willen handhaven. Deze eed is afgelegd aan een stel in 1813 en 1945 opgedrongen niet bewezen
Oranje‘s, landverraders, deserteurs, eedbreukplegers en bijzitters van sinistere occulte onderonsjes van de
rijken.
Het landverraad van Bernhard zur Lippe B.
Gedurende de oorlogsjaren gonsde het binnen het Nederlands verzet gedurende de hele periode van de
bezetting van de geruchten, dat er in Londen een verrader op een hoge positie moest zitten. Vele zaken zijn
tot op de dag van vandaag onverklaarbaar en een goed voorbeeld daarvan is het beruchte Englandspiel,
waarbij zoveel verzetsmensen direct in handen werden gespeeld van de vijand. Daarnaast waren met name
tegen het einde van de oorlog de vele gevallen van verraad met raadselen omgeven. ―Toevallig‖ was het
aantal leden van het communistisch verzet buitenproportioneel hoog. Het beste voorbeeld daarvan is de
Velser Affaire en het verraad van onder andere Hannie Schaft en Jan Bonekamp. Of men neme het verhaal
van Johan Doorn (alias Brugmans) in de verzetskrant, waarin hij de vloer aanveegt met de plannen van de
Emigranten Kliek in Londen, met als resultaat dat hij ―spoorloos is verdwenen….‖
Maar ook vóór de oorlog is er sprake van een aantal uiterst merkwaardige ontwikkelingen, die vele jaren na
dato boven water komen. Eén daarvan is het verhaal van de verzetsstrijder Piet van Haaren (92), wat hij in
2007 voor de camera vertelde. Bijgaande link is de opname, waarin onder andere aan de orde komt, dat de
grensverdediging op verschillende plaatsten een paar dagen voor 10 mei 1940 werd ontmanteld. Nieuw
geschut mocht niet worden gebruikt en als je haast had moest je je eigen fiets maar nemen. Ook hier weer
het verhaal, dat de officieren het eerst aan de kuierlatten trokken, het morele kompas van Jan Soldaat in
oorlogstijd. Geen wonder met ―opperbevelhebber Willemien‖ die al maanden van tevoren samen met de
verzetsprinz zur Lippe B. , de vluchtroute nauwkeurig had gepland en het asiel voor haar en haar gezin en
de oude Kaiser Wilhelm in Engeland had geregeld. Het relaas van Piet van
Haaren is een lang verhaal, men moet goed opletten wat hij zegt, maar het is
zeker de moeite waard om het te beluisteren.
http://www.youtube.com/watch?v=L__loYz9hSI
Hier de geschreven versie, te vinden op de website SDNL.NL:
http://www.sdnl.nl/piet-van-haaren.htm
Wij waren toch een beetje stil van onze eigen onwetendheid…….De CIA (toen
nog OSS) had in september 1945 immers al geconstateerd, dat Bernhard er
moeite mee had de Nederlandse troepen tegen de Duitsers te commanderen.
Bovendien had hij dit al voor de oorlog gezegd, dus men zou gewaarschuwd
moeten zijn. Zie hieronder het OSS-document voor afdoend bewijs:
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Blijkens de onafhankelijk van elkaar gehouden verhoren van de SD‘ers Willy Lages en Karl Eberhart
Schöngarth na de oorlog, heeft Bernhard in 1938 inlichtingen aan de Sicherheitsdienst doorgegeven over de
Nederlandse defensie. Hiervoor zou hij „voor bewezen diensten‟ van de chef van de Gestapo Heydrich
100.000 Reichs Mark hebben gekregen. Zoals gebruikelijk: het staat allemaal op papier, het praten erover is
volledig taboe en op school hebben ze het er maar liever niet over……
Het verraad van de Grebbelinie
Op ―prinsjesdag‖ (excusez-le-mot) 2010 werd er gelijktijdig met een voorwerpje van 600 gram de kreet
―LANDVERRADERS‖ naar de gepantserde gouden koets geslingerd. Erwin Lensink is de man die straks een
jaar heeft geboet voor deze feitelijke vaststelling. Eén van de redenen van zijn actie was het feit dat zijn
grootvader tijdens de meidagen van 1940 is gesneuveld wat volgens zijn kleinzoon is te wijten aan verraad
en dan met name weer van dezelfde heldhaftige verzetsprinz Bernhard. Deze laffe Ritmeester der Cavalerie
(een titel die je als verjaardagscadeau krijgt in die kringen) was al op 12 mei 1940 gedeserteerd. Op
dezelfde dag is wegens vermeende desertie Chris Meijer gefusilleerd, tot op de dag van vandaag is deze
sergeant nog steeds niet gerehabiliteerd. Zie hiervoor: Sergeant Chris Meijer moet worden gerehabiliteerd.
Op de Grebbeberg zijn 474 militairen gesneuveld, in de gehele 5-daagse strijd zijn meer dan 2.300 man om
het leven gekomen. In de de verklaring die de beweegredenen van Lensink nader omschrijft wordt het als
volgt verwoord:
Evenmin is door de verdachte gepleit, dat de dood van Marcelis Adolf de Vries op de Grebbeberg op 13 mei
1940 een directe daad van de ―Koninklijke‖ familie is. Wel is er door hem bepleit, dat ene Bernhard Zur
Lippe-Biesterfeldt dienstplichtig sergeant Marcelis Adolf de Vries en de overige 473 gevallen Nederlandse
strijdkrachten op de Grebbe en alle Nederlandse gemobiliseerde strijdkrachten, die streden voor vrijheid,
rechtvaardigheid en de Nederlandse Staat, heeft verraden. De geheime documenten (evenals overige
bewijzen) van het Geallieerde hoofdkwartier in Frankfurt van 1945 zijn daarbij door de verdachte
overlegd aan de rechtbank, aanwezigen en journalisten.
Voorts is het in de aanklacht als volgt verwoord:
Wijlen Prins Bernhard Zur Lippe Biesterfeld heeft mijn grootvader Gerrit Willem (Gerhard) Lensink, Marcelis
Adolf (Max) de Vries en andere Nederlandse Strijdkrachten lafhartig verraden. Tijdens de strijd om de
Grebbeberg kwamen 424 man om het leven, waaronder Marcelis Adolf de Vries op 13 mei 1940. In totaal
kwamen circa 2300 Nederlandse militairen om het leven tijdens de Duitse invasie in mei 1940. Verder
hebben Prins Bernhard Zur Lippe Biesterfeld en Erfprinz Zur Waldeck Pyrmont de democratische Duitse
rechtstaat met actieve betrokkenheid verraden bij de Nacht Zur Lange Messen.
Er blijken dus ―geheime documenten‖ te bestaan, die zouden moeten aantonen, dat het met de ―koninklijke
familie‖ niet echt in de haak was wat betreft hun loyaliteit aan Nederland. Ondanks het feit, dat we ze (nog)
niet hebben kunnen inzien is het geen open vraag meer, waarom het gooien van een voorwerpje naar een
gepantserd voertuig een dergelijke strafmaat kent, zoals die Erwin
Lensink nu ten deel valt.
De desertie van Bernhard de verzetsprinz op 12 mei 1940 zou
voldoende moeten zijn om hem standrechtelijk te fusilleren voor
inscheping. Maar in tegenstelling tot Chris Meijer is dat niet gebeurd,
sterker nog, hem viel de hoogst denkbare onderscheiding te beurt: De
Militaire Willems Orde, samen met zijn schoonmoeder, overigens.
CONCLUSIE
Het is verre van eenvoudig gedegen bewijsvoering te ontwikkelen om
er voor te zorgen dat Nederland wordt bevrijd van de ons de
opgedrongen kliek nietsontziende landverraders, welke schuil gaan onder de
naam ―van oranje‖. Talloze aanwijzingen zijn er echter wel en er zal voortdurend
onderzoek moeten worden gedaan om deze familie en lakeienbende er omheen
te ontmaskeren. Wij weigeren ons te laten leiden door dit soort ―moreel kompas‖,
want als deze exponenten van de macht ons tot voorbeeld zouden moeten
dienen, is het land definitief verloren. De conclusie is vrij eenvoudig: Nederland
terug aan de Nederlanders betekent het ontmantelen van het politieke systeem
van de één-partijstaat met ergens in de top een ongekozen element van de
wereld-mafia elite. Ze weten het zelf drommels goed en daarom wordt alles in het
werk gesteld, ten koste van vele, vele slachtoffers om de waarheid te
onderdrukken en een sprookje in stand te houden. Het zoveelste ―charmeoffensief‖ werd immers direct al op de dag van de lafhartige desertie en dito
vlucht in gang gezet:
Desertie nader verklaard
Pamflet; reeds weken voor de desertie gedrukt, werd direct onder de mensen
verspreid.
Ook als ansichtkaart……..
Met bijzondere dank voor het goede werk van G. de Boer: http://gerard45.bloggertje.nl
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Reacties
1. Citaat uit het artikel:
‗Volgens de gangbare opinie werd onze ―neutraliteit‖ geschonden.‘ Einde citaat.
Ja, dat werd de bevolking wijsgemaakt. Nederland was namelijk helemaal niet neutraal. Zie hier de
bewijzen:
http://gerard45.bloggertje.nl/note/14067/bijzonderheden-over-de-zogenaamde-nederlandseneutraliteit.html
Je zou kunnen stellen dat daardoor het hele land werd bezet. Hitler was namelijk van plan om alleen
Zuid-Limburg te bezetten voor een doortocht naar Frankrijk (dat Duitsland, samen met GrootBritannië, op 3 september 1939 de oorlog had verklaard).
In oktober 1939 heeft Hitler dat zelfs nog aan (NSDAP‘er/SS‘er) Bernhard verzocht…………..
http://i51.tinypic.com/ngaxpd.jpg
Nadat Hitler een maand later door het zogeheten ‗Venlo-incident‘ (zie mijn bovenstaande artikel) in
tot de conclusie was gekomen dat Nederland met Engeland samenspande heeft hij zijn aanvalsplan
gewijzigd.
1. Geschiedenis om nooit meer te vergeten: 71 jaar geleden vielen de Duitse troepen ons land binnen.
Daarna sloeg het staatshoofd Wilhelmina op de vlucht, ze vertrok met Bernhard en de regering naar
Londen, Juliana met haar kinderen gingen in Canada wonen. Bernhard speelde voor ijlbode, hij
bracht berichten over aan Wilhelmina, speelde een dubbelrol tussen de geallieerden en de Duitsers
en leefde er vrolijk op los in Londen en in Zuid Amerika. Daar is al heel wat over geschreven en toch
zijn er in deze tijd nog steeds mensen die het niet weten.
2. Wat mij altijd heeft verbaasd is het feit dat men na de oorlog Wilhelmina weer met blijdschap
terugnam in ons land. Zonder tegenspraak van wie dan ook nam ze meteen weer alle kapitale
touwtjes in handen.
3. Vermoedelijk heeft de bevolking gedacht dat Wilhelmina door de oorlog veranderd zou zijn, haar
irritante hoogmoed zou beslist geen rol meer spelen………..
4. Hieronder een paar verhalen van burgers die wel eens met haar te maken hebben gehad.
5. Ze bracht eens een bezoek aan het Rijksmuseum maar niemand durfde haar aan te spreken, dat
was absoluut verboden. Als je niets gevraagd werd hoorde je te zwijgen. Zodoende verliep het
bezoek stil, maar na de Nachtwacht te hebben gezien sprak de directeur haar toch aan, hij vroeg of
Hare Majesteit het schilderij bewonderde? Antwoord: ‗Mijnheer, wij herinneren ons niet dat wij u iets
gevraagd hebben‘. Zonder verder iets te zeggen stevende ze naar de uitgang. ( ze sprak altijd in de
meervoudsvorm: het woord ‗Wij‘, moet de macht aangeven, want de vorst en het Goddelijk recht
regeren samen. Het klinkt abnormaal , middeleeuws en irriterend)
Bij de opening van de Moerdijkbrug wilde Wilhelmina die brug lopend oversteken. Door de ijzel en
de gladheid gleed ze op een gegeven moment uit. Een van de ingenieurs van Rijkswaterstaat schoot
naar voren om haar op te vangen en vroeg: Heeft u zich bezeerd Majesteit? Ze keek hem met een
hooghartige blik aan en antwoordde: Hebben wij u iets gevraagd?‗Wij Beatrix, koningin bij de gratie
Gods ‖ heeft die hooghartigheid van Wilhelmina overgenomen. Trouwens de hele familie heeft er
last van, ze voelen zich ver boven ons verheven. De burger bestaat alleen om belasting te betalen,
Willem Alexander zei eens: dat is ‗hun fiscale plicht‘.
Laten we hopen dat heel die familie, net als Wilhelmina, ons land zullen ontvluchten met alle
hielenlikkers er achter aan. Dan komt er eindelijk een eind aan die gestoorde middeleeuwse
hoogmoedige onzin waar we nu nog steeds mee te maken hebben.

RVD liegt, Tante bea rookt
Verschrikkkelijk smerig idee dat tante Bea stevig zuigt aan zoon verweekt
papiertje gevuld met tabak dat is toch helemaal niet koninklijk? Toch zegt
Scenarioschrijver Tomas Ross dat de Rijksvoorlichtingsdienst liegt door te
zeggen dat koningin Beatrix 40 jaar geleden is gestopt met roken. Ross, die
het scenario schrijft voor de nieuwe dramaserie Beatrix, Oranje onder vuur,
heeft een foto gezien waarop de vorstin rookt, zo vertelt hij aan De Pers.
Ross was bij ‗hele rijke mensen in Zuid-Frankrijk die bevriend zijn met de koningin‘. ―Aan de muur zag ik een
foto van Beatrix…Haren los, drankje erbij, en sigaretten…Die rare verhalen van Edwin de Roy van
Zuydewijn over dat zij rookt en drinkt als een ketter, zijn dan misschien overdreven. Maar die foto was
recent‖, aldus Ross.
Onlangs bracht de RVD naar buiten via de site van het koninklijk huis dat de vorstin al 40 jaar geen sigaret
meer heeft opgestoken. De RVD wil geen reactie geven op de bewering van Ross.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/05/12/rvd-liegt-tante-bea-rookt/
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China: het nieuwe Bin Laden
Bron origineel: www.globalresearch.ca
George Orwell, pseudoniem van Eric Blair, had de gave van profetie, of wellicht
dom geluk. In 1949 beschreef hij in zijn roman, 1984, het Amerika van vandaag
en, naar ik vrees ook zijn geboorteland Groot-Brittannië, nu niet meer groot
maar wel een vooraanstaande Washington marionet.
In de profetie van Orwell, regeert Big Brother over onvoorwaardelijk loyale
mensen, die niet in staat zijn om onafhankelijk te denken, en die voortdurend
worden bespied. In 1949 was er geen internet, Facebook, Twitter, GPS, enz. De Big Brother spionage werd
uitgevoerd via camera's en microfoons in de openbare ruimtes, zoals in het Engeland van vandaag, en via
televisies uitgerust met bewakingscamera‘s. Omdat iedereen dacht wat de overheid wilde, was het
gemakkelijk om de paar onwilligen te identificeren. Angst en oorlog werden gebruikt om iedereen in toom te
houden, maar zelfs Orwell dacht niet aan Homeland Security dat de geslachtsdelen betast van
luchtreizigers. Elke dag waren er op de tv de twee minuten van haat. Het beeld van Emmanuel Goldstein
verscheen op het scherm, een propaganda-creatie van het Ministerie van Waarheid, aangewezen als
Oceanië's vijand nummer een. Goldstein was de niet-bestaande "vijand van de staat", wiens niet-bestaande
organisatie, "De Broederschap", de terroristische vijand van Oceanië was. De Goldstein dreiging
rechtvaardigde "Homeland Security" dat alle bekende rechten schond en Oceanië "veilig" hield.
Sinds 9/11 heeft Osama bin Laden de rol van Emmanuel Goldstein gespeeld. Nu het Obama Regime de
moord op de hedendaagse Goldstein heeft afgekondigd, moet er een nieuwe demon worden gevonden
voordat de rechtvaardigingen vóór Oceanië‘s oorlogen opraken.
Hillary Clinton, de inferieure idioot, die Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken is, is druk aan het werk
om China tot nieuwe vijand van Oceanië te maken. China is de grootste schuldeiser Amerika, maar dat heeft
geen remmend effect op de idioot Hillary, die deze week ten overstaan van hoge Chinese functionarissen,
China aan de kaak stelde voor "schendingen van de mensenrechten" en voor het ontbreken van democratie.
Terwijl Hilary genoot van haar bombast en onuitsprekelijke Amerikaanse hypocrisie tentoonspreidde, hadden
de schurken van Homeland Security de plaatselijke politie in een klein stadje georganiseerd, dat de
thuisbasis is van Illinois University, en vielen vreedzame studenten aan die genoten van hun jaarlijkse
straatfeest. Er waren geen rellen, geen materiële schade, maar de oproerpolitie of Homeland kwam opdagen
met geluidskanonnen, gas en sloegen de studenten: http://www.youtube.com/watch?v=ufKv-5t0t4E.
Praktisch gezien bestaat de Amerikaanse grondwet niet meer. De politie kan slaan, taseren, misbruiken, en
ten onrechte Amerikaanse burgers arresteren zonder enige consequentie.
De uitvoerende tak van de federale overheid, die er was om ons te beschermen tegen misbruik op lokaal
niveau, heeft onder de Bush-regime het recht verworven om zowel de Amerikaanse als de internationale
wetten te negeren, tezamen met de Amerikaanse grondwet, de grondwettelijke bevoegdheden van het
Congres en de rechterlijke macht. Zolang er een "staat van oorlog‖ is, zoals de eeuwig-durende "war on
terror", staat de uitvoerende tak boven de wet en is het onverklaarbare de wet. Amerika is geen democratie,
maar een land geregeerd door een uitvoerende macht.
Hillary is, natuurlijk net als de rest van de Amerikaanse regering, bang gemaakt door de recente melding van
het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat China binnen vijf jaar de machtigste economie is.
Net zoals het militaire/veiligheidszaken complex president John F. Kennedy onder druk zette om een oorlog
met de Sovjet-Unie te beginnen over de Cubaanse rakettencrisis, terwijl de VS nog steeds in groot nucleair
voordeel was, is Hillary nu bezig China in de rol van Emmanuel Goldstein te manoevreren. Haat moet
worden gemobiliseerd om de onwetende massa's naar een patriottische oorlog te leiden.
Hoe kan Oceanië blijven bestaan indien de verklaarde vijand, Osama bin Laden, dood is. Big Brother moet
onmiddellijk een andere "vijand van het volk" verzinnen.
Maar Hillary, die een totale idioot is, heeft gekozen voor een land dat nog andere wapens heeft dan militaire.
Terwijl de Amerikanen "dissidenten" steunt in China, die voldoende dom zijn om te geloven dat er
democratie bestaat in Amerika, zit de beledigde Chinese regering op $ 2 biljoen Amerikaanse dollars aan
activa die gedumpt kunnen worden, waardoor de ruilwaarde van de Amerikaanse dollar wordt vernietigd
zowel als de dollar als reserve valuta, de belangrijkste bron van de Amerikaanse macht.
Hillary stelde in een ongekende daad van hypocrisie de "schendingen van de mensenrechten" in China aan
de kaak. Dit vanuit een land dat de mensenrechten van miljoenen slachtoffers heeft overtreden in Irak,
Afghanistan, Pakistan, Jemen, Libië, Somalië, Abu Ghraib, Guantanamo, en in geheime CIA-gevangenissen
verspreid over de hele planeet, in de Amerikaanse rechtbanken, en in de arrestaties en inbeslagname van
documenten van Amerikaanse anti-oorlog demonstranten. Er is geen ergere schender van de
mensenrechten op de planeet dan de Amerikaanse regering, en de wereld weet dat.
De hoogmoed en arrogantie van de Amerikaanse beleidsmakers, en de leugens die ze inprenten in het
Amerikaanse publiek, hebben Washington blootgesteld aan een oorlog met het grootste volk op aarde, een
land dat een militair bondgenootschap heeft met Rusland, dat beschikt over voldoende nucleaire wapens om
alle leven op aarde uit te roeien. De bange idioten in Washington zijn wanhopig om China neer te zetten als
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de nieuwe Osama Bin Laden, de figuur van twee minuten haat in elk nieuwsbericht, zodat 's werelds enige
supermacht China kan uitschakelen voordat ze de VS overtreffen als de Nummer Een.
Geen enkel land op aarde heeft een minder verantwoordelijke regering en een minder verantwoordelijke
overheid dan de Amerikanen. Echter, de Amerikanen verdedigen hun eigen onderdrukking, en dat van de
wereld, tot het bittere einde.
Door Dr. Paul Craig Robertshttp://www.zaplog.nl/zaplog/article/china_het_nieuwe_bin_laden

Pakistan sluit luchtruim af, geen herhaling van 2 mei
Bron / origineel: www.globalresearch.ca
ISLAMABAD: De Pakistaanse luchtmacht (PAF) heeft de regering
verzekerd dat in de toekomst geen enkele buitenlandse helicopter of
gevechtsjager zal worden toegestaan het Pakistaanse luchtruim te
schenden en, indien het de opdracht krijgt, kan de PAF Amerikaanse
drones neerschieten. Luchtmaarschalk Rao Qamar Suleman heeft de
verantwoordelijkheid van het tekortschieten in de luchtbewaking op zich
genomen maar informeerde de regering erover dat de binnenkomst van Amerikaanse helicopters in het
Pakistaanse luchtruim niet werd waargenomen omdat de radars die voor de westelijke grens zijn ingezet niet
actief waren op 2 mei. Hij sloot de suggestie uit dat de Pakistaanse radars werden verstoord.
Het succes van de Amerikaanse operatie tegen Osama bin Laden heeft veel vragen opgeroepen over de
capaciteit van het Pakistaanse leger en luchtmacht. Spanningen tussen Pakistan en de VS namen vrijdag
verder toe na een nieuwe drone-aanval in het tribale gebied. De PAF vertelde de regering duidelijk dat zij
zich nooit bewust was van enige dreiging voor Pakistaanse stedelijke gebieden vanuit Afghanistan en dat
om die reden de radars die vlakbij de westelijke grens worden ingezet "in rust" waren. Er wordt verteld dat de
radars die bij de grens met India en de demarcatielijn met door India bezet Kashmir worden ingezet 24 uur
actief zijn en dat daardoor de Pakistanen op de hoogte waren van een mogelijke Indische aanval in
december 2008 direct na de aanvallen in Mumbai. Op de avond van 21 december 2008 verkreeg Pakistan
kennis van ongebruikelijke verplaatsingen van Indische land- en luchtmacht. Zodra de aanval werd
bevestigd kregen nachtelijke vliegers binnen minuten van de PAF het bevel op te stijgen.
Pakistan heeft twee soorten radar, radar van hoog niveau en radar van laag niveau. Radars van hoog niveau
zijn bedoeld om het luchtruim te beschermen. Radars van laag niveau worden gebruikt voor oefenvluchten.
De maximale levensduur van radars van hoog niveau is 25.000 uur. Deze radars hebben na drie jaar een
revisiebeurt nodig en gaan niet langer mee dan negen jaar. Vanwege het dure karakter van radars van hoog
niveau gebruikt de Pakistaanse luchtmacht deze machines niet 24 uur bij de westelijke grenzen en dat was
de reden waarom de Amerikaanse helicopters ongehinderd Pakistan binnenkwamen.
Ook was bekend dat de Pakistaanse luchtmacht lang geleden de regering heeft geïnformeerd over de
noodzaak van een modern toezichtsysteem dat alle gebieden van Pakistan zou kunnen bestrijken. Op
verzoek van de PAF sloot de vorige regering een overeenkomst met Zweden en China over de aanschaf van
moderne vliegtuigen met radarsystemen.
De PAF heeft van Zweden drie Airborne Warning and Control System (AWACS) vliegtuigen gekregen en
nog één zal volgen in juni 2011. China heeft één ZDK-03 Airborne Early Warning and Control (AEWC)
vliegtuig verschaft en nog drie zullen volgen aan het eind van dit jaar. Deze moderne machines zullen
spoedig worden ingezet en zij zullen geheel Pakistan bestrijken. Ondertussen heeft de PAF na het incident
van 2 mei alle radars aan de westelijke grens ingezet, wat betekent dat buitenlandse troepen die aanwezig
zijn in Afghanistan nu zullen worden beschouwd als een bedreiging voor de veiligheid van Pakistan.
Bronnen bij defensie zijn van mening dat de verklaring van de CIA-leider over Pakistan hen ertoe heeft
gedwongen om objectief en eerlijk na te denken over onze echte vrienden en echte vijanden. Deze bronnen
zeiden duidelijk: "Osama bin Laden heeft niet alleen oorlog verklaard aan Amerika maar ook aan het
Pakistaanse leger, we hebben 3.500 soldaten verloren, we hebben de meeste van zijn nauwe handlangers
gearresteerd, maar de Amerikanen hebben ons nooit in vertrouwen genomen over de operatie van 2 mei, en
zelfs na het succes van hun unilaterale operatie probeerden ze ons te vernederen in hun traditionele
arrogante stijl, maar we zullen hun arrogantie niet langer verdragen."
Op de vraag waarom er op vrijdag nog een drone-aanval was in Noord-Waziristan zeiden de bronnen in het
leger: "We kunnen de drones tegenhouden zoals we enige jaren geleden 's nachts een Indiase drone
hebben vernietigd, laat de politieke regering ons toestemming geven en we zullen onze landgenoten niet
teleurstellen." Ze vervolgen met: "We waren niet zeker van de identiteit van de binnendringers op 2 mei toen
de leider van de PAF via het leger achter de aanwezigheid van enkele helicopters in Abbottabad kwam, hij
gaf zijn nachtelijke vliegers direct het bevel om de onbekende helicopters neer te schieten. Toestellen waren
binnen 15 minuten opgestegen maar zodra zij Abbottabad bereikten waren de onbekende helicopters
verdwenen." De bronnen zeiden: "Laat ze nogmaals uit het westen komen of zelfs vanuit het oosten en de
wereld zal ons echt in actie zien."
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Wat is er mis met gentech-aardappelen?
Bron / origineel: www.dewereldmorgen.be
Op zondag 29 mei zal een groep boeren, milieu-activisten en bezorgde
burgers een proefveld in Wetteren ontdoen van genetisch
gemanipuleerde aardappelen. We spraken met Joke Paret van de Field
Liberation Movement, de actiegroep die oproept tot deze geweldloze
directe actie van burgerlijke ongehoorzaamheid.
Waarom willen jullie deze gentech-aardappelen niet?
―We verzetten ons tegen de DuRPh-aardappelen om een heel aantal redenen die je allemaal terugvindt op
onze website of in rapporten van milieu-organisaties zoals Greenpeace. Wat ik echter zeer belangrijk vind en
hier graag wil aankaarten, is dat - hoewel elk technisch argument pro-ggo gemakkelijk kan weerlegd worden
- de discussie niet beperkt mag worden tot technische aspecten, maar dat ook moet bekeken worden tot
welk landbouwmodel de introductie van gentech-gewassen leidt." ―De keuze voor gentech-voedsel is
duidelijk de keuze voor agro-industrie en monoculturen. In plaats van door veredeling op zoek te gaan naar
biologische aardappelen met een brede resistentie voor kleinschalige duurzame landbouw, kiest men –
zonder te weten wat de gevolgen van de interacties zullen zijn - voor het knippen en plakken van genen om
een aardappel te ontwikkelen die bestemd is voor grootschalige industriële landbouw.‖ "Wie heeft hier baat
bij? De portefeuille van enkele multinationals en blijkbaar de fascinatie van enkele op hol geslagen
wetenschappers. Het staat echter vast dat mens en milieu het slachtoffer zijn: de landbouwer verliest zijn
beroep, de consument krijgt onveilige producten op zijn bord, de bodems geraken uitgeput, het pesticidengebruik neemt toe. Door de introductie van ggo's in de landbouw kan heel snel de hele voedselvoorziening in
gevaar komen. De gevolgen zien we nu al in landen zoals de Verenigde Staten, Argentinië en Brazilië."
Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek noemt jullie discours ideologisch. Zijn jullie
ideologisch tegen gentech?
―Neen, en we verdedigen het principe van vrij onderzoek. Een veldproef is echter niet langer een domein
waarover de wetenschap alleen kan beslissen. Wanneer wordt ingegrepen in leefomgeving en samenleving,
moet er een brede maatschappelijke discussie zijn. Je kan toch niet in naam van de wetenschap het milieu
vernielen? Bij de veldproef wordt duidelijk het voorzorgsbeginsel geschonden.‖ ―De strijd tegen gentechgewassen is helemaal niet ideologisch. Ga maar eens kijken in landen zoals Brazilië waar boeren massaal in
het verweer gaan tegen ggo's en zich collectief organiseren in bewegingen zoals de Movimento Sim Terra.
Niet omdat ze ideologisch tegen gentech zijn, maar wel omdat hun leefomgeving en beroep worden
bedreigd. De uitspraken van het Ilvo getuigen van weinig respect voor deze mensen of minstens van weinig
kennis over de desastreuze maatschappelijke gevolgen van ggo's in de voorbije jaren in verschillende
werelddelen." ―Je zou de vraag eigenlijk moeten omdraaien: is het niet net het discours van de initiatiefnemers van de veldproef dat ideologisch gekleurd is? Zijn het niet deze wetenschappers, in alliantie met de
multinationals zoals Monsanto en BASF, die kost wat kost hun gevaarlijke plannen willen opleggen aan de
samenleving?‖
De instellingen die de veldproef organiseren zeggen ook dat jullie debat uit de weg gaan door de
gentech-aardappelen te rooien. Kan je het gebruik van deze actievorm verantwoorden?
―We gaan het debat helemaal niet uit de weg, we zwengelen het net aan! Wat zou er gebeurd zijn als wij
deze oproep niet hadden gedaan? Dan was er helemaal geen debat geweest. Ilvo, VIB en de agro-industrie
willen geen maatschappelijk debat. Ze willen hun wil doorzetten en winst maken ten koste van de mens en
zijn omgeving." "We vinden de inspanningen van andere organisaties in de milieubeweging tegen deze ggo's
zeer nuttig, maar met enkel onderzoek en nu en dan eens een actie zoals een petitie, vallen de plannen van
de gentech-industrie niet tegen te houden.‖ ―De Field Liberation-campagne draait rond veel meer dan het
decontamineren van het proefveld. De geweldloze directe actie is een moment in een voor- en nacampagne
waarbij het afdwingen van een breed maatschappelijk debat misschien wel de belangrijkste doelstelling is.
Zoals iemand het onlangs uitdrukte: "They want to grow the potatoes and neutralise the debate. We want to
neutralise the potato and let the debate grow." ―Dus hier opnieuw: de vraag dient omgedraaid te worden. Wij
willen een breed publiek debat, maar willen de inrichters van de veldproef dat wel?‖
Wat gaat er gebeuren op 29 mei? Kan iedereen meedoen?
―De nationale bevrijdingsdag tegen een ggo-aardappelveld gaat van start om 11 uur met een boerenmarkt,
conferentie, infostandjes en andere randanimatie. Dit eerste gedeelte van de dag gebeurt met toestemming
van de autoriteiten. Hier kan iedereen naartoe komen zonder risico om gearresteerd te worden. Om 14 uur
gaan we dan over tot de actie. Op een publieke en geweldloze wijze, zal een grote groep mensen naar het
veld trekken en er de gentech-aardappelen vervangen door phytophtora-resistente biologische
aardappelen.‖ ―Iedereen kan naar deze actie- en bevrijdingsdag voor duurzame landbouw komen. Wie
voorbereid wil zijn voor de geweldloze directe actie, kan contact opnemen met de Field Liberation Movement
en naar een actietraining komen op zondag 15 mei in Brussel, maandag 16 mei in Antwerpen of in het
weekend van 21 mei in Gent. Stuur ons een mailtje als je interesse hebt.‖
Door, Neal Michiels - http://www.zaplog.nl/zaplog/article/wat_is_er_mis_met_gentech_aardappelen
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Marihuana: Het illegale kruid dat kanker bestrijdt
Bron / origineel: articles.mercola.com
Medische marihuana is nu een 1.7 miljard dollar markt in de VS. Dit betekent
dat de verkoop van medische marihuana een concurrent is van de jaarlijkse
inkomsten die worden gegenereerd door Viagra, een 1.9 miljard dollar
business.
Verder wordt verwacht dat de medische marihuanamarkt in de komende vijf
jaar bijna zal verdubbelen, en dat is alleen in de 15 Amerikaanse staten waar
het medicijn legaal is. Als nog 20 andere staten medicinale marihuanawetten
goedkeuren, waarvan prognoses tonen dat het mogelijk is, kan de markt groeien naar 8.9 miljard dollar in
2016.
Volgens de MSNBC:"De cannabis-industrie als geheel, inclusief de ondergrondse zwarte markt en medische
grijze markt, genereert ergens van 18 miljard tot 35.8 miljard dollar per jaar".
In de clip hieronder ―Run From The Cure, The Rick Simpson Story" wordt er gesuggereerd dat
farmaceutische bedrijven en grote bedrijven een potentieel geneesmiddel voor kanker, hennepolie, voor het
publiek achterwege houden in het belang van persoonlijk gewin.
TreeHugger heeft onlangs ook gerapporteerd over een aantal voordelen van hennep ter ere van de Hemp
History Week, inclusief het feit dat hennepzaad een uitstekende bron van proteïne is en heeft een:
"Perfect uitgebalanceerde 1:3 verhouding van natuurlijk voorkomende omega-3 en omega-6 essentiële
vetzuren, in tegenstelling tot andere zaden en nutritionele oliën zoals vlas, vis en visolie, hennep zaden
bevatten ook super omega-3 stearidonic zuur en super omega-6-gamma-linoleenzuur in uit voedingsoogpunt
relevante hoeveelheden die helpen om ontsteking te verminderen en psychisch functioneren te verbeteren,
evenals herstel van mogelijk verminderde stofwisseling van vetzuren".
Ze merkten ook op dat de reden waarom industriële hennep niet kan worden geteeld in de Verenigde Staten,
is omdat de Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA) weigert te erkennen dat hennep niet hetzelfde is
als marihuana. Zoals TreeHugger melde:"De Verenigde Staten is het enige geïndustrialiseerde land waar
industriële hennep telen illegaal is. En daarom missen we een enorme economische mogelijkheid‖.
Hoewel de Canadese politie blijkbaar het verschil tussen hoog THC cannabisplanten (marihuana) en laag
THC planten (industriële hennep) kan vertellen, neemt de VS DEA de moeite niet‖.
Door, Dr. Mercola
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/marihuana_het_illegale_kruid_dat_kanker_bestrijd
aanvulling
(sigmund) [www.dailymail.co.uk]
Boy is 'cured' after secretly being fed marijuana

Alle pv's komen op rijbewijs
© belga
Alle Belgen krijgen tussen nu en 2013 een rijbewijs in bankkaartformaat, dat
gekoppeld wordt aan een databank met alle eerdere pv's voor
snelheidsovertredingen en positieve ademtests. Dat schrijft de krant Het
Laatste Nieuws.Wanneer een chauffeur dan tegen de lamp loopt, kennen politie, parket en rechter meteen
de hele voorgeschiedenis. Dat moet toelaten recidivisten strenger te bestraffen.
Wanneer een chauffeur nu voor een zeer zware snelheidsovertreding, een ernstig ongeval of een zeer
zware alcoholintoxicatie voor de politierechter verschijnt, weet die laatste niets over het rijgedrag van die
man of vrouw in het verleden. Is hij of zij een voorbeeldige bestuurder die een eenmalige uitschuiver
maakte? Of werd die automobilist de voorbije jaren om de haverklap geflitst, of legde hij/zij al vaker positieve
ademtests af? Alleen veroordelingen uitgesproken door een rechter verschijnen immers op het strafblad, de
klassieke pv's of minnelijke schikkingen voor flitsboetes niet.
Daarom hebben de politierechters gisteren op de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid aangedrongen
op een databank die zulke informatie bijhoudt. Dat moet hen toelaten een straf uit te spreken met meer
kennis van zaken. Zo'n databank komt er inderdaad ook aan, kondigde staatssecretaris voor Mobiliteit
Etienne Schouppe (CD&V) gisteren aan. Er wordt volop gewerkt aan de oprichting van een kruispuntbank
van de rijbewijzen, met álle informatie over eerdere overtredingen die werden afgehandeld met een
minnelijke schikking. Die nieuwe databank samen met het nieuwe slimme rijbewijs moet mee helpen om het
aantal verkeersslachtoffers tegen 2020 te halveren: van 840 naar 420. (hln/sam)
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1263066/2011/05/12/Alle-pv-s-komen-op-rijbewijs.dhtml
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Perfluorkoolstof vertraagt puberteit
Bron origineel: (c) www.c2w.nl
DuPont heeft weer wat uit te leggen
Blootstelling aan perfluorkoolstoffen zoals PFOA leidt er toe dat kinderen later
gaan puberen. Dat is opvallend want de meeste hormoonverstorende stoffen
versnellen de puberteit juist, zo wordt gemeld in Environmental Science and
Technology. Het zal menig ouder stilletjes doen afvragen of protesten tegen de vervuiling van drinkwater met
PFOA eigenlijk wel zo verstandig zijn.
De publicatie is gebaseerd op bloedmonsters en medische gegevens van 5.998 kinderen uit de omgeving
van Parkersburg, West Virginia. Daar staat sinds 1951 een Teflon-fabriek van DuPont, die
polyfluoroctaanzuur (PFOA) gebruikt als oppervlakte-actieve hulpstof. Al die tijd zijn meetbare hoeveelheden
PFOA in de Ohio-rivier terecht gekomen, zodat omwondenden duidelijk meer PFOA in hun bloed hebben
dan de gemiddelde Amerikaan.
Of PFOA schadelijk is voor de menselijke gezondheid is nooit keihard bewezen, maar er zijn wel sterke
aanwijzingen in die richting. Na felle protesten heeft DuPont inmiddels beloofd om het PFOA-gebruik toch
maar af te bouwen, zij het met frisse tegenzin, maar zo ver is het nog niet.
Rond Parkersburg blijken jongens gemiddeld 26 ng/ml PFOA in hun bloed te hebben; bij meisjes is dat 20
ng/ml. Over de hele VS gemeten is 4,2 ng/ml het gemiddelde. Op jongens lijkt die extra PFOA geen effect te
hebben. Maar meisjes met een hoge concentratie in hun bloed krijgen hun eerste menstruatie een maand of
4 later dan normaal. Dat hoeft nog steeds niet per se schadelijk te zijn, maar opvallend is het zeker.
Verontrustender is het effect van de verwante stof perfluoroctaansulfaat (PFOS), die overigens niet door de
DuPont-fabriek wordt geloosd maar wel door andere vervuilers. Die blijkt de puberteit van meisjes net zo te
vertragen als PFOA, terwijl jongens zelfs pas zes maanden later last krijgen van een oplopende
testosteronspiegel. En dat effect treedt al op bij een concentratie die maar een klein beetje boven het
gemiddelde ligt. Het doet vermoeden dat PFOS veel linker is dan PFOA, maar dat de effecten van beide
stoffen nog steeds nader onderzoek verdienen.
bron: C&EN - http://www.zaplog.nl/zaplog/article/perfluorkoolstof_vertraagt_puberteit
aanvulling|: (Appie) [pubs.acs.org] Perfluorochemicals May Postpone Puberty

Asteroide 2005 YU55
mei 12, 2011 pineut
En we hebben nog een stuk gesteente die in 2011 zeer dicht tot zelfs een mogelijke inslag kan leiden.
In dit geval gaat het om Asteroide 2005 YU55 die op 9 November 2011 op slechts 0.0022 AU de aarde zal
passeren. Opvallend hierbij is dat in deze zelfde periode de aarde door de restanten van de staart van
Komeet ELEnin gaat.
In de eerste video besteed Bild.de uit Duitsland er aandacht aan.
In de 2e video een animatie weergave van NASA van deze Asteroide.
Zelf rustig controleren en bekijken kan natuurlijk via de site van NASA.
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2005%20YU55;orb=1;cov=1;log=0;cad=1#orb
Overigens belooft het hele najaar van 2011 en daarna nogal wat hemels spektakel, in onderstaande video
een overzicht van de belangrijkste kometen en asteroiden die dicht tot zeer dicht de aarde zullen naderen.
De komst van de MensenzoonLucas 21 Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en
wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei hij: ‗Wat jullie hier zien – er zullen dagen komen waarop geen
steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.‘ Ze stelden hem toen de vraag: ‗Meester,
wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?‘ Jezus zei: ‗Let op, laat je
niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: ―Ik ben het,‖ of: ―De tijd is
gekomen.‖ Volg hen niet! Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die
dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.‘ Hij vervolgde: ‗Het ene volk zal
tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, er zullen
zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en
verschrikkelijke tekenen verschijnen. Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en
uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan
koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. Dan zullen jullie moeten getuigen. Bedenk wel dat jullie je
verdediging niet moeten voorbereiden. Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van
je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. Zelfs je ouders en broers, verwanten en
vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld, en jullie zullen door iedereen
worden gehaat omwille van mijn naam. Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Red je leven door
standvastigheid!
Bron en video‘s: http://pineut.wordpress.com/2011/05/12/asteroide-2005-yu55/
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Japanse aardbeving leidt laatste kwartier in. The ring of fire
San Andreas-breuk, Californië. Grens Pacifische Plaat en NoordAmerikaanse Plaat
De aardbeving in Japan staat niet op zichzelf. Het is de derde in
een reeks bevingen aan de hoeken van de Pacifische Plaat. Het zal
daarom niet lang duren voordat San Francisco, in de rechter bovenhoek van de plaat, een catastrofale
opdonder krijgt.
Dat voorspelt Simon Winchester, auteur van The Atlantic (HarperCollins, november 2010), een bestseller
over de rampen en rijkdom die de watermassa en haar bodem voortbrachten.
Aarde als koperen belIn Newsweek vergelijkt hij de aarde met een enorme koperen bel, die op 27 februari
2010 met een hamer is geslagen in Chili, nabij de rechter onderhoek van de Pacifische Plaat. De trilling
bereikte, volgens de theorie van Winchester, op 22 februari 2011 Nieuw-Zeeland. De linker onderhoek. Niet
lang daarna, op 11 maart 2011, ging het mis voor de kust van de Japanse stad Sendai, de linker bovenhoek.
―Hoewel er nog steeds geen hard wetenschappelijk bewijs is, lijdt het weinig twijfel dat aardbevingen de
neiging hebben zich in clusters te manifesteren‖, aldus Winchester. ―Een belangrijke gebeurtenis aan de ene
kant van een tektonische plaat krijgt vaak een vervolg aan de andere kant van de plaat.‖
Met de klok mee is het volgens Winchester nu de beurt aan de San Andreasbreuk, bekend van de aardbeving die in 1906 de Californische stad San
Francisco grotendeels verwoestte. Met onvoorstelbare gevolgen voor de
mensen die daar wonen. De aarde zal de ―toestemming om daar te wonen‖
eerder intrekken dan menigeen verwacht, schrijft Winchester.
Ergste moet nog komenNiet alleen deze geologische geschiedenis moet ons
zorgen baren, vindt de schrijver. Het topografische aspect is minstens zo
beangstigend. Iedereen in het noordoosten van Japan weet dat je je uit de
voeten moet maken als de zee zich plotseling terugtrekt. Landinwaarts en hogerop, voordat de golf aan wal
gaat. Maar in het vlakke noordoosten van Japan, met zijn rijstvelden, vliegvelden en industrieterreinen, is er
vrijwel geen mogelijkheid om bergop te gaan. ―Als een golf je landinwaarts jaagt met de snelheid van een
straalvliegtuig, dan zal ze je hoe dan ook grijpen, verdrinken en verpulveren.‖
De Pacifische Plaat brengt langs de randen niet alleen aardbevingen voort. Ook de meer dan duizend
vulkanen op de breuklijnen zijn een gevaar. De omtrek van deze tektonische plaat wordt daarom ook wel ‗de
ring van vuur‘ genoemd.
Winchesters visie op het menselijk bestaan is fatalistisch: onze gastheer, de geologie, kan ons ieder moment
de deur wijzen. Met de aardbeving in Japan gaan we volgens hem het laatste kwartier in. ―De ergste beving
moet nog komen‖, verwijst hij naar Californië.

Foto van hond met hoofddoek ligt Saoedi‟s zwaar op de maag
Posted on 13/05/2011 by Hans Vosgezang
De Saoedische autoriteiten hebben de lezing van een Amerikaanse
professor onderbroken omdat de expert in klimatologie een foto toonde
van een hond met een traditioneel Arabisch hoofddoek. Professor
Joseph Williams moest meteen de campus van de universiteit van Taif
én het land verlaten. Dat meldt de krant Sharq.
Joseph Williams is professor aan een universiteit in Ohio. Aan de Saoedische universiteit gaf hij een
gastcollege over de invloed van de klimaatwijziging op woestijndieren.
Shammagh
Als voorbeeld van zo‘n woestijndier toonde Williams de foto van een hond, getooid in een shammagh, het
traditionele hoofddeksel van Saoedische mannen. In de aula stak meteen een storm van protest op. De
directie beval de onmiddellijke stopzetting van de voordracht.
Nationale identiteit geschaad
Professor Williams moest op staande voet de universiteitscampus en het koninkrijk verlaten. De foto van de
hond zou een belediging zijn voor de nationale identiteit van Saoedi-Arabië, luidt het.
Vergeefse verontschuldigingen
De professor verontschuldigde zich tot tweemaal toe voor zijn toehoorders. Dat kon echter niet baten. De
professor was zich van geen kwaad bewust, temeer omdat hij de foto had gekregen van een Saoedische
collega. Het beeld circuleert trouwens al een tijd op het internet. (eb)
Arabieren en humor, dat is als water en vuur, zo blijkt keer op keer!
Bron: http://www.2m11.nl
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Tante Bea kost 38 miljoen euro
Nederlands duurste tante
Het Koninklijk Huis publiceert vandaag voor het eerst een jaaroverzicht waarin
verantwoording wordt afgelegd. Al jaren is er kritiek dat niet duidelijk is wat de
koningin en andere leden van het Koninklijk Huis allemaal doen, wat ze er
voor krijgen en wat het allemaal kost.Vorig jaar ontstond er rumoer over het
jacht van de koningin, de Groene Draeck. De Lemster Aak was aan groot
onderhoud toe en de vraag was of dat voor rekening van het Rijk moest
komen of door de koningin zelf moest worden betaald. Inmiddels heeft de koningin aangegeven dat ze de
naar schatting 350.000 euro zelf betaalt, wat ook is terug te vinden in het jaaroverzicht.
Dwarsdoorsnede
Het jaaroverzicht is vooral een opsomming van veel feitjes. Er wordt een dwarsdoorsnede gegeven van de
werkzaamheden van met name koningin Beatrix, prins Willem Alexander en prinses Máxima.
Samen hadden ze afgelopen jaar zo‘n 250 openbare optredens. Dat varieert van de nieuwjaarsreceptie tot
het meedoen aan de vrijwilligersdag, van bezoeken aan bedrijven tot staatsbezoeken. Voor een groot deel is
het terug te lezen in dit overzicht.
Maar het jaaroverzicht blijft beperkt. Niet alle kosten staan vermeld. Zo vallen staatsbezoeken onder
Buitenlandse Zaken en de beveiliging onder het ministerie van justitie. In Noorwegen bijvoorbeeld kennen ze
al langer een dergelijk overzicht en daar zijn de kosten veel verder uitgesplitst en daardoor doorzichtiger. Zo
kun je zelfs lezen hoe hoog de telefoonrekening is van het Noorse Koninklijk huis.
Weetjes
Er staan ook aardige weetjes in. Bijvoorbeeld dat alle brieven die naar de koningin worden gestuurd, ook
echt behandeld worden. Ze worden als verzoekschrift doorgestuurd naar de verantwoordelijk minister of
staatssecretaris. De meeste brieven gingen vorig jaar over huisvesting, schuldbemiddeling en
verblijfsvergunningen. De bewindslieden moeten ook terugrapporteren wat er mee gebeurd is.
De koningin heeft afgelopen jaar 500 wetten en maatregelen van bestuur getekend en 3000 Koninklijke
Besluiten. Dat doet (en moet) ze allemaal persoonlijk.
De prins en prinses hebben kennelijk ook gewoon een mobieltje. Dat valt af te leiden uit het bezoek dat de
kersverse premier Rutte vlak na z‘n aantreden bracht aan het paar op de Eikenhorst. ―De prins en prinses
hebben met de minister-president gesproken over formele zaken, zoals de voorbereidingen voor het officiële
bezoek aan Vietnam in 2011, maar ook de mobiele telefoonnummers werden uitgewisseld‖, staat in het
verslag.
Politiek gevoelig
2010 was natuurlijk ook het jaar van de kabinetsformatie en de rol die de Koningin daarbij speelde. Er is veel
over gezegd in de politiek. De macht van de koningin bij de formatie zou te groot zijn. Sindsdien zijn
verschillende partijen, zoals de PVV, GroenLinks en D66 ook bezig met het voorbereiden van voorstellen om
de rol van de koningin anders in te vullen.
In het jaaroverzicht komt die rol ook aan de orde. De eerste zin op pagina 109 luidt heel subtiel: ―Als na
verkiezingen blijkt dat de Tweede Kamer geen debat wil voeren om richting te geven aan de
kabinetsformatie, begint de koningin met het consulteren van haar vaste adviseurs.‖ Met andere woorden:
dat de koningin zich moest bemoeien met de kabinetsformatie ligt vooral aan de partijen zelf.
De macht die de koningin heeft of de invloed die ze kan uitoefenen blijkt misschien wel het meest uit het
hoofdstuk waarin beschreven wordt dat ze iedere maandag de premier ontvangt op Paleis Huis ten Bosch
(en niet op Noordeinde zoals vaak wordt gezegd). Het is een feit dat algemeen bekend is. Maar dat ze ook
geregeld andere bewindslieden ontvangt om het beleid door te spreken, zal minder bekend zijn.
Financiele verantwoording
Het jaaroverzicht bevat ook een financiële verantwoording. Het zijn de belangrijkste zaken uit het officiële
jaaroverzicht van de koningin. De cijfers zijn al bekend, maar hier toch maar even de belangrijkste. De
koningin ―verdient‖ 828.000 euro per jaar, de prins en prinses ieder 245.000.
Dan zijn er nog de kosten voor personeel een materieel: voor de koningin vijf miljoen euro per jaar en voor
Willem-Alexander en Máxima 2 miljoen per jaar. Is dat wat de monarchie ons kost? Nee, want er werken
zo‘n 300 mensen in de hofhouding op de paleizen in Den Haag, Amsterdam, Wassenaar, Baarn en
Apeldoorn bij de Dienst Koninklijk Huis. Daarnaast zijn er nog 30 mensen in dienst van de overheid bij het
zogeheten Kabinet der Koningin. Zij ondersteunen de koningin ambtelijk.
De totale kosten van het Koninklijk Huis in 2010 komen daarmee uit op 38.824.000 euro, meldt het eerste
koninklijke jaarverslag.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/05/12/tante-bea-kost-38-miljoen-euro/
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Geheime bijeenkomsten met Obama zijn regering?
ByHenk (beheerder) – May 12, 2011
Kloven in leiderschap van Iran.
Recente gebeurtenissen in Iran hebben ernstig verschil van mening laten zien
tussen Mahmoud Ahmadinejad en Ayatollah Ali Khamenei. Met de rapporten
die beweren dat de VS, onverklaarbaar genoeg, nog steeds proberen om te
praten met de Iraniërs om hen te weerhouden van nucleaire stap.
Nieuws over een openlijke confrontatie tussen de Opperste Leider Ali
Khamenei en president Mahmoud Ahmadinejad is aan het licht gekomen, door een machtsstrijd over het
ontslag van de minister van Inlichtingen door Ahmadinejad. Khamenei is tegen dit ontslag.
Volgens rapporten, de afgelopen maand presenteerde Heydar Moslehi – de voormalige minister van
Inlichtingen – een uitgebreid rapport over de politieke en economische activiteiten van Ahmadinejad aan
Khamenei. Daarnaast bevat het verslag, zo is gezegd, informatie over een aantal ernstige overtredingen.
Eind januari/begin februari, reisde een groep, die zichzelf ―een branchevereniging‖ noemt – maar waarvan al
de leden behoren tot de veiligheidstroepen die dicht bij Ahmadinejad staan – naar Dubai. De groep heeft
aangekondigd dat ze voornemens waren om gezellig naar een andere brancheorganisatie van Iraniërs in
Dubai te gaan, met het plan om een speciaal kantoor te openen voor hun economische activiteiten. Echter,
in de rapporten wordt beweerd dat ze ook clandestiene bijeenkomsten hadden met twee Amerikaanse
ambtenaren die politieke en militaire verbindingen hebben.
Het verslag van de minister van inlichtingen bevatte een waarschuwing voor een bijzonder gevaarlijke
uitkomst van deze ondernemingen – en zo wordt gezegd, dit maakte het dat Khamenei verstoord raakte.
Andere rapporten van binnenuit in Iran wijzen op de voortzetting door de regering Obama van hun particulier
benaderen van Iraanse ambtenaren, in de hoop dat ze terugkeren naar de onderhandelingen over de
nucleaire kwesties. Het is duidelijk dat de sancties niet het doel bereiken aangaande het stopzetten van het
Iraanse streven naar nucleaire wapens. Dit zou kunnen verklaren waarom president Obama zweeg toen
oppositie leiders Mir Hossein Mousavi en Mehdi Karoubi werden gearresteerd in februari, wat leidde tot
massale protesten in Iran op 14 februari, 20 februari en 1 maart. Honderdduizenden Iraniërs hebben
geprotesteerd. Terwijl de Iraniërs de Amerikanen negeren, versterken ze de banden met China met geheim
deals over olie. Het ministerie van Industrie leverde een geheim rapport af van het Iraanse parlement en een
officieel memo van het ministerie van Inlichtingen, die beiden hun onvermogen toegaven om oliecontracten
met China en Maleisië te verklaren of te rechtvaardigen. Zij gaven toe dat ze geen informatie hadden over
de details van de contracten, en verklaarde dat ze geen betrokkenheid hadden bij deze aanbiedingen.
Daarna, tijdens de laatste week van februari, in een geheim rapport van het ministerie van Petroleum tipte
men de Energy Commissie binnen het Iraanse parlement: dat een aanzienlijke hoeveelheid brandstof was
uitgevoerd door de Revolutionaire Garde naar de Chinezen via de onderzeese pijpleidingen in de Perzische
Golf ( Kish Island). Het ministerie van Petroleum erkende een 3 miljard dollar olie verkoop discrepantie, die
niet kond worden verklaart.
Dit betekende dat de olie-contracten met China – waarvan een deel (ongeveer 58 miljard dollar) zonder
legale licentie waren en met gebrek aan details – niet werden gemeld aan het Iraanse parlement. De
ontvanger van de opbrengst is onbekend, en ten minste 14,2 miljard dollar van de inkomsten uit de
contracten is niet uitbetaald aan het land. Ook in de afgelopen maanden zijn meer dan 17 bouwcontracten
met een waarde van meer dan 14 miljard dollar in het geheim uitbesteed aan de Chinezen door de
Revolutionaire Garde ‗Khatamol Anbia basis. Staat daarbij in het rapport van het ministerie van Inlichtingen:
dat in de afgelopen maanden, 42 leden van de commandanten van de Revolutionaire Garde en de Basijmilitie aan ―de speciale kantoren van de president‖ overdrachten hebben gedaan waarin ieder van hen
tussen vijf tot elf miljoen tomans betaalde (ongeveer $ 5000 tot $ 11.000) per maand, terwijl ze nog steeds
hun banen en uitkeringen behielden. Het lijkt erop dat ondanks de huidige sancties, China en Iran de banden
uitbreiden en zelfs hun toevlucht namen tot geheime deals waar China miljarden dollars winst weet te maken
door het ondersteunen van dit Islamitische regime. Het blijkt ook dat Ahmadinejad en zijn bondgenoten in de
Guards hun macht wilden consolideren – maar niet om Khamenei uit te dagen, want ideologisch zitten zijn
allemaal op hetzelfde vlak. De bedoeling is de confrontatie met andere facties dicht bij Khamenei – vooral
zijn zoon, Mojtaba, die een voorliefde voor macht en olie dollars heeft aangetoond. Amerikaanse
functionarissen interpreteren de signalen verkeerd als ze denken dat er een verandering komt of een
mogelijke samenwerking met de Iraanse leiders uit deze geheime besprekingen. Meer dan 30 jaar, hebben
de Iraniërs verwart, misleid, bedrogen en geweigerd om mee te werken hoe dan ook. Steeds weer hebben
deze zelfde leiders opgeroepen tot de ondergang van Amerika en de vernietiging van Israël. Reza Kahlili is
een pseudoniem voor een ex-CIA-spion die anonimiteit vereist om redenen van veiligheid. A Time to Betray,
is zijn boek over zijn dubbelleven als CIA-agent in de Iraanse Revolutionaire Garde, wat werd gepubliceerd
door Simon & Schuster op 6 april. Bron: Pajamas Media » Rifts in Iran‘s Leadership. Plus: Secret Meetings
with Obama Admin?
Bron: http://www.wimjongman.nl
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Mobiele telefonie oorzaak massale bijensterte
Door GuidoJ. donderdag, 12 mei - Daily Mail – David Derbyshire
Telefoonsignalen zorgen voor verwarring bij bijen en veroorzaken
desoriëntatie, vlak voor hun sterfte.
Honingbij met stuifmeelklompje aan de poten, basis voor de honing.
Het ziet er naar uit dat de signalen van mobiele telefoons, er de oorzaak van
zijn dat bijenvolken over de hele wereld massal uitsterven, zo toont nieuw
wetenschappelijk onderzoek aan.
In het eerst experiment van dit soort, plaatste een bijenexpert een mobiele telefoon onder een bijenkorf en
ging vervolgens over tot het minutieus volgen van de reacties van de werkbijen. Het was al snel duidelijk dat
de bijen het verschil konden opmaken tussen signalen ván de telefoon naar buiten, en signalen van buiten
naar deze mobiele telefoon toe. De bijen respondeerden door het uitstoten van hoge piepsignalen, die
normaliter alleen worden gebruikt voordat de bijen uitzwermen naar buiten.
Andere onderzoekers plaatsten ook mobiele telefoons onder bijenkorven onder gecontrolleerde condities en
concludeerden dat de mobiele telefoonsignalen de bijen ernstig in verwarring brachten. De bijen begonnen
doelloos rond te vliegen, voordat zij plotseling stierven.
Dr. Daniel Favre, die het experiment uitvoerde, gelooft dat de signalen van mobiele telefoons, evenals de
signalen van telefoonmasten, er (mede) de oorzaak van zijn dat de enorme bijensterfte op dit moment
wereldwijd plaatsvindt.
Maar de Britse bijen-experts geloven dat er nog steeds geen bewijs is dat mobiele telefoons een risico
opleveren voor de bijen.. Volgens deze experts ligt het aan de veranderende manieren van landbouw, de
afname van de wilde bloemen en het gebruik van pesticiden.
Het aantal honingbijen in het Verenigd Koninkrijk is de laatste 25 jaar gehalveerd door wat men noemt het
‗CCD‘, het Colonial Collapse Disorder‘. Het plotseling verdwijnen van hele bijenvolken tijdens de
winterperiode. Volgens ander experts zijn de bijen ernstig getroffen door een mijt, de Varroamijt om precies
te zijn. Dit is een bloedzuigende parasiet, die bijenkolonies vatbaar maakt voor
ziekten, heftige weersinvloeden of vergiftiging.
Dr. Daniel Favre
Volgens andere experts is het vooral de nieuwe generatie pesticiden, die
ervoor zorgt dat het zenuwsysteem van de bijen wordt aangetast. Hierdoor
zouden ze verdwalen en volledig in verwarring raken. Veel bijenexperts blijven
echter bij de oorzaak dat de bijen lijden van het teruglopen van de wildebloemenstand, weidevelden, wilde gewassen en onkruidrijke tuinen.
Kaart van de VS (febr. 2007) waarin al duidelijk te zien is, welke staten zijn
getroffen door de CCD.
Het is een handvol wetenschappers die blijft volhouden dat mobiele telefoons
wel degelijk (mede)veroorzaker zijn van de massale sterfte onder bijen.
Volgens de genoemde Dr. Favre, een docent, die voorheen als bioloog
werkzaam was op het Zwitsers Federale Instituut voor Technologie, toont
deze studie keihard aan dat “de aanwezigheid van mobiele telefoons, de bijen
ernstig verontrust en dat deze apparaten een dramatisch effect hebben op de
bijenstand”.
Hij tekende de effecten op, toen hij 2 mobiele telefoons onder een bijenkorf
geplaatst had. Hij nam de hoge geluiden op van de bijen, die ze uitstootten
wanneer de telefoons waren uitgeschakeld, op stand-by stonden of volledig actief waren.
Na zo‘n 20 tot 40 minuten, nádat de telefoons volledig waren ingeschakeld, begonnen de bijen met een soort
hoge doedelzak-geluiden elkaar op roepen om uit te gaan zwermen. Maar als de telefoons dan weer werden
afgezet, waren de bijen binnen 2 minuten weer rustig.
Als de telefoons aanbleven, dan bleven de bijen, ondanks ‗de oproep tot uitzwermen‘, toch in hun korf, zelfs
na een blootstelling van meer dan 20 uur aan de straling van de mobiele telefoons. Volgens Dr. Favre geeft
de stress die het mobiele signaal heeft op de bijenvolken, waardoor dus het ‗uitzwermsignaal‘ wordt
getriggerd, ‗dramatische consequenties in termen van het verlies van bijenvolken‘. Aldus zijn conclusies in
het tijdschrift voor imkers ‗Apidologie‘.
Volgens zijn studie blijkt ook dat niet is aangetoond dat de mobiele signalen direct dodelijk zijn voor bijen,
aldus Dr. Favre. Het gaat dus om de indirecte beïnvloeding van de mobiele signalen op de onderlinge
communicatie van bijen. Maar het omgekeerde kan ook niet worden beweerd, dat wil zeggen dat de mobiele
straling NIET gevaarlijk is. Hij voegt eraan toe: ―Een van de hypotheses is dat de electromagnetische velden
kunnen bijdragen aan het verdwijnen van de bijenkoloniën over de hele wereld‖.
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Volgens de Britse bijenexpert Norman Carreck van de Universiteit van Sussex is het een interessante studie,
maar “bewijst deze niet dat mobiele telefoons verantwoordelijk zijn voor de CCD, de Colonial Collapse
Disorder. Als je fysiek een bijenkorf beklopt, of je opent er een om deze te onderzoeken, dan heeft dit
hetzelfde effect. Bovendien vind deze CCD in de VS plaats in gebieden die ver afgelegen zijn van de
bewoonde wereld, waar dus geen mobiele telefoonsignalen aanwezig zijn”.
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/mobiele-telefonie-de-oorzaak-van-bijensterte/
Uitzending met Jeroen van de Sluis: http://casaluna.ncrv.nl/ncrvgemist/19-2-2011/casa-luna
Zie ook: GEOLOGISTS WARN OF MAJOR EARTHQUAKE / bericht van 02 Maart 2011
http://sp00kje.nl/?p=6055

KPN volgt klanten op internet
12 May 2011 door Sp00kje
AMSTERDAM - Mobiele aanbieder KPN gebruikt de controversiële
afluistertechniek Deep Packet Inspection (DPI) om precies in de gaten te
houden wat mobiele internetters doen. Digitale burgerrechtenbeweging Bits of
Freedom noemt de onthulling schokkend en roept abonnees op om aangifte
tegen het bedrijf te doen.
KPN handelt volgens de organisatie in strijd met de wet door het inzetten van DPI op zijn mobiele netwerk.
Met DPI wordt niet alleen het soort data, maar ook de inhoud van de pakketjes geanalyseerd. ―Het verbod
op aftappen is opgenomen in het wetboek van strafrecht. Het is waarschijnlijk dat KPN hiermee strafbaar
handelt. Digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom roept KPN-abonnees daarom op om aangifte te
doen tegen KPN,‖ aldus een woordvoerster van BoF.
KPN lijkt vooral trots om de ‗eerste ter wereld‘ te zijn die deze omstreden technologie toepast. ―In ons
netwerk kunnen we met Deep Packet Inspection identificeren waar datapakketjes precies heen gaan als ze
langs komen, bevestigt Marco Visser, directeur Mobiel Nederland van KPN.
―Dat wij bijvoorbeeld de penetratie van WhatsApp hebben kunnen meten, daarmee zijn we voor zover ik
weet de allereerste operator ter wereld die deze mogelijkheid heeft gebouwd om te identificeren waar die
streams heen gaan.‖
Bron Televaag

Europa wil keiharde censuur op internet
10 May 2011 door Sp00kje
U moet het lezen om het te geloven, maar het zal gaan gebeuren: internetcensuur. China reat your heart
out, dit is Europa en in Brusselse Europese kulturkammer wordt uitgemaakt wat u wel en niet mag
bezoeken:
Tijdens een geheime bijeenkomst van de Europese Law Enforcement Work Party (LEWP), werd een
Chinees-achtige firewall voorgesteld. ―Ongepaste‖ websites kunnen zo voor alle Europese burgers worden
geblokkeerd. Met name belangenbehartigers van de entertainmentindustrie zouden erg over het plan zijn te
spreken. Volgens Bay is er sprake van een heuse aanval door copyright-lobbyisten tegen de Europese Unie.
―MAFIAA weet dat ze ons in Brussel moeten breken of anders de oorlog zullen verliezen.‖ Ook andere
burgerrechtenbewegingen waarschuwen voor een Europees-brede censuur.
Bron Dagelijkse Standaard
Reactie
1. Pirate Bay waarschuwt voor Internetoorlog
2. Vandaag,13:34 doorRedactie
Een Europese firewall die ―verboden‖ materiaal blokkeert, zal voor de eerste Internetoorlog zorgen, zo
waarschuwt torrentsite The Pirate Bay. Het gaat om de plannen voor een virtuele Schengengrens, waar
eerder ook Security.nl columnist Peter Rietveld over schreef. ―Ik verwacht dat de slag om het internet op het
punt staat te beginnen. Het overleven van de ongecensureerde beschaving staat op het spel. Ons eigen vrije
leven is daarvan afhankelijk‖, aldus ‗Winston Bay‘.Tijdens een geheime bijeenkomst van de Europese Law
Enforcement Work Party (LEWP), werd een Chinees-achtige firewall voorgesteld. ―Ongepaste‖ websites
kunnen zo voor alle Europese burgers worden geblokkeerd. Met name belangenbehartigers van de
entertainmentindustrie zouden erg over het plan zijn te spreken.Volgens Bay is er sprake van een heuse
aanval door copyright-lobbyisten tegen de Europese Unie. ―MAFIAA weet dat ze ons in Brussel moeten
breken of anders de oorlog zullen verliezen.‖ Ook andere burgerrechtenbewegingen waarschuwen voor een
Europees-brede censuur.
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Komeet Elenin + de zon = mega aardbeving?
De afgelopen maanden en weken hebben wij geregeld melding gemaakt over de activiteit van onze zon.
Sinds de laatste paar maanden is de activiteit van de zon namelijk dramatisch gestegen.
Sinds de laatste helft van 2010 is de zon bezig met een overgang van een solar minimum naar een solar
maximum. Dit houdt in het kort in dat de zon momenteel en de komende maanden in activiteit zal stijgen, tot
het zijn toppunt bereikt ergens in 2012 volgens experts.
Nu is hier niet echt iets bijzonders aan, gezien de zon dit om de elf (11) jaren doet. Om de elf jaar gaat de
zon van maximum naar minimum en andersom. Dit gebeurt, zo ver we weten, al miljoenen jaren. Wat deze
keer zo bijzonder maakt is dat de huidige solar maximum zijn toppunt ergens eind 2012 zal bereiken en
volgens velen dit in samenhang is met vele voorspellingen die door oudere beschavingen zijn gedaan. Deze
voorspellingen vertellen o.a. dat de huidige maximum zijn gelijk niet zal kennen en dat deze activiteit voor
enkele aanzienlijke gebeurtenissen op aarde en in ons universum zal gaan zorgen.
CME staat gelijk aan aardbeving?
Volgens velen staan we nu aan de vooravond van deze gebeurtenissen. Zij beweren dat alle recente
gebeurtenissen die te maken hebben met seismische of vulkanische activiteiten betrekking hebben op de
acitiviteit van de zon. De activiteit en vooral de uitstoot van de zon zou er voor zorgen dat het hier op aarde
momenteel zo onrustig is.
Het geval wil dat voor bijna iedere grote aardbeving of vulkanische uitbarsting, enkele dagen of uren van te
voren, zich een aanzienlijke explosie op de zon voordeed. Een voorbeeld hier van is de CME die op 13
januari 2011 plaatsvond. Enkele dagen na dat deze door de zon werd uitgestoten volgde er hier op aarde
een hevige aardbeving in Pakistan en een stijging in vulkanische activiteit over de hele wereld. Andere
voorbeelden zijn de CME die op 15 februari uitgestoten werd, die hier op aarde gevolgd werd door een
aardbeving in Nieuw Zeeland (Christchurch) en later in Chili.
Natuurlijk weten we allemaal wat er op 11 maart 2011 in Japan plaats heeft gevonden. Op die dag schokte
de aarde bij de kust van japan met een een kracht van 8.9 op de schaal van Richter. deze aardbeving werd
vervolgens gevolgd door een Tsunami van ongeveer 10 meter hoog. Wat opvalt is dat in de week van 7
maart er zeer hoge en intense activiteit op de zon aanwezig was.
Het lijkt er steeds meer op dat activiteit op de zon en in ons universum zeer degelijk invloed heeft op de
aarde en op alles wat er op leeft. Het is namelijk erg opvallend dat net voor de revolutie in het midden oosten
losbarste, de zon net hoge activiteit vertoonde. Nu kan men zeggen dat dit allemaal puur toeval is, maar dit
is allemaal dan wel HEEL toevallig.
De zon en ons elektromagnetische veld
We weten allemaal, tenminste als we op hebben gelet tijdens natuurkunde en/of biologie, dat de enige
bescherming die wij hier op aarde hebben tegen de straling van de zon ons elektromagnetische veld is.
Zonder dit veld kon er geen leven op de aarde ontstaan, de straling en hitte zou alles wegschroeien. We
kunnen dus niet zonder ons natuurlijke schild.
Enkele mensen luiden momenteel echter de alarmklok, het lijkt namelijk niet al te goed gesteld te zijn met
ons zonneschild. Men vreest dat het veld in kracht zal blijven afnemen en dat wij binnenkort minder
bescherming tegen de zon en zijn stralen zullen hebben. De afname in kracht van ons elektromagnetische
veld wordt ook in verband gebracht met de recente massale sterften onder dieren die de afgelopen maanden
de wereld teisterden en NOG STEEDS gaande zijn.
Elenin komt!
De zon en zijn activiteiten zijn echter niet de enige mogelijke oorzaken.
In een vorig artikel hebben wij kort gesproken over de naderende komeet Elenin die richting de aarde komt
op dit moment. Nu lijkt er, volgens velen, meer aan de hand te zijn dan zomaar een naderende komeet…
De komeet Elenin zou nu al zijn invloed uitoefenen op de aarde en zou in combinatie met o.a. de activiteit
van de zon verantwoordelijk kunnen zijn voor de recente seismische en elektromagnetische activiteit. Het
blijkt dat voor iedere grote aardbeving van de afgelopen maanden Elenin in een constellatie stond met
enkele van onze planeten, sterren en onze zon. Nu vreest men dat de komende dagen, vanaf 11 mei, zich
intense seismische gebeurtenissen kunnen voordoen. Gezien er momenteel hoge activiteit op de zon
bevindt en Elenin steeds dichterbij komt, kan het dus best zo zijn dat er de komende dagen zich enkele
hevige aardbevingen of andere schokkende gebeurtenissen kunnen voordoen. Wat dan erg opvalt, is de
beving van 10 mei bij de Loyalty Islands. Tijdens de komende dagen is er een verhoogd gevaar op hevige
aardschokken of vulkanische uitbarstingen. De afgelopen dagen lijken dit te bevestigen.
Het opvallende is dat de komst van Elenin en andere hemellichamen in ons zonnestelsel, overeenkomt met
voorspellingen van Nostradamus. Volgens deze voorspelling staat er ons de komende tijd nog heel wat te
wachten. Maar dit is niet alles, ook lijkt de komeet Elenin niet alleen te zijn. Volgens enkele onderzoekers
zou zich een onbekend voorwerp, of voorwerpen, achter Elenin bevinden. (Klik hier voor de vertaling)
De rest…
Zoals gezegd zijn Elenin en de zon niet de enige voorwerpen die hun aanwezigheid laten merken in ons
zonnestelsel. Momenteel wordt de aarde in haar baan gevolgd door een onbekend hemellichaam. Dit

Nieuwsbrief nr. 126 – 17 mei 2011 - pag. 44

hemellichaam blijkt een soort compagnon te zijn van de aarde, die eens in de zoveel honderduizend jaar de
baan van de aarde deelt voor een geruime tijd en weer vertrekt. Klinkt erg bekend in de oren voor de
Niburu/Planeet X aanhangers denk ik. Daarnaast hebben we ook nog eens met vreemde voorwerpen te
maken die een kunstmatige route naar onze planeet lijken te hebben. Alles wijst er namelijk op dat deze
voorwerpen bestuurd worden en niet vrijd rond zweven. Gewoon ruimte puin kunnen we dus van de lijst
halen neem ik aan? Ook worden er steeds meer vreemde objecten waargenomen in ons sterrenstelsel.
Wat nu?
Nu is natuurlijk niets zeker en kan het allemaal met een sisser af gaan lopen. Maar het begint toch steeds
duidelijker te worden dat we aan het begin staan van grootse gebeurtenissen. Wat er gaat gebeuren weet
niemand met zekerheid, maar meer mensen raken er van overtuigd dat er iets gaat gebeuren en zelfs al
gebeurt. Het enige wat we kunnen doen is de komende dagen en weken afwachten en hopen dat als er iets
gebeurt, het allemaal mee zal vallen. Of Elenin en onze zon daadwerkelijk mede-verantwoordelijk zullen zijn
voor grote rampen hier op aarde, valt nog te zien. Maar het begint er steeds meer op te lijken dat ze zeker
een rol spelen in de huidige gebeurtenissen en enkele gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden.
Nu geloof ik niet dat de wereld zal vergaan, maar ik ben er bijna van overtuigd dat we zeker iets zullen
merken van de huidige taferelen die zich momenteel in ons universum afspelen. Elenin en de zon zijn
namelijk niet de enige objecten en fenomenen in de ruimte waar we waakzaam voor dienen te zijn. Nu is het
niet de bedoeling om iedereen de stuipen op het lijf te jagen met dit artikel, maar ik vind het zeker nodig dat
zo veel mensen als mogelijk weten wat er gaande is of wat er misschien zou kunnen gebeuren de komende
weken en maanden. Wanneer men weet wat er gaande is, hoeft men er ook niet bang voor te zijn. Dat
scheelt hopelijk een hoop paniek en chaos. Dus mocht je over een paar weken of maanden in eens vreemde
planeten of hemellichamen waarnemen in de lucht, dan weet je in ieder geval wat het zou kunnen zijn…
Voor alle video`s: Bron Earth Matters - http://sp00kje.nl/?p=6069

Verwerpelijke ontwikkelingen
ByHenk (beheerder) – May 11, 2011
Beleggers vinden steeds weer nieuwe manieren om geld te verdienen. Er is
bijvoorbeeld de afgelopen jaren flink gespeculeerd met de prijzen van
grondstoffen en voedingsmiddelen. Je koopt hele oogsten op van koffie,
cacao of katoen, creëert zo kunstmatig een schaarste en op een gunstig
moment doe je de voorraden met woekerwinsten mondjesmaat van de hand.
Met staal, olie en aluminium ging dat net zo, tot vorige week bijna de hele speculatiemarkt grote klappen
kreeg. Prijzen konden ineens kelderen met zelfs dertig procent.
Ook in eigen land zie je het grote geld nieuwe wegen zoeken om nog meer te verdienen. Verzekeraar
Menzis koopt samen met investeringsmaatschappij Reggeborgh Beheer – nog bekend van de
internetzeepbel Worldonline – huisartsenposten op. Dat gebeurt heus niet omdat Reggeborgh Beheer zo
begaan is met uw of mijn gezondheid. Nee, uiteindelijk wil deze investeringsmaatschappij gewoon aan onze
gezondheid gaan verdienen. Dat maakt die zorg duurder of we krijgen gewoon minder zorg voor hetzelfde
geld.
VERWERPELIJK EN APOCALYPTISCH
Speculeren met basisbehoeften – of dat nu brandstof, voedsel of zorg is – heeft voor mij iets verwerpelijks.
Ook met arbeid gebeurt het trouwens. Apple maakte bijvoorbeeld zes miljard winst.
Lees meer: habakuk.nu

Fukushima wordt steeds erger
Geplaatst op: vrijdag 13 mei 2011Door: Gerard Driehuis
Er wordt blijkbaar niet veel meer geklikt op stukjes over de kernramp in Japan.
Want je hoort er niet veel meer over. Terwijl de ramp telkens groter blijkt dan
eerst gedacht. Gisteren berichtte Tepco dat de kern van centrale nummer 1
helemaal open en bloot ligt. Erger kan eigenlijk niet.
De straling is daardoor zo hevig dat arbeiders die aan herstel moeten werken
niet naar binnen kunnen.
Volgens een deskundige die aan het woord komt bij Bloomberg betekent dat dat de oorspronkelijke plannen
om de crisis te bestrijden de kast in kunnen. Het zal op een andere manier moeten en veel langer gaan
duren.
Ook interessant: uit overheidspapieren in de VS blijkt dat er gemiddeld 10 keer per jaar een brand(je)
uitbreekt. Geen fatale brand. Tot nu toe.
Bron: Bloomberg
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Oranje jaarverslag = boerenbedrog
Deze kater heeft het juist gezien, het jaarverslag van de familie von Amsberg, dat wij gisteren reeds op onze
site plaatsten is na wat doorlezen te herleiden tot een groot boerenbedrog verhaal, een zwakke poging voor
de minder begaafden in ons land als een ultiem charme offensief, nu men langzamerhand in de diverse
huiskamers van de familie v.A. in de gaten begint te krijgen, dat de scheuren in de liefde en sympathie voor
hen steeds groter beginnen te worden.
U zult het jaarverslag inmiddels wel vluchtig doorgebladerd hebben, bijna 170 pagina‘s met berichten
opgepimpd door foto‘s die de burger het idee moeten geven dat zoals wij lazen de rol van het (ongekozen !!)
staatshoofd en haar familie een samenbindende, vertegenwoordigende en aanmoedigende functie is. Wij
kunnen ons daar eigenlijk weinig bij voorstellen, want aanmoedigend zou hoogstens kunnen betekenen
geen belastingen meer te betalen, samenbindende zou moeten zijn dat de republikeinse rangen zich zouden
moeten sluiten, hetgeen in ons land echter een droom blijft en tenslotte vertegenwoordigende zou een teken
kunnen zijn dat de familie de boel al aan het samenbinden is om te vertrekken, maar dat is slechts een
gedachte , met het IQ van de gemiddelde Nederlander in het achterhoofd .
Kortom , er wordt getracht een beeld te schetsen van een hardwerkende familie, die als een soort nationale
wegenwacht dag en nacht beschikbaar is om zich in te zetten voor het land en deze voorstelling van zaken
hoe verkeerd dan ook, zal het bij een 8 ++ miljoen Nederlanders weer goed doen. Met verder wat zeer
domme zijsprongetjes, zoals gisteren bij de nationale omroeptoeter van de RVD nog even melden, dat
mevrouw von Amsberg toch echt het onderhoud van de Groene Draeck zelf betaald ! Kijk dat je de zaak
tracht op te poetsen , prima , maar gewoon glashard liegen, maar ach, what‘s new ? De familie blinkt uit in
het wegstoppen van kosten bij de diverse ministeries en tracht daardoor nu het beeld te creëren, dat de
kosten voor deze tragiekomedie reuze meevallen en in de verste verte niet de door ons geschatte 120
miljoen ( of meer ) Euro‘s halen. Dom, dom, dom, maar goed genoeg voor de langslapers in het land.
3000 koninklijke besluiten en 500 wetten tekent mevrouw jaarlijks en daarmee blijkt dat haar rol in de
samenleving van aanzienlijk meer invloed is, dan men ons wil laten geloven. Prima zaak overigens wel dat
tekenen, maar niet aansprakelijk gesteld kunnen worden, want dat mag dan de hopman van dienst
opknappen, ofschoon die voor een lintje natuurlijk wel even gebukt willen gaan staan. Nee , dit is geen
knipoog naar onze minster van Financiën !
Het verslag doorbladerend stuit je van de ene onzin pagina naar de andere. Zo zagen wij op pagina 73 b.v.
dat de prins en aanhang een rapport ontvingen waarin de centrale vraag is: ―waar Nederland in 2040 zijn
geld mee verdient ― De broek zakt ons dan gelijk op de knieën, net als het lezen van de verschillende
pagina‘s gewijd aan Maxima die zo langzamerhand zich tot een financiële wereld uitgeefgoeroe ontwikkeld.
Toch voor alle zekerheid nog eens nagekeken of zij enige opleiding in die richting heeft, hetgeen zoals u al
vermoedde niet zo blijkt te zijn, net zo min als Wim die nooit iets gedaan heeft in de richting van
waterbeheersing. Kennelijk komen dit soort vaardigheden je automatisch aanwaaien op het moment dat je
von Amsberg heet. Overigens is hier een goede paralell te trekken met de meeste van onze ministers en 2e
kamerleden, verstand van zaken ? Nul ! maar in tegenstelling tot het ―normale leven‖ waarin je geleerd moet
hebben voor een vak of kennis is dat bij onze ―upperclass‖ niet nodig.
Dat , excusez, het einde van deze kontlikkerij nog niet in zicht is, werd net bekend n.a.v. het feit dat de
meerderheid van de 2e kamer van mening is dat Maxima koningin mag worden. Studeert u op de melodie
van ―don‘t cry for me Argentina‖ maar vast in ―don‘t cry for me dutch citizens‖, want weet wat u binnenhaalt.
Een ander leugentje om bestwil troffen wij aan op pagina 76, waarin staat dat de mediacode de nationale en
internationale wet- en regelgeving en de jurisprudentie op het gebied van privacybescherming weergeeft die
voor alle Nederlanders !!!! dus ook voor de familie geldt. Een zoektocht in deze complekse materie gaf geen
verklaring waarom b.v een lid van de familie niet gefotografeerd mag worden, maar dat dit slechts mag
gebeuren als ―zij‖ er toevallig voor gaat zitten of staan en de normaliter wat chagerijnige blijk van de
gezichten is gepoetst of natuurlijk gefotoshopt .Natuurlijk moest er weer even gewezen worden op de
vliegers capaciteiten van Wim, hij schijnt ooit met een doos waspoeder het groot militait vliegbrevet
gekregen te hebben, mensen wat een kolder, net zo min als zijn grootvader is de prins een vlieger van
betekenis en moest er, net als bij het behalen van zijn scriptie in Leiden, van alles bijgetoverd worden om
e.e.a. wat glans te geven. Waarom is overigens de Leidse scriptie van Wim geheim ?
300 Medewerkers verspreid over 5 optrekjes zijn jaarlijks bezig dit circus in stand te houden. Opeens, blijkt
dat de familie ook belastingen betaalt, een doorn in het oog van vele Nederlanders. Nou dat is gelukkig
―voorbij‖, want er wordt WOZ, BPM en over privé zaken inkomstenbelasting betaalt ! Nu blijft voor de goede
verstaander / lezer natuurlijk de vraag wat die privé zaken dan wel zijn, maar gelukig blijkt dat schemkingen
weer vrijgesteld van belastingen, ofschoon wij ons niet kunnen heugen dat de familieleden ooit eens de
EIGEN portemonnee hebben getrokken. Wat dat betreft lijken zij vele op de oude goede PvdAers die een
soortgelijke houding hebben.
Ja en dan blijft het natuurlijk toch afzien in huize oranje, want met een eigen inkomen van 828, 245 en nog
eens 245 duizend Euro‘s ( Bea, Wim, Maxi) voor persoonlijke uitgaven kom je niet ver. Geen wonder dus dat
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er zo veel leuke belastingconstructies hun eerste licht zien bij de familie. En dan kom je met een beetje
cosmetisch rommelen op het feit dat de familie u slechts 30 miljoen kost, een schijntje dus tegen die 120
miljoen die wel eens geopperd worden. Begrijpt u dat u echt voor een dubbeltje op de eerste rang zit met
deze hardwerkende familie in uw midden ? Wat heet, ter wille van de schijn blijven zij zelfs nog wat achter
op het voor 2010 geplande budget. Knap. Een echte vaderlandse low budget vorstenclub.
Ons advies, loop naar uw boekhandel , koop een Donald Duck ,een Sjors & Sjimmie, Kuifje of zelfs de
Libelle en u leert nog wat.
http://www.geennieuws.com/2011/05/oranje-jaarverslag-boerenbedrog/

Prikbord nr. 244 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Aan tafel
Nederlandse politici hebben (te) vaak beweerd dat ons internationale aanzien mede gebaseerd was op onze
bijdrage aan de oplossing van problemen. Bij belangrijke beslissingen zouden we dan mee ‗aan tafel‘ mogen
zitten. Miljarden hebben we inmiddels bijgedragen aan de zwarte gaten van de EU en Griekenland, maar
mochten niet meepraten toen onze 35 miljard aan garanties op het spel werd gezet.
Met dank aan baantjesjagers als Kok, Lubbers, Melkert en Balkenende hebben we onze schatkist jarenlang
laten gebruiken als melkkoe. Onze melk staat op tafel, ook via de IMF-coöperatie, maar boer De Jager moet
gewoon in de stal blijven (neen, niet de ‗kast‘). Gelukkig hebben we ‗adviseur‘ Balkenende nog, die naar
eigen zeggen ook internationaal opereert, maar hier bij Justitie, Financiën en de Zorg een puinhoop heeft
achtergelaten. Die begrijpt de Grieken…
Greetje
Neen, dit stukje gaat niet over blonde Greet uit de Dapperstraat. Die wist precies wat er in de oorlog is
gebeurd met de Joden, de verraders en de collaborateurs. Greetje D. ziet eruit alsof ze de eerste
wereldoorlog nog heeft meegemaakt, maar die weet dit allemaal niet. Ze zou dan ook na 1945 zijn geboren
en dat verklaart veel. Dan ben je er niet bij geweest en dus ken je de feiten niet, toch?
Van de Palestijnen weet ze echter ‗alles‘, want daar is ze wél geweest. Bij Arafat, en Abbas, en Hamas, met
Van Aqt en de media…
Gelukkig worden haar absurde uitspraken, Jodenhaat en collaboratie met terreur niet serieus genomen, en
dat moet vooral zo blijven.
Portugal
De gretigheid waarmee de EU een noodfonds heeft opgericht, lijkt meer ingegeven door de behoefte eigen
blunders uit het verleden te maskeren, financiële invloed in landen te verkrijgen en het ‗succes‘ van de euro
uit te venten, dan op een grondige analyse van oorzaak en gevolg. Griekenland blijkt veel méér moeite te
hebben om zonder de absurde EU-subsidies de economie draaiende te houden en tegelijk de nationale
corruptie en gemakzucht te bestrijden. En Portugal had een verzwegen pot met goud in de staatskluizen.
Nog een paar van zulke blunders en de geloofwaardigheid van de EU kan op de schroothoop, samen met al
die zakkenvullende parlementariërs die zich graag lieten (in)pakken.
PR
Het imago van de EU is zo slecht dat er ruim 200 miljoen per jaar nodig is om verdere schade te beperken.
Daarvoor zijn onder meer 1000 (duizend!) PR-functionarissen ‗nodig‘. Intussen weten de Europese
verspillers dat hun koninkrijk toch niet wordt opgeheven en gedragen ze zich net als onze bankiers en de
Griekse parlements-leden. Graaien maar en de PR doet de rest.
De Nederlandse cultuurbobo die het nodig vond om een Duitse kunstenmaker een visie op de Nachtwacht te
laten geven, heeft in werkelijkheid diens PR betaald. De man maakte namelijk alleen reclame voor een eigen
kunstwerk. De onnozele ‗opdrachtgever‘ had geen ander argument dan: kunstzinnige vrijheid. Voorheen
kennelijk PR-medewerker geweest…
Tot slot de PR-medewerkster van Justitie die straks op tv komt uit-leggen hoe men in al die ivoren torens
denkt. Vergeefse moeite, want dankzij klokkenluiders als G. Reuchlin, K. Kooman, P. Quekel, P. Siebelt,
H.J. Kapteijn, prof. Tak en P. Ruys is dit allang bekend.
Zelfvertrouwen
Het vertrouwen van de heer Terpstra in de waarde van een Inholland-diploma is zo klein, dat ‗geslaagden‘
nu hulp van een uitzendbureau krijgen om aan een baan te komen. Het vertrouwen van minister Opstelten in
het bestaande automatiseringsbeleid van politie en OM is zo gering, dat hij nog maanden nodig heeft om
met nieuw beleid te komen. Beide topfunctionarissen hebben in hun oneindige zelfvertrouwen kennelijk niet
in de gaten dat ze bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor (de gevolgen van) deze puinhopen. Doch daarin
staan ze niet alleen: vele brokkenmakers gingen hen ongestraft voor in Holland én Haagland.
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We worden zowat constant belogen middels de media
mei 16, 2011 By: silviavideler
Wat zich werkelijk achter de BP-ramp afspeelde..!!
Dr. Len Horowitz
Dr. Leonard Horowitz is wereldwijd bekend geworden door het boek Emerging Viruses,
Aids en Ebola (1996). Hierin toonde hij o.a. aan dat Amerikaanse wetenschappers
(waaronder de mede-ontdekker van het aidsvirus Dr. Robert Gallo) al in de jaren zestig
van de vorige eeuw in geheime projecten (Special Virus Cancer Programme) gevaarlijke
recombinante virusknutselarij hebben bedreven, waarbij ook aidsachtige virussen zijn
gecreëerd.Het sprookje over AIDS dat van apen afkomstig zou zijn is hiermee tevens en uiterst gedegen
wetenschappelijk weerlegd.
President Obama zette vlak voor de verkiezingen de zwarte dominee Wright aan de kant, toen deze bleef
verwijzen naar het genoemde boek ‗Emerging Viruses‘ van Horowitz, dat ook betoogt dat de zwarte
bevolking en homosexuelen targets voor aids zijn geweest van de Amerikaanse regering, in opdracht van
o.a. Henry Kissinger (zie de website The Origin of Aids en hier op WantToKnow deze artikelen).
Horowitz onthult de manipulaties achter de BP-ramp!
Op vrijdag 10 dec, j.l heeft de bekende Amerikaanse ex-senator van Minnesota, Jesse Ventura,een TVuitzending verzorgd op TruTV, waarin hij de onderzoeksjournalisten Harvard graduate Dr. Leonard Horowitz
en ex-Fox-journaliste Sherri Kane, ruchtbaarheid hebben gegeven aan hun onderzoeksrapport dat met 30
punten laat zien dat de BP-olie ramp in de Golf van Mexico een misdadig geënsceneerde ramp was, waarbij
als één van de hoofdschuldigen o.a. Dick Cheney betrokken was. (Horowitz‘ melding van dit bericht HIER)
Zie hun oorspronkelijke rapport op deze link
Dr. Len Horowitz maakt overigens ook deel uit van de regeringscommisie die moet bepalen wie
verantwoordelijk is geweest voor het verzenden van de anthraxbrieven vlak na de aanslag op de twintowers.
Hieronder het artikel over de olieramp in het Nederlands vertaald.
***
De olieramp in de Mexicaanse Golf en het ‗Rothschild-bankiersgilde‘..
30 bewijzen van de vooropgezette ramp met het olieplatform ‗Deepwater Horizon‘
Dr Len Horowitz
vertaling Guido Jonkers © januari 2011 / WantToKnow.nl
Dit artikel legt uit wat er precies gebeurde in de Golf van
Mexico, wie er precies verantwoordelijk is voor de explosie op
het booreiland, en hoe de massale vernietiging er voor zorgde
dat investeringsbanken werden gediend met dit drama. Banken
die aandelen over de wereld verhandelen, markten maken of
breken, en banken die deze crisis ook hebben gepland en een
serie catastrofes hebben gecreëerd, teneinde voortgang te
boeken met de geopolitieke financiële agenda voor hun Nieuwe
Wereld Orde..
Introductie
Het Rothschild-imperium is een niets-ontziendmisdadig netwerk
geworden; een familie dieheerschappij over onze Aarde claimt.
De oorlog is verklaard aan ‗We the People‘… Maar, er is geen
enkel leger of land dat de VS te hulp schiet. Geheime infiltraties
en corruptie in overheden door de ‗Rothschild Club‘, die bestaat
uit bankiers en ‗private investeerders‘, zorgen er nu voor dat
onze lichamen worden vergiftigd, onze geesten, onze planeet.
Maar passend militair of gewapend verzet is verboden..
―Rothschild League‖
Zogenaamde crisis-kapitalisten zorgen voor petrochemische
massaslachtingen op ons en op ons milieu. Zij hebben
propagandamechanismen ontwikkeld evenals massa-mediabeïnvloeding om hun werkelijke intenties en wereldwijde
vernietiging te camoufleren..!
De lucht die we inademen, het voedsel dat we eten, het water
dat we drinken, is verontreinigd om ‗winstgevende ziektes op te
leveren, evenals de-populatie, daarbij een ‗verschroeide-aardepolitieke oorlog‘ voerend.
Burgeraanhouding, gerechtelijke onderzoeken door de Grand
Jury, criminele tenlasteleggingen, en zelfs oorlogsmisdaden zijn
uiterst noodzakelijk, doch verboden. De enorme inzet van het
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angstwapen, depressie, vermoeidheid, en apathie ondermijnd onze defensie, helpt de tegenstanders en stelt
ons bloot aan ziektes en vroegtijdige sterfte. Gebaseerd op de volgende, onweerlegbare feiten, blijkt de
zogenaamde ‗ongelukkige explosie‘ in de Golf van Mexico een aanval van het consortium
Transocean/Halliburton/BP (British Petroleum)/Goldman-Sachs. Vooralsnog een van de laatste onbesproken
oorlogsmisdaden van het Anglo-Amerikaanse ‗Rothschild bankiersgilde‘.
De definitie en de functie van oorlog..
Oorlog wordt gedefinieerd als ‗een strijd tussen naties of staten, uitgevoerd door een macht, … voor de groei
van handel, … om de superioriteit te behalen en te vestigen , daarbij de ander te overheersen.‘ (HIER)
Overweeg daarbij het feit, dat ‗er geld nodig is om geld te maken‘. Door alle beschavingen heen, blijkt
vandaag de dag, dat je leningen van banken nodig hebt, om industriële productiegoeden aan te schaffen of
bedrijven te laten groeien. Feitelijk wordt de manier waarop burgers, staten en zelfs landen economisch
voortschrijden, vastgelegd en ondertekend door de bancaire industrie..
Op deze wijze is oorlog dus ook ALTIJD gefinancierd door banken, en wordt dienovereenkomstig afbetaald
door belastinggeld van een staat of land. Als je de onderstaande feiten doorleest, overweeg daarbij dan de
methodes, waarop ‗We the People‘ op dit moment op een nachtmerrie-achtige wijze verslaafd zijn geworden
aan een systeem van woekerrentes van een wilde con-sum-tie. (Overigens een woord dat staat voor
‗aftakeling‘ door een dodelijk ziekte; een totaal-som)
Overweeg de manier waarop de ‗investeringsbanken‘ de aandelenmarkten verzorgen en zich op geen
enkele wijze bekommeren over hoeveel soorten uitsterven, inclusief mogelijkerwijze het menselijke soort..
Denk daarbij ook aan het citaat van de dichteres Dorothy Parker: ‘Als je wilt weten hoe God denkt over
geld, hoef je alleen maar te kijken naar de mensen aan wie hij het geeft’..
Vandaag de dag heeft het ‗Rothschild-gilde‘, naast het genereren van winsten, zoals hieronder aangegeven,
en het behouden van overheersing van de globale economieën, haar massa-manipulaties, haar depopulatieprogramma én de vernietiging van het wereldwijde milieu verder uitgebreid als een bescherming tegen ‗We
the People‘.. Want langzamerhand zijn wij aan het ontwaken, als een slapende reus. Onze berispingen van
hun daden, zijn langzamerhand een bedreiging aan het worden voor hun plannen voor wereldcontrole..!
Dit zijn de 30 ijzingwekkende FEITEN, die bewijzen dat ‗We the People‘ worden aangevallen door het
‗Rothschild-bankiersgilde, die één vuile en vooral laffe oorlog voeren, die niet aan ons werd bekendgemaakt.
1) De media blijken in grove mate de omvang van de olieramp in de Golf van Mexico te censureren. Het is
de bedoeling dat de giftige stoffen (olie en het Corexit-bestrijdingsmiddel) zich over de hele aardbodem
verspreiden, waarbij eerlijke berichtgeving niet is toegestaan en onafhankelijke verslaggevers zelfs worden
gearresteerd. Want kijk eens naar deze YouTube, voor een uiterst accurate berichtgeving vanuit de Golf van
Mexico door een private partij..
2) De programmering van het nieuws via de verschillende netwerken, is een vorm van ‗mind control‘ die
wordt georchestreerd door de ‗partners‘ van het ‗Rothschild bankiersgilde‘, waaronder we Goldman Sachs,
JPMorgan-Chase en USB mogen rekenen. Deze 3 banken hebben een ongemeen grote invloed op deze
bedrijven: BP, Transocean, Halliburton, de grote schoonmaakbedrijven, Corexit leveranciers. Hierbij worden
zelfs de aankondigingen van diverse TV-zenders gebruikt voor propaganda. Dit gaat met name via partnerinvesteerders, die zwaar vertegenwoordigd zijn in de Partnership for New York City (PFNYC), ooit gesticht
door (jawel!) David Rockefeller en goedgekeurd door de Engelse Koninklijke familie.
Alles bij elkaar genomen, heb je met deze ‗partners‘een keur aan formidabele economische macht in de
wereldgeschiedenis.
3) Een steeds maar erger wordende milieverwoesting, is al een tijdje een van de topagendapunten van dit
‗Rothschild-bankiersgilde‘, in ieder geval sinds eind jaren 1960, hetgeen op te maken valt uit hun uitgelekte
economic agenda. Door het vernietigen van het milieu, worden wereldwijde rampen gecreëerd, waarbij de
rol/functie van wereldwijd vertakte bankiers onredelijk lijkt, maar uiterst reëel is, bij het bestrijden van deze
rampen.
4) De catastrofe in de Golf van Mexico laat zien dat deze gebeurtenis één van de 3 belangrijke vervangers
voor het genereren van financiële bronnen boven het voeren van oorlogen. Op dit moment, minder urgent
dan milieubedreigingen, zijn de ruimte-gebaseerde dreigingen. (bijv. zonnevlammen, buitenaards leven dat
zich bekend maakt en inslaande astroïden). Het derde, en de minst in het oog springende winstmaker, naast
oorlogsvoering, is de petrochemische-farmaceutische verslaving.
Alle 3 deze prikkels en doelen voor totale wereldheerschappij, het gereedstaan tijdens noodgevallen en een
winstgevend militair apparaat en de reacties van het ‗Homeland Security‘, ‗draagt het gewicht van een
aanzienlijke en actuele opoffering van leven‘.. (een citaat uit het ‗Rapport van Iron Mountain‘, The Report
From Iron Mountain een uitgelekt rapport waarvan geclaimd wordt dat het door propagandisten van het
‗Rothschild Bankiersgilde‘is gemaakt; een instructief, serieus, niet-satirisch, niet-fictioneel rapport, waarin
ook media-dekundigen een satire blijken).
5) De tactische propaganda-zet die het meest gebruikt is, in het geval van de olieramp in de Mexicaanse
Golf, evenals in alle crises, is om schijnboeven op het toneel te brengen en hen de schuld te geven.
Wanneer Obama de schuld krijgt bijvoorbeeld van de oliecrisis, dan bevlekt dit ‗ongeluk‘ ook de
Democratische Partij. Wanneer Haliburton de schuld krijgt, dan straalt dit op de Republikeinen af. Deze
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tactiek van verdeel-en-heers, trekt massa‘s idioten naar zich toe, brengt de onafhankelijke intelligentie van
de media in diskrediet en doet dié mensen het schaamrood naar de kaken stijgen, die claimen dat we een
‗vrije en verantwoordelijke‘ pers hebben.
6) Het ‗Deepwater Horizon‘ (Mississippi Canyon 252) olieplatform dat explodeerde, is het eigendom van
‗Transocean‘, en dus niet van British Petroleum (BP); en beide bedrijven zijn financieel onder ‗voogdij‘ van
Goldman Sachs, JPMorgan Chase, en de investeringsbank ‗UBS‘, toevallig banken die allemaal opereren
onder het Rothschild ―League‖ of banks.
7) Heel toevallig, of eigenlijk heel monsterlijk…, explodeerde de cementprop om de bron af te sluiten,
precies op de verjaardag van Adolf Hitler, en juist op tijd om de Wereld-Aarde-dag te vergiftigen, door de
‗inzet‘ van het bedrijf dat door Transocean was gecontracteerd, het beruchte bedrijf Halliburton Company
van de ‗fameuze‘ werknemer Dick Cheney, werkzaam onder George Bush jr
8. Halliburton op haar beurt, heeft toegegeven voor een congrescommissie, en later in een verklaring
ondertekend, dat het aannemelijk was dat hun cement-afdichtings-klus bij het olieplatform, zou gaan
exploderen.. (Zie hier de verklaring: Congressional testimony)
Lloyd Blankfein, voorzitter van de raad vanbestuur van Goldman Sachs. Dé bank die telkensweer de spin in
monstreuze financiëlecomplotten blijkt te zijn.
9) Kadermensen van Goldman Sachs (GS), wisten kennelijk dat het olieplatform zou
gaan exploderen, toen het dat deed..! Zij gokten met miljoenen dollars op de
aandelenbeurzen, enkele dagen voordat het olieplatform de lucht in ging. (HIER) Ene
meneer Lloyd Blankfein, voorzitter van de Raad van Bestuur van GS, gaf opdracht om
maar liefst 4,6 miljoen aandelen van BP (44% van hun bezit!!) te dumpen op de
aandelenbeurzen, 3 weken voordat de explosie plaatsvond..! (HIER)
10) Niet geheel als verrassing, bleek ‗Transocean‘ al in 2007 in haar huidige positie te
zijn gemanouvreerd door Goldman Sachs (ook genaamd: ‗Government Sachs‘)
11) David Sidwell, voorzitter van de verzekeringsraad van UBS, (de rijkste, Zwitserse bank in het ‗Rothschild
bankiersgilde‘ of – alliantie van zogenaamde ‗concurrerende banken‘) en tevens manager van ‘s werelds
grootste ‗goede doelen‘-manager, dumpte ook BP-aandelen, op massale wijze. (maar liefst 99% van het BPaandelenpakket dat de bank onder zich had, of 2,1 miljoen aandelen!!). En ook deze bank Wachovia/Wells
Fargo, haalde hetzelfde ‗truucje‘ uit.
12) Wat algemeen bekend is geworden, is dat meneer Tony Hayward, de voorzitter van de Raad van
Bestuur van BP, maar liefst 1/3 van zijn aandelenpakket had verkocht, op 17 Maart 2009, en dat waren maar
liefst 223.288 aandelen! (HIER het bericht!)
13) Misschien is het goed hier even aan te halen, dat Goldman Sachs, één paar dagen voor 9/11 hetzelfde
truucje uithaalde met luchtvaartaandelen. En juist vóór de Golfcatastrofe, stookte GS het onroerend goedbubbel-vuurtje danig op, door ‗short‘ te gaan met haar bedrijfsaandelen als onderpand. (Vert.: Short gaan is
een uitdrukking voor het verkopen van effecten die men niet in bezit heeft, om zo te kunnen profiteren van
een daling van de beurskoers.)
Nieuwe schokkende feiten!
14) Precies op de dag van de explosie van het olieplatform ‗Deepwater Horizon‘, op 20 April 2010, besloot
het bestuur van de Eurex Stock Exchane én de Raad van Bestuur van de Duitse Eurex Clearing Ag, om een
zg. equity option te introduceren op aandelen van het bedrijf Transocean Ltd. (kijk
naar deze LINK)
Dit gaf handelaren die ‗kennis van zaken‘ hadden, een volle dag de tijd om hun
‗onverzekerde‘ aandelen in Transocean te dumpen, voor de hoogst mogelijke prijs van
de hand te doen, vóór dat de rest van de aandeelhouders op Wall Straat in staat zou
zijn hun aandelen in dit bedrijf te verkopen. Hierdoor kregen de ‗crisis-kapitalisten‘ de
kans om hun geld opnieuw te investeren, verzekerd van de hogere prijs van
Transocean..
Maar het idiote is dat de functionarissen van de genoemde aandelenbeurzen, GEEN
ENKELE REDEN publiceerden voor dit nieuwe aandelenoptie-plan in Transocean, dat
het witte-boorden-criminelen mogelijk maakte om ‗beschermende putopties‘ uit te
schrijven, en hierdoor vele tientallen miljoenen te verdienen..!
Met andere woorden, door het betalen van een relatief klein bedrag (vergeleken met de kort daarop in elkaar
stortende waarde van de aandelen Transocean), WIST het ‗Rothschild Bankiersgilde‘, dat –hoe ver de
waarde ook zou dalen van het aandeel ‗Transocean‘, dit aandeel voor de originele prijs verkocht zou kunnen
worden, vóór 20 April 2012.
Dit is een aanvullend bewijs van voorbedachte moord én de financiële motieven van de Zwitserse/Duitse
bankbonzen, die de meest actieve Europese aandelenbeurzen beïnvloeden. Deze inside-verraders en
industriële saboteurs, die financiële controle hadden over Transocean, Halliburton én BP, pleegden de
meest afschrikwekkende misdaad van alle tijden, met heel duidelijk vooropgezette plannen om te profiteren
van de massa-moord op mensen en het aanrichten van vernietiging in de Golf van Mexico.
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15) En het is op déze manier, dat er verschrikkelijk veel geld verdient werd aan deze duidelijke manier van
sabotage. Nádat UBS haar 2.100.000 aandelen BP had verkocht, juist vóór de explosie, werd de genoemde
‗put-optie‘op BP-aandelen ook nog eens door UBS uitgeoefend, namelijk op 7 Juni, toen het bankbedrijf
8.600.000 stuks aandelen BP terugkocht.. HIER
16) Terry Bonno was Vice-president Marketing van Transocean, en hij ontmoette op 27 Mei 2010 diverse
functionarissen van UBS, Aldus een zwaar gecensureer rapport van Thompson Reuter‘s (HIER hier om het
te lezen.). Bonno sprak de bankofficials bemoedigend toe, dat ‗de Ultra-Deepwater markt zal zich op de
lange termijn herstellen‘.
17) Dus weken ná de explosive schreeuwde het ‗Rothschild bankiersgilde‘ het uit, naar iedereen die ze maar
konden bereiken, dat men BP-aandelen moest kopen, waarbij werd vermeld dat de kosten voor de
opruimwerkzaamheden, uiterst miniem zouden blijken te zijn, vergeleken bij de investeringen die
BP/Transocean zou gaan doen, en de bedrijfswinsten die BP zou gaan maken. Buy! Buy! Buy! BP stock
18) De volgende financieel-technische uitspraak inzake BP-bank-aandelen zegt het eigenlijk allemaal:
„Wanneer u vandaag aandelen koopt, en daarenboven ook nog opties schrijft voor het bedrag van US$ 55,voor afloop Januari 2012, dan legt u de basis voor een uitmuntende cash-op-cash winst, als BP slechts 14%
terugvalt de komende 21 maanden. In het mooiste scenario verdient u 98% op uw feitelijke inleg.‟ (Kun je het
je voorstellen wat een ongelooflijke psycho-pathisch gedrag..? Blinde arrogantie, een moordzuchtige
hebzucht middels investeringen, of her-investeringen, in bedrijven die ons vermoorden en onze planeet
vernietigen!)
19) Net als de plotseling gefabriceerde investeringsoptie in Transocean-aandelen, juist vóór de explosie van
het BP-boorplatform, verzekerde het zg. BP-aandelen-verzekeringsplan, ook nog eens deze financiële
belofte, over de op hande zijnde vernietiging in de Mexicaanse Golf heen: ―In het slechtste geval, is het
resultaat van deze investering, dat u 2x het aantal BP-ADR‘s, tegen een gemiddelde kostprijs van US$ 42,62
of minder‖ aldus de zogenaamde aandelen-goeroes. ―En dat is een lagere kostprijs dan de jaarlijkse
minimumkoersen van BP gedurende de periode 2004 tot en met 2007.‖
(Vert. ADR‘s zijn American Drawing Rights, als het ware formele aandelen die als alternatief voor
buitenlandse aandelen (in British Petroleum (BP) in de VS eenvoudig verhandeld kunnen worden)
De trotse profiteurs van de Media-tovernaarskunsten.
De olie-tovenaars, trekken ook aan de touwtjes van de media-propaganda, wat het beste tot uitdrukking
komt in de bestuursinvloed van Goldman Sachs‘s CEO, Lloyd Blankfein. (HIER) Deze Blankfein zorgde er
voor dat ABC/Disney and Miramax met elkaar fuseerden, maar niet zonder dat hij daarbij een uiterst
belangrijke vinger in de pap had gekregen. De partner van Blankfein‘s is Rupert Murdoch, en samen zijn ze
voorzitter van de PFNYC. (Partnership for New York City) Murdoch kennen we natuurlijk als grote baas van
FOX News, Time-Warner en persbureau AP (Associated Press).
David Rockefeller, de nietsontziende hebzuchtigemulti-miljardair blijkt telkens als een wraatzuchtigespin in
het financiële web zijn kansen uit te buiten.
Een van de andere partners in deze organisatie, die ooit door David Rockefeller werd
opgericht, is de president-directeur van Thompson Reuters, Thomas Glocer.
Deze PFNYC-organisatie was verantwoordelijk voor de ‗financiële verzoeningsactie‘
rondom 11 September 2001, daarbij fondsen tevoorschijn toverend, die het nieuwe
World Trade Centrum moeten gaan financieren. Dit geld werd tevoorschijn getoverd van
New York tot ‗het bedrijf ‗MGM‘, bestuurd door het in Las Vegas gevestigde Apollo
Management.
Het bijzondere is dat dit investeringsbedrijf, tevens eigenaar is van het oliebedrijf
Nalco/Corexit, tesamen met… juist Goldman Sachs..
Deze PFNYC is ook nog eens door het Britse Koninklijk Huis mede-oprichting, waardoor ook nog eens
NBC/Comcast en General Electric in dit gehucht zijn toegetreden. En ‗last but not least‘, sloot CBS-eigenaar
Sumner Murray Rothstein (Redstone), zich bij deze club aan, via zijn CBS-Viacom-stal van bedrijven.
20. De sabotage die door Halliburton werd verricht met het uitermate waardeloze werk dat ze deden aan het
‗vergeefs‘ afdichten van de oliebron, waardoor de hele milieu-apocalypse in de Golf kon ontstaan, diende
ook nog eens perfect synchroon in de financiële plannen, om via de aandacht voor de BP-ramp, de
aandacht af te leiden van de inspanningen van Lloyd Blankfein‘s/Goldman Sachs, om via financiële
manipulaties, de Amerikaanse huizenmarkt verder onder druk te zetten.
Hierdoor komt de a.s. economische ineenstorting van de VS dichterbij en wordt het toneel vrijgemaakt voor
de ‗nieuwe deal‘ van de New World Order. HIER
21. En juist toen we dachten dat we het nu wel gehad hadden met de invloed van Goldman Sachs (GS) op
de olie-catastrofe in de Golf van Mexico, kregen we de bewijzen onder ogen, van de controllerende invloed
die GS heeft op het reilen en zeilen van het bedrijf Nalco Company, dat het uiterst giftige oliebestrijdingsmiddel Corexit produceert..
22. Het ‗Rothschild bankiersgilde‘, bleek alle andere concurrenten voor de bestrijding van de olieramp in de
Golf opzij gezet te hebben. Ondanks het feit, dat deze concurrenten BEWEZEN HADDEN, dat hun
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middelen, uiterst effectiever zijn EN VEEL MINDER GIFTIG.. Aldus een rapport van Paul Quinlan in de New
York Times. (Lees HIER het artikel.) Om reden van…
23. Nalco is een bedrijf dat werd gevormd, in 1994, door een joint venture van het door David Rockefeller
gecontrolleerde Exxon Chemical Co. En toen . . .
24. In 2003, werd Nalco gekocht door The Blackstone Group, Apollo Management L.P., and Goldman Sachs
Capital Partners, voor het bedrag van US$4.3 miljard. Alle 3 de bedrijven waren partners in het door
Rockefeller opgerichtte, en door de Britse Koninklijke Familie gegrondveste PFNYC.
25. Ironisch genoeg, Aldus de Nalco website, is het bedrijf..‘ Een bedrijf dat zich bezig houdt met water-,
energie- en luchtbescherming‘ Zij claimen dat ze het leidende bedrijf in de wereld zijn, dat
waterzuiveringsmethodes beheert. Maar hun uiterst giftige sproeimiddel ‗Corexit‘ is niet hun voornaamste
product. Het is naar hun zeggen: ‗Een eerste-hulp-middel, dat er altijd was, maar dat feitelijk nog nooit
gebruikt is‘…! HIER
26. Corexit bleek al gauw vergiftigingsverschijnselen te veroorzaken bij de mensen die met de olieschoonmaak bezig waren, waar nier- en leverbeschadigingen optraden. Overigens precies zó als tijdens de
‗première‘ van het gebruik van Corexit; tijdens het opruimen van de olie-rotzooi ná de ramp met de ExxonValdez in 1989. Volgens Nalco bleek de component 2-butoxyethanol deze problemen te veroorzaken; deze
stof zou verwijderd worden uit Corexit; hetgeen op een enkele wijze waar bleek..!!
27. Het aan Dick Cheney/George Bush gelinkte bedrijf Halliburton Company bleek heel toevallig, slechts 3
weken vóór het ‗natuurlijke gaslek‘ het olieverwijderingsbedrijf ‗Boots & Coots‘ te hebben overgenomen. Dat
moment loopt synchroon met het begin dat de bankiers maakten met het verkopen van aandelen BP en
Transocean en het kopen van opties om hun investeringen te verzekeren. Andere grote aandeelhouders in
Nalco zijn de miljardair Warren Buffet, Maurice Strong, Al Gore (!!) en George Soros.
28. De geschiedenis leert dat het ‗Homeland Security‘ (vert. de Binnenlandse veiligheidsdienst) contracten
met Halliburton (HIER) heeft afgesloten voor het opzetten van detentie-kampen voor ‗politieke dissidenten‘
en gevluchtte bewoners via haar dochtermaatschappij KBR. Ook in KBR zijn weer de hiervoor genoemde
oorlogsmakers vertegenwoordigd. Namelijk Credit Suisse Securities (USA) LLC; Goldman Sachs & Co.,
UBS Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc. en Wachovia Capital Markets, LLC. (HIER) Het zijn
precies deze financiële instellingen die we weer terug zien bij het manipuleren van de aandelen BP en
Transocean.. Verder..
29. Blijkt de keuze die het Homeland Security‘s heeft gemaakt voor de campers voor het onderbrengen van
de gevluchtte burgers, dezelfde campers zijn, die werden verboden ná de ramp met Catrina in New Orleans.
Om de simpele reden dat deze campers sterk formaldehyde afgeven, vanuit de spaanplaat wanden. (HIER
het artikel)
30. Medische medewerkers van het Homeland Security blijken nu ook betrokken te zijn bij het fraudematig
promoten (via Alex Jones) van een ‗camouflage-product‘, dat bedoelt is voor de markt voor infectieziekten.
Dit goedje Silver Sol is ook in te zetten als middel tegen overbevolking en uitermate winstgevend. Kijk HIER
voor het schokkende verhaal.
Conclusie en de oplossing
Vergelijkbaar met de conclusies die we konden trekken naar onze onderzoeken naar de gefabriceerde
H1N1-varkensgriep angstcampagne en de daarop volgende frauduleuze vaccinatie-campagne, waren ook
daar dezelfde kwaadaardige krachten achter de schermen werkzaam, die we hier in het geval van de Golfolieramp zien. (Zie HIER)
Zij die de controle hebben over de ‗Pharma Media‘, zijn de grote WallStreet-giganten, allemaal partners in
het schijnbaar lieflijke PFNYC PFNYC en het ‗Rothschild Bankiersgilde‘.
Kijk naar dit artikel: PHARMAWHORES: The SHOWTIME Sting of Penn & Teller.)
‗We the People‘ hebben heel rap een nieuw banksysteem nodig, dat volledig die hierboven genoemde
criminelen uitsluit. Het nieuwe systeem dient investeringen in permacultuur en duurzame productie te
stimuleren, niet de vernietigende en vervuilende consumptie-middelen. Het systeem dient het
petrochemische-farmaceutische giftige systeem te ontmoedigen, een systeem dat ons doodt en ook andere
levende soorten op Aarde. Het nieuwe financiële systeem moet investeren in alternatieve energiebronnen,
inclusief waterstof en Tesla-technologiën, die weggehouden zijn voor het algemeen nut, door de huidige
financiële paradigma-architecten die de mensheid afhankelijk hebben gemaakt.
Het nieuwe banksysteem moet de waarde van de biologische diversiteit op waarde schatten en spiritualiteit
die gebaseerd is op Liefde voor elkaar en onze planeet, boven de geilheid voor een geldgedreven economie,
die hier afbreuk aan doet en is gebaseerd op verbruik.
Een van de suggesties is om een speurtocht (‗posse‗) te doen om de leiders te vinden die dit criminele
bankkartel-systeem besturen, zoals Lloyd Blankfein en David Rockefeller. Wetsdienaren dienen arrestatieaanklachten te krijgen van burgers, die tevens landelijk worden gepubliceerd, daarbij gebruik makend van de
feiten in bijv. dit artikel, die een duidelijke criminele samenzwering aantonen. Op deze wijze zullen
Hoofdofficieren van Justitie in staat zijn hun beroep kracht bij te zetten, door ‗We the People‘ te
beschermen..
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Het lijkt erop dat we anders een wonder nodig hebben om de financiële industrie tot stoppen te dwingen, met
datgene dat zij ons en onze planeet aandoen. Let wel, dit is geen religieuze verklaring, het is niets meer,
maar zeker niets minder!, dan een accurate beschouwing.
Jezus stelde zijn leven in de waagschaal door precies déze zelfde zaken te prediken. Hij bracht de
manipulatie van de minder-menselijken onder de aandacht, door te laten zien dat zij ervoor zorgden dat
mensen financiële slaven werden, door het toepassen van woekerrentes, het opleggen van onderdrukkende
godsdiensten en het vals preken van een ‗ware natie onder God‘.
Om onszelf en Moeder Aarde te beschermen, hebben ‗We the People‘ op dit moment geen andere redelijke
keuze, dan deze massamoordenaars te neutraliseren, hun dodelijke gifpraktijken en milieuverwoestingen
aan te pakken.
Wij bidden dat het muzikaal communiceren van Liefde in de geheime 528 Hertz-frequentie, mag helpen
om deze absoluut urgent noodzakelijke transformatie van onze economie en onze maatschappij te
realiseren. Daarbij ook een einde makend aan de psycho-pathologische uitoefening van hebzucht, en het
verzekeren van een permacultrurele duurzaamheid en een waar, voortdurend geluk.
End
Over de auteurs van dit artikel:
Dr. Leonard Horowitz is de auteur van 16 boeken, waaronder 3 bestsellers in de VS.
- Emerging Viruses: AIDS & Ebola–Nature, Accident or Intentional?,
- Healing Codes for the Biological Apocalypse, en
- Healing Celebrations: Miraculous Recoveries Through Ancient Scripture, Natural Medicine and Modern
Science.
Journaliste Sherri Kane
met Dr. Len Horowitz
Dr. Horowitz, is ook de oprichter van de Healthy World Organization (HWO), daarbij
een alternatief biedend voor de uiterst twijfelachtige WHO-club..! (World Health
Organization).
Sherri Kane is onderzoeksjournaliste die om ‗ethische redenen‘ weg ging bij FOX
News, Los Angeles. Zij schreef veel over de geschiedenis van Barack Obama‘s, en
heeft onlangs de ‗PharmaMedia‘ doorgelicht waarbij zij een duidelijk beeld schetst van
de banden tussen de rijkste WallStreet-investeerders in de massa-media en de
farmaceutische industrie.
***
Jesse Ventura en de olieramp in de Mexicaanse Golf..
Ook oud-gouverneur Jesse Ventura heeft zich verdiept in de krankzinnige feiten die zich openbaren achter
de ramp met de Deepwater Horizon, het BP-olieplatform, dat een milieucatastrophe veroorzaakte.
Hier kun je de 45 minuten durende aflevering van zijn programma ‗Conspiracy Theories‘ zien, dat over zijn
onderzoek gaat naar de feiten, zoals ook Horowitz en Kane deze in het bovenstaande artikel hebben
geopenbaard. Jesse Ventura onderzoekt de BP-olie-ramp in de Golf van Mexico, die leidde tot een
verwoesting van de kust van Louisiana, met haar vis- en toeristenindustrie.
Jesse Ventura leidt zijn team naar dit gebied, waar ze schokkend bewijs blootleggen, van een plot voor
depopulatie van Louisiana en dit massale gebied om te turnen in een van de grootste raffinaderijen van de
wereld. In de kern van het programma ligt een multi-miljard kosten ontvolkingsprogramma, dat al startte na
de verwoestingen van orkaan Kathrina, en zijn vervolg dus kreeg in fase 2, in de vorm van de verwoesting
van het olieplatform.
De productie van het programma was gereed, maar er werd nog geen vaste datum bekendgemaakt voor
deze episode van ‗Conspiracy Theory‘, omdat men verwachtte dat het programma mogelijk gedwarsboomd
zou gaan worden.
embedded by Embedded Video
YouTube Direkt
De RFID-chip is veel dichterbij dan u denkt.
mei 16, 2011 By: silviavideler Category: Actueel[Vertaal] Onderstaande link geeft u toegang tot een
commerciële Nederlandstalige site die alle mogelijkheden van dit systeem aanprijst.
Big Brother staat letterlijk haast bij U om de hoek, klaar om toe te slaan!!!
http://www.rfid4u.nl/
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Onze aarde is flink in „beroering‟, net als de politiek, de economie én de mensheid!
mei 16, 2011 By: silviavideler
Aardeveranderingen in de ‗eindtijd‘ en de uitdijende Aarde
Geplaatst door dutchamazingnewsblog
Het expansiemodel van de Aarde heeft een dualistisch karakter waarbij onze holle
planeet niet alleen gestaag en continu groeit maar soms een periodieke groeispurt
meemaakt. Het basisprincipe is dat de Zon gigantische energiegolven uitstoot waarna
deze energie wordt omgezet in materie in de plasma kern van de Aarde.
Deze golven nemen toe in kracht en pieken op een bepaald moment waarna ze weer afzwakken, zoals we
bij andere energiebronnen in het universum zien. Deze groeispurt aan het einde van elke precessie van de
equinoxen zorgt voor een snelle en heftige groei van de planeet.
De magnetosfeer wordt in deze tijd opnieuw opgeladen omdat de plasma kern wordt geprikkeld. De plotse
energiestoten van de Zon zijn de noodzakelijke energetische component van het hele proces. De
aanhoudende uitstoot van energie door de Zon is echter niet direct verantwoordelijk voor het openscheuren
van de aardkorst.
De uitstoot is wel de oorzaak van de continue groei (en verspreiding van continenten) en kan er uiteindelijk
voor zorgen dat er genoeg druk is ontstaan dat de korst barst. We zien namelijk dat de groei van planeten
(en aannemelijk ook sterren) van nature dualistisch is. Er zijn korte, krachtige uitstoten van energie en lange
perioden van gestage en continue activiteit. Aan de hand hiervan kan verklaard worden waarom de
planetaire korst openscheurt zoals we dat zien gebeuren op Aarde.
Daarnaast kan op deze wijze verklaard worden waarom we rampen zoals de tsunami bij Sumatra
meemaken. Logischerwijs is de bol in het binnenste van de planeet bedekt met een vaste korst en deze
korst moet breken wanneer de bol expandeert. De tsunami bij Sumatra werd veroorzaakt doordat de
zeebodem bij het noordelijke punt van de Ninety East Ridge zeer snel openscheurde. Het is één van de vele
punten waar materie door de zeebodem komt.
Het is te verwachten dat de plasma kern in de Aarde sneller gaat draaien terwijl deze wordt overladen met
energie van de Zon. Een deel van de toegenomen snelheid gaat op aan het creëren van nieuwe materie,
maar al met al zal de plasma kern sneller gaan draaien.
Gebergten
Alle gebergten staan oorspronkelijk in noord-zuidelijke richting en worden
vervolgens gedraaid door de beweging van de continentale platen waar ze
zich op bevinden. Gebergten die niet in noord-zuidelijke richting staan zijn
derhalve reeds verschoven. Gerbergten die in noord-zuidelijke richting staan
worden mogelijk in de toekomst nog gedraaid doordat de Aarde eronder
openscheurt. Nieuwe materie komt door deze scheuren en verandert de vorm
van de gebergten.
We kunnen tot de conclusie komen dat sinds het uiteendrijven van de continenten geen nieuwe gebergten
zijn ontstaan, met uitzondering van individuele bergen die zijn gecreëerd na vulkaanuitbarstingen. De
planeet zet in haar plasma kern energie om in materie die vervolgens druk uitoefent op de korst, waardoor
op den duur scheuren ontstaan. Materie wordt vervolgens door de scheuren geperst waardoor gebergten
ontstaan. Elk gebergte was mogelijk het resultaat van een periode van expansie. Naarmate elk gebergte
werd gevormd nam de druk op de planetaire korst af.
Gebieden als het Titicacameer in de Andes, waar we een zoutwatermeer op meer dan 3.300 meter vinden,
werden mogelijk ooit gekenmerkt door ondiepe oceanen voordat het Andesgebergte werd gevormd. De stad
Tiwanaku nabij het meer is waarschijnlijk gevormd nadat het meer tot die hoogte is gestegen. De dood van
naar schatting de helft van de bewoners van de stad zo‘n 11.800 jaar geleden is waarschijnlijk het resultaat
van de aardbevingen door de expansie van die tijd. Dit wordt ondersteund door de huidige activiteit in het
gebied.
Expansie vanuit het centrum
De Aarde expandeert vanuit het centrum, net als mensen. Scheuren vinden
plaats bij de polen. De Noordpool is in deze specifieke periode meer stabiel
vanwege een grotere continentale landmassa. Er ontstaan echter ook
scheuren rond de evenaar. Dit is tevens waar we de grootste riften of slenken
van de planeet vinden. Volgens het expansiemodel zouden we de grootste
scheuren moeten vinden op de continenten rond de evenaar. Dit hebben we
onlangs gezien bij de Grote Riftvallei in Afrika en de Amazone. Deze scheuren
worden ook geassocieerd met riften in Zuid-Amerika. Indonesië is tevens erg
geoactief en bevindt zich rond de evenaar. Hier vinden in de komende tijd waarschijnlijk steeds meer
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aardbevingen en vulkaanuitbarstingen plaats.
De structuur van de grote gebergten op Aarde, zoals het Himalayagebergte, de Andes en de Rocky
Mountains lijkt erg op die van de riften in de oceaan. Het bewijs is het meest duidelijk te zien bij de vorm van
het Himalayagebergte die vervolgens op de oceaanbodem herhaald wordt. Hoewel de magnetische pool
verschuift en mogelijk ook de aardkorst, zullen de oceanen de continenten niet gaan overspoelen. Het is wel
mogelijk dat de mensheid als een soort wordt beïnvloed doordat door de zonne-effecten dammen of
kerncentrales kunnen falen. Machu Picchu toont dat de stad op een bepaald punt herbouwd is. In een
voorgaande cyclus (voor de laatste cyclus van 11.800 jaar geleden) creëerden bepaalde culturen de
megalithische bouwwerken en verdwenen op de piek van de desbetreffende cyclus. Dan vervliegt er enige
tijd en verschijnt de moderne mens na de laatste piek ten tonele (11.800 jaar geleden). We bouwen bovenop
het bewijs van voorgaande cycli.
De expansie van de Aarde is het meest zichtbaar rond het gebied van de Stille Oceaan waar plots grote
scheuren in de oceaanbodem zijn ontstaan. Door de gebeurtenissen in het gebied rond de Ring van Vuur
komt de westkust van beide Amerika‘s onder druk te staan door expansie langs de continentale helling, de
Midden-Amerikatrog en de Perutrog. De expansie langs de Perutrog is waarschijnlijk verantwoordelijk voor
de krachtige aardbevingen langs het westen van de Zuid-Amerikaanse kust. Verwacht wordt dat dit zal
aanhouden. Evenals de vulkaanuitbarstingen en de sinkholes overigens.
Hoe groter de planeten worden, hoe meer invloed ze hebben op de Zon. In het vroege zonnestelsel, met
kleinere planeten, zat er meer tijd tussen de plotse expansies. Elke volgende expansie van planetaire groei
is groter dan de vorige. Volgens deze theorie hebben de beschavingen van Atlantis en Mu mogelijk lang
kunnen bestaan omdat de expansies in die tijd minder intensief waren.
Massamiddelpunt
Straling van de Zon beïnvloedt enkel die gebieden van de Aarde die er direct aan worden blootgesteld. De
magnetosfeer verdwijnt niet geheel. De afgelopen twee decennia stond de magnetosfeer constant onder
druk waardoor er gaten in zijn ontstaan. Schapen, geiten en vogels in Patagonië raken verblind op het
moment dat een zonnestorm plaatsvindt, maar verder hebben dergelijke gebeurtenissen weinig invloed. De
magnetosfeer blijft trachten zichzelf opnieuw op te bouwen zelfs nu de plasma kern van de Aarde wordt
overweldigd door deeltjes van de Zon. Terwijl de Zon expandeert richting 21 december 2012 wordt de Aarde
aan de andere zijde uitgelijnd met de gasreuzen. De cyclus van het massamiddelpunt van de Zon eindigt
dan tevens haar cyclus van 12 jaar. Verder draagt het massamiddelpunt van het Aarde-Maan systeem bij
door op die dag uitgelijnd te zijn met de Zon en de planetaire uitlijning. Hoeveel invloed de expansie op de
Aarde heeft hangt af van de combinatie van alle systemen. Niet alleen krijgen we energiestromen van de
Zon, ook zijn er krachten die het massamiddelpunt van de hemellichamen synchroniseren. De
massamiddelpunt rotatie van het zonnestelsel bevindt zich in een 12 jaar durende cyclus die overeenkomt
met de zonnevlekcyclus. Dit is tevens als informatie uit de Maya-artefacten gehaald.
De stabiliteit van het weer op Aarde wordt gereguleerd door de Zon. De Maya‘s gebruikten hun kalender in
correlatie met de 26 duizend jaar durende precessie van de equinoxen niet zonder reden. Er is
klimatologisch bewijs dat gedurende de laatste precessie van de equinoxen het klimaat aan grote
veranderingen onderhevig was wat overeenkomt met de Maya Long Count kalender van 5.115 jaren. Ze
dachten groot, zo blijkt ook uit hun mondelinge overleveringen van vijf grootse tijdperken die allen eindigden
met een aan het klimaat gerelateerde catastrofe. Gedurende dit tijdperk houdt de tijd op te bestaan. Het
betekent het einde van deze cyclus der creatie om een nieuwe op een ander niveau te beginnen. Het is aan
de mensen zelf om erachter te komen wat er al die tijd voor ons verborgen is gehouden. In het belang van
het Ascentieproces zijn apocalyptische gebeurtenissen aan het einde van deze cyclus uitgesloten.
Liquefactie
Wat kunnen we in het kort gaan verwachten de komende jaren of wat is er reeds zichtbaar? In 2012 vindt
naast de afronding van een precessie van de equinoxen een uitlijning plaats met het centrum van de
Melkweg. Omdat de Zuidpool op dat moment dichter bij de Zon staat is het te verwachten dat daar de
meeste activiteit plaatsvindt. De scheuren in de bodem van Pakistan kunnen we met een lijn verbinden naar
de steeds groter wordende scheur in het noorden van Afrika. Beide gebieden bevinden zich nabij de
evenaar. Dit gedeelte van de Aarde is 21 kilometer hoger dan de polen en wordt gekenmerkt door
complexere spanningen in de aardkorst. Gelijkaardige scheuren beginnen te ontstaan in Peru en Chili. Dit
verklaart het grote aantal aardbevingen in het gebied alsmede waarom ze zoveel schade aanrichten.
In gebieden die het fenomeen ondersteunen zal liquefactie ervoor zorgen dat de bodem verzwakt. Hierdoor
kunnen grote sinkholes of aardverschuivingen ontstaan, zoals momenteel in Venezuela te zien is. Het is te
verwachten dat er meer gaten in de zeebodem ontstaan zodat nieuw materiaal door de aardkorst wordt
geperst. Dit is noodzakelijk om de planetaire massa te verdelen. Hierdoor zullen we waarschijnlijk een
nieuwe landmassa zien ontstaan rond het midden van de Pacifische Plaat. Hierdoor zou er veel extra
activiteit kunnen ontstaan op Hawaï. Een gat in de aardkorst creëert reeds nieuwe eilanden waardoor de
bestaande eilanden van Hawaï naar het noordwesten worden gedreven. Mogelijk splijt ook Antarctica terwijl
de planeet groeit. Noord-Amerika scheidt zich verder af van Zuid-Amerika.
De Maya‘s
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Het zou mooi zijn als we wisten wat de Maya‘s ons precies wilden vertellen over Planeet X en mogelijke
verschuivingen. Met dank aan de conquistadores en hun katholieke paus, die naar verluidt alle
manuscripten van de Maya‘s en de Azteken op drie na verbrandde, kunnen we moeilijk ontcijferen wat de
exacte boodschap van de Maya‘s was. Volgens de Dresden Codex brengt het einde van de Long Count
kalender op 21 december 2012 een ‗draak van de blauwe vloed uit de lucht‘ en een ‗overvloed aan losse
zielen‘, ervan uitgaande dat alles correct vertaald is. De Maya‘s waren meesters in het verwerken van
diverse lagen van informatie in een enkele afbeelding.
Mogelijk kunnen we enige informatie vergaren over het denken van de oude Maya‘s door de resterende
manuscripten te inspecteren. Toegang verkrijgen tot de verborgen kamers onder het Vaticaan lijkt niet echt
voor hand liggend en de verbranding van de Maya-manuscripten is waarschijnlijk een cover-up om ze in de
diepe holen onder het paleis van de tovenaar (vatica = tovenaar) in Rome te verstoppen.
Terwijl planeten groter worden in het expansiemodel wordt de invloed op de Zon groter. De reactie van de
Zon hierop is dat meer energie wordt uitgestoten waardoor de planeten op hun beurt weer extra kunnen
groeien. Het is ook duidelijk dat de distributie van continentale massa weinig beweging op het noordelijk
halfrond behoeft. Verwacht wordt dat dit blijft aanhouden en dit is in de afgelopen 20 jaar ook gebleken uit de
geofysieke gebeurtenissen. Het begrijpen van deze wisselwerking tussen ster en planeet, waarbij
verschillende cycli van creatie worden doorlopen, is essentieel om de huidige gebeurtenissen te kunnen
plaatsen. Immers zijn er twee soorten tegengif voor angst: onvoorwaardelijke liefde en informatie.
Bron: Halfpasthuman.com
Lees ook: Expansie van de Aarde oorzaak van bevingen, scheuren en erupties?

Obama wil een NOG hoger schuldenplafond voor de V.S., terwijl het land al zieker is dan b.v.
Griekenland
mei 15, 2011 By: silviavideler © ANP
Verhogen schuldenplafond is een noodzaak volgens Obama
WASHINGTON – Het verhogen van het schuldenplafond van de Verenigde Staten is
absoluut noodzakelijk. Dat benadrukte president Barack Obama zondag tijdens een
interview op de Amerikaanse televisiezender CBS.
Wanneer de maximale limiet voor de nationale staatsschuld niet verder wordt
verhoogd, kan het land volgens de president in een zwaardere recessie en financiele
crisis terechtkomen dan in 2008 en 2009.
‖Wanneer investeerders wereldwijd het vertrouwen in en de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten
verliezen, kan het hele financiële systeem ontwarren‖, aldus Obama.
Ook minister van Financiën Timothy Geithner deed een duit in het zakje. Hij waarschuwde voor ‖catastofale
gevolgen‖ en onherroepelijke schade voor de economie.
Limiet
De maximale limiet voor de Amerikaanse staatsschuld bedraagt nu 14,29 biljoen dollar (ruim 10.000 miljard
euro). Naar verwachting wordt deze duizelingwekkende grens maandag bereikt.
Wanneer de limiet wordt bereikt, kan het land niet meer naar de obligatiemarkten om geld op te halen. Het
Amerikaanse ministerie van Financiën heeft inmiddels aangegeven tot begin augustus de rekeningen te
kunnen betalen met behulp van andere financieringsbronnen.
Discussie
Het Amerikaanse Congres en het Witte Huis voeren al tijden een felle discussie over het verhogen van het
schuldenplafond. De Republikeinen, met een meerderheid in het Congres, eisen zware bezuinigingen op de
overheidsuitgaven in ruil voor hun steun aan het plan.

Verdwijnt de middenklasse in de VS in de afgrond ?
mei 13, 2011 pineut
Met de alsmaar neergaande economische spiraal in de VS (en de rest v/d wereld) is de vraag; ―Verdwijnt de
Midden Klasse van de VS (en weldra overal) in de afgrond‖ ?De vraag stellen is haar in feite beantwoorden
gezien de torenhoge schulden en de vrijwel onmogelijkheid om die ooit nog af te betalen. De Amerikaanse
droom is veranderd in een Amerikaanse nachtmerrie niet alleen voor de midden klasse maar ook alles wat
daarmee samenhangt. Zonder middenklasse is er feitelijk geen sprake meer van een werkbare maatschappij
die mensen op een fatsoenlijke manier in stand kan houden. Amerika geldt hier dan slechts als een
kwaadaardig voorbeeld wat de rest van de wereld nog staat te wachten, want ook in Europa gaat het met de
midden klasse hard achteruit.
Bron en video‘s: http://pineut.wordpress.com/2011/05/13/verdwijnt-de-midden-klasse-in-de-vs-in-de-afgrond/
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Heeft u een oproep tot welk soort vaccinatie? Kijk uit a.u.b.!!!!
mei 16, 2011 By: silviavideler
Vaci-Nazi‘s.. Een uitgesproken John Consemulder!
Gepubliceerd door Guido J. op 28 februari 2009 (12:17) in de rubriek Energie- Gezondheid- OverigeWetenschapDrs. John Consemulder is neuropsycholoog en internationaal componist/producent van elektronische
muziek. Hij geeft lezingen op het gebied van nieuwe wetenschap in relatie tot spiritualiteit en esoterie, onder
andere over (scalair) elektromagnetisme en velden, healing sound, de essentie van genezing, graancirkels,
kwantum mechanica en andere onderwerpen.John volgde de klankheling opleiding aan de Academie voor
Muziek, Educatie en Genezing van Drs. Loucas van den Berg (auteur van de Helende Stem) en hij volgde
onder andere cursussen op het Parapsychologisch Instituut te Utrecht. In 2007 heeft de Amerikaanse
spirituele uitgeverij ‗SoundsTrue‘ twee cd-albums van zijn werk wereldwijd uitgebracht www.soundstrue.com.
Zijn afstudeerproject als neuropsycholoog betrof een studie naar de Dissociatieve Identiteits Stoornis en is
gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Consciousness and Cognition.In een artikel voor het
Tijdschrift voor Parapsychologie legde John Consemulder verbanden tussen de neuropsychologie, psychoneuroimmunologie en de parapsychologie. Op de ‗Music‘ pagina op www.healingsoundmovement.com kunt
u luisteren naar zelf geproduceerde moderne helende muziek met bezielde intenties en frequenties..
Het lijkt erop dat de ziel en bezieling, langzaam aan hun intrede doen in onze wetenschappen. Geluid en
muziek spelen een belangrijke rol in de transformatie van ons bewustzijn, het is de natuurlijke trilling van
onze ziel.Pythagoras en Plato verkondigden beiden dat muziek de bron is van de ziel en de Tibetaanse
meester Djwahl Khul heeft gezegd, dat de wetenschap van geluid een enorme rol zal gaan spelen in het
ontvouwen van de menselijke evolutie: ―Op de Vleugels van Geluid zal de Weg van Hogere Evolutie zich
verplaatsen‖.De ziener Edgar Cayce, Hazrat Inayat Khan, Barbara Marciniak, Alice A. Bailey en vele
anderen zien Geluid als de nieuwe (spirituele) wetenschap voor deze eeuw. John is fel tegenstander van
vaccinaties en is zelfs zo gemotiveerd, dat hij het onderstaande stuk schreef. Een emotioneel verhaal, zeker
waard om te lezen in relatie tot het minder emotionele stuk van Désirée Röver, dat deze week als
hoofdartikel op de site staat. Maar de essentie van beiden stukken is identiek: Informeer jezelf en neem je lot
in eigen handen!
~~~~~~~~~~~~~~~~
VacciNazi‟s: de verzwegen kanten en ware achtergrond van vaccinaties!
Door Drs. John Consemulder,
Neuropsycholoog en onafhankelijk bewustzijnsonderzoeker (website: www.healingsoundmovement.com)
Drs. John Consemulder, pionier en bewustzijnsonderzoeker.
―Trust me, I‘m a doctor!‖ De meeste mensen hebben nog steeds een blind vertrouwen in het ‗feit‘ dat
vaccinaties ‗veilig en effectief‘ zijn. Niets is minder waar! (1) Zelfs huisartsen zijn vaak niet of niet volledig op
de hoogte, want de waarheid is soms vreemder dan fictie. Het is dan ook even slikken (beter in de vorm van
de waarheid dan in de vorm van een pil) om achter de ware achtergrond van vaccinaties te komen.
Vaccinaties bevatten allereerst ‘toegevoegde stoffen‘ (kwik, aluminium en ander gif dat ons immuunsysteem
aantast en onze hersenen, een soort gratis vaccinatie E-nummers (2) ) en vaccinaties worden gekweekt met
vreemdsoortig DNA (onvoorspelbaar genetisch materiaal van dieren, bijv. kippeneiwitten, maar voorheen
ook de fijngemalen nieren van apen..). (3)
De ware bio-energetische, elektragenetische en bio-elektromagnetische huishouding van ons DNA en
immuunsysteem en lichamelijk functioneren wordt ernstig verstoord door vaccinaties met vreemdsoortig
DNA en het gif dat in vaccinaties zit. (4)
Dit is tevens de reden waarom studies van telecombedrijven alleen ‗thermische effecten‘ van
electromagnetische straling aantonen of moeten we zeggen: ‗aan willen tonen‘?. Maar uit inmiddels
duizenden studiesblijkt: de niet-thermische effecten zijn kankerverwekkend en neurotoxisch! (5) Het
toedienen van vaccinaties heeft ook een aantoonbaar wetenschappelijk verband met wiegendood (6) bij
baby‘s, en de drastische toename in ADHD, autisme en kanker en immunologische en hersenziektes! (7)
Natuurlijke kinderziektes worden vervangen door bewust verborgen sterilisatie in de vorm van Gardasil (van
fabrikant Merck, Cervarix is van GlaxoSmithKline), de nieuwste poging om baarmoederhalskanker ‗tegen te
gaan‘. (8) Het middel (de nieuwe vorm van DES? (9) ) is niet alleen schadelijk en gevaarlijk (het vaccin kan
het risico op kanker juist verhogen!), het is zelfs niet effectief en onnodig. (10) Nu is het wederom de beurt
aan onze kinderen om als proefkonijnen te dienen voor populatiecontrole. Zeker omdat Gardasil juist niet is
getest op de leeftijdsgroep van 9 tot 15 jarigen en ook niet is getest op een termijn langer dan 5 jaar(11),
terwijl juist kanker zich sluimerend kan ontwikkelen! Wat ook niet wordt vermeld is dat er ondertussen vele
kinderen zijn gestorven (er zijn inmiddels zeker 18 gevallen bekend en minstens 9.000 ongevallen, waarbij je
moet bedenken dat er maar zo‘n 10 % van de ongevallen wordt gerapporteerd(12)). Gevaccineerde
personen kunnen direct ná hun vaccinatie personen die niet-gevaccineerd zijn besmetten (ook als zij zelf
niet ziek zijn!) (13).
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Wat weinig mensen namelijk weten, is dat er groeperingen zijn, die actief bezig zijn om de gehele
wereldbevolking drastisch te verminderen, groeperingen met een historie die banden met het Nazi-regime
van Hitler aantonen. Vaccinaties zijn een middel wat hierbij wordt ingezet. Niet geheel vreemd, want het gas
uit de gaskamers was afkomstig van I.G. Farben (partner van de-populatie activist Rockefeller). I.G. Farben
ontving een aardige Nazi schat aan inkomsten. En Merck (betrokken bij o.a. biologische oorlogsvoering
projecten ten behoeven van de ‗nationale veiligheid‘, waarbij juist het creëren van virussen als wapen met
het uitschakelen van het immuunsysteem door ―stealth‖ virussen en mutaties centraal staat) is de organisatie
die, rechtstreeks via Hitler‘s hoofd financiële zaken en raketten productie top minister Martin Bohrman, het
grootste deel van de ‗oorlogsbuit‘ heeft ontvangen na WW2! Merck werkt samen met het Amerikaanse leger,
de CIA en ‗national security‘ projecten. Daarnaast was Merck verantwoordelijk voor de hepatitis B
vaccinaties in de jaren 70 die hoogst waarschijnlijk hebben geleid tot het ware ontstaan van AIDS! (14) Hier
is veel documentatie over te vinden, maar de ‗officiële‘ kanalen hebben kennelijk geen zin om deze kant van
de AIDS-zaak verder te belichten.
Is het vreemd te veronderstellen dat het genetisch gemanipuleerde ‗Gardasil‘ dus het perfecte
sterilisatiemiddel zou kunnen zijn, als geboortebeperking en populatiecontrole op ‗iemands‘ verlanglijstje
staan?
Het ‗donkerbruine‘ vermoeden bestaat dus dat de genocide ‗subtiel‘ doorloopt in onze tijd, gefinancierd door
oude Nazi-geldstromen. Denk eens aan de NASA en de CIA, beiden doordrongen met en opgestart door
Nazi-wetenschappers die gered waren via ‗Operation Paperclip‘ (15) vlak ná de oorlog! Was het niet Hitler
die zelf al riep dat een leugen makkelijker wordt aanvaard als hij groter is en vaker wordt herhaald. Merck
drukt het ‗biologische onvruchtbaarheidwapen‘ Gardasil er werkelijk door heen met fanatieke campagnes en
marketing en dat terwijl het ongelooflijk is dat de lange termijn effecten van deze vaccinatie niet bekend zijn
en uitstrijkjes nog steeds nodig blijven. Sterker nog: Gardasil is niet eens getest op de carcinogene en
genotoxische effecten. (16) Met andere woorden: het kan ‗mogelijk‘ kankerverwekkend en giftig zijn en
schade brengen aan het DNA, maar zeker is dat er niet getest is of kanker daadwerkelijk bestreden wordt!
Is het dan vreemd te veronderstellen dat het genetisch gemanipuleerde Gardasil dus het perfecte
sterilisatiemiddel zou kunnen zijn, als geboortebeperking en populatiecontrole op ‗iemands verlanglijstje‘
staan?
Het hebben van een HPV infectie betekent natuurlijk niet, dat automatisch kanker zich zal gaan
manifesteren. Zeker niet als je bedenkt dat deze vaccinatie slechts een aantal van de vele mogelijke HPVinfectie-vormen aanpakt…
Een gezellige, sfeervolle banner van het rijksvaccinatieprogramma. Lees vooral over ‗Ricky en zijn hondje
Prikkie‘… (klik op de banner en oordel Zelf!)
En ons RIVM(en ook de WHO, UN, FDA, CIC hebben verschillende petten op, dus verwacht écht geen
steun van hen. (17) Het middel is er, terwijl het niet voldoet aan de 7 criteria die gehanteerd hadden moeten
worden om überhaupt opgenomen te kunnen worden in het ‗Reichs-program‘! (18) En dat terwijl er jaarlijks
10 maal zo veel mensen sterven aan griep ( en nee, ook geen griepprik halen dus…) Het hebben van een
HPV infectie betekent natuurlijk niet, dat automatisch kanker zich zal gaan manifesteren, zeker niet omdat
deze vaccinatie slecht een aantal van de vele mogelijke stammen aanpakt.(19)
Maar ondanks ernstige bezwaren is het vaccin nu zelfs vervroegd opgenomen. Het is onvoorstelbaar dat
sommige GGD‘s meisjes zelfs een gratis I-pod voorhoudt wanneer ze zich laten vaccineren. Om toch vooral
die drie vreselijke prikken te ondergaan (20) (altijd lastig die halsstarrige en wispelturige jeugd, moeilijk
onder controle te brengen blijkbaar). Was het niet voldoende om de ouders emotioneel te chanteren? Nu
e
worden onze kinderen direct aangevallen. Laten we het andersom doen: voor elk 1000 kind wat zich niet
laat vaccineren, verloot ik -John Consemulder- een gratis Ipod!
Het verplicht stellen van het vaccin wordt Merck‘s belangrijkste winstmaker.
Maar jij mag het zeggen: Liever een Ipod dan gezondheid? Liever een kankerverwekkende E-nummershandel dan de Eed van Hippocrates naleven, een eed die elke arts heeft afgelegd en deze te handhaven?
(―Gij zult geen schade berokkenen‖)
Laat uw kinderen niet vaccineren, er zijn al genoeg kankerverwekkende stoffen in voeding aanwezig (kijk
bijv. eens naar het verhaal van aspartaam) en onzichtbare straling van hun mobieltje en uw DECT-telefoon
en het draadloos internet in huis. Vindt u ook niet?
Er is veel informatie van artsen en andere deskundigen die vaccinaties onnnatuurlijk vinden.. (klik op het
plaatje)
Gezondheid is uw geboorterecht, onnodig lijden komt voort uit onwetendheid, onnodig leiden komt voort uit
de leugen van ‗nationale veiligheid‘ en ons gebrek aan de vrijheid van een heldere keuze. ‗Spuiten en
slikken‘, of liefde, zelfbeschikking en het zelfhelend vermogen van het lichaam aanspreken? Ver-trouwen?
De politiek was u voor en koos verslaafd voor de sluipmoordenaar die de injectiespuit heet. De keus is nu
aan U…
(21) De ware rol van ons DNA is niet biochemisch, maar bio-akoestisch en elektromagnetisch en speelt een
belangrijke rol in het optimaal functioneren van ons lichaam, Het is vooral de energetische omgeving waarin
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DNA zich bevindt! Kijk naar het werk van de Japanse wetenschapper Emoto, dat de invloed van onze
intentie op water onderzocht.
De ‗werkelijke werkelijkheid‘ van cellulaire regulatie en communicatie binnen (en non-lokaal ook buiten!) het
lichaam, vindt plaats in de wereld van trilling, frequenties, biofotonen, geluid, licht en energiepatronen. Deze
sturen biochemische veranderingen op een fundamenteel niveau aan, niet pillen of stoffen. Er zijn clubs in
de wereld, die weten dat dit proces zo werkt. Zij gebruiken deze informatie echter in een ander kader,
namelijk het kader van macht, geld, contrôle en overheersing.
‗Blauwdruk‘ een fascinerend boek over energetische wetenschap voor jou en mij.
Onze huidige farmaceutische (70 procent placebo) pillen industrie zou feitelijk de ‗alternatieve geneeskunde‘
moeten zijn, werkelijke en ware genezing vindt namelijk plaats op het fundamentelere bio-energetische, bioakoestische, elektragenetische en bio-elektromagnetische niveau! De wereld van geluid, licht en energie
dus, de wereld van frequenties, resonanties en activaties dus… De wereld van energetische vibraties. Dát is
nou ook precies de reden dat mensen zo op muziek gesteld zijn. Het is niet uit te leggen; ―het voelt gewoon
prettig!‖
Helende informatieoverdracht hoeft niet plaats te vinden in de vorm van een schadelijke pil met bijwerkingen
geleverd door de ‗betrouwbare en op uw gezondheid ingestelde‘ artsenbezoeker in dienst van de
farmaceutische maffia..
Genezing kan heel simpel gratis, net zoals de energie uit uw stopcontact overigens! Veilig, spiritueel
verantwoord en bio-energetisch!
Maar vergeet daarbij vooral niet, liefde overwint alles, maar strijden voor uw recht mag en is geen
overbodige luxe! Geef uw macht nooit uit handen. Angst is een slechte raadgever en het is andere partijen
er juist om te doen om mensen in angst te brengen, zodat zij macht krijgen over deze mensen. Dat doe ‗ze‘
door te beweren, dat zij u zullen beschermen, dat zij het beste met u voorhebben. Interpreteert u deze
informatie dan ook als een omslag in uw denken en bewustzijn, zodat u ditmaal ook echt bewust kunt
zijn…en kiezen! Blijf in uw eigen kracht, wees kritisch op alles. Ook op dit stuk, want ook die afweging hoort
erbij!
Voor meer informatie, kijk op mijn website www.healingsoundmovement.com en mijn boek ‗Blauwdruk, de
multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie, Ankh-Hermes bv, 2008.
Ook de boeken „Death in the Air‟ , ‗Emerging Viruses‟ en „DNA, Pirates of the Sacred Spiral‟ van Dr.
Leonard Horowitz en
ook het boek „Chemo? Of kan ik zelf kiezen?‟ van Henk Trentelman is hier aan te raden.
Last but not least beveel ik hier ook de waardevolle artikelen en het aankomende boek over
baarmoederhalskanker van Désirée Röver ten zeerste aan!
Ook dank ik mensen uit ons netwerk en de mensen van www.niburu.nl en www.wanttoknow.nl voor het
ondersteunen van dit soort belangrijke informatie!
Noten:1: Zie de boeken van Dr. Leonard Horowitz: ‗Emerging Viruses, AIDS & Ebola. Nature, Accident or
Intentional?‘, Tetahedron Publishing, 1999 en ‗Death in The Air‘, Tetrahedron Publishing 2001, vooral pagina
255-299 en ‗DNA: Pirates of the Sacred Spiral‘, Tetrahedron Publishing, 2004.
Zie ook het boek van Neil Z. Miller: ‗Vaccines, Are They Really Safe & Effective?‘, New Atlantean Press,
2008, vooral ook pagina 67-72 over HPV (cervical cancer, baarmoederhalskanker).
Zie ook het boek van Lynne McTaggart: ‗Wat artsen je niet vertellen, over de gevaren van moderne
geneeskunde‘, Lemniscaat, 2005, pagina 140-186.
Zie ook de belangrijke DVD‘s van Leonard Horowitz: ‗Emerging Viruses and Vaccinations‘, New Science
Ideas, 2006 en ‗Anthrax-Smallpox vaccinations and the Mark of the Beast‘, New Science Ideas , 2006.
Zie ook het boek ‗Vaccination, a Medical Assault on the Immune System‘, ISBN 0-646-15124-X, van Dr.
Vierra Scheibner.
Zie verder ook de artikelen ‗Vaccinaties, waan, of waarheid?‘ (2006), ‗Vaccinatie…Het failliet van een mythe‘
(2007) en ‗Vaccins, kwik en autisme‘ (2005) en het artikel ‗Gardasil, recombinant humaan papilloma virus
vaccin‘ (Arts en Apotheker, nummer 6-2007, pagina 20-28) van Désirée Röver.
En zie ook het artikel ‗Onvoldoende gronden voor opname van vaccinatie tegen Humaan papillomavirus in
het Rijksvaccinatieprogramma‘, Ned. Tijdschrift geneeskunde, 2008, I.M.C.M. de Kok, J.D.F. Habbema,
M.J.E. Mourits, J.W.W. Coebergh en F.E. van Leeuwen.
2: Corinne Gouget, Wat zit er in uw eten?, Uitgeverij Bouillion Bilthoven, 2008.
3: Zie 1 en zie het boek van David Kirby: ‗Evidence of Harm, the mercury in vaccines‘, ISBN 0-9578007
4: Zie voor de ware aard en werking van ons DNA het boek ‗DNA: Pirates of the Sacred Spiral‘ en het boek
‗Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie‘ van John Consemulder, AnkhHermes, 2008.
5: Zie het boek ‗Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie van John
Consemulder, Ankh-Hermes, 2008 en het boek Onzichtbare risico‘s in het Draadloze Tijdperk, deel 1, The
Cross in the Circle of Light, 2008 van Karel & Caroline van Huffelen voor inzicht in het natuurlijke
elektromagnetisme in het lichaam en de gevolgen van onnatuurlijk elektromagnetisme.
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6: Zie het boek ‗Vaccination, a Medical Assault on the Immune System‘, ISBN 0-646-15124-X, van Dr. Vierra
Scheibner. En zie haar boek ‗Behavioral Problems in Children, the Vaccination Link‘, ISBN 0-9578007-0-3.
7: Zie 6 en 3
8: Zie voor dit soort misdadige wanpraktijken het werk van Horowitz, die aantoont dat er machtige geheime
groeperingen wereldwijd bezig zijn met het verminderen van de wereldbevolking, onder andere met hulp van
sommige abortusklinieken en ‗population control‘ klinieken, Zoe onder andere in ‗Emerging Viruses‘ en
‗Death in the Air‘ en zijn DVD‘s.
9: Voor de achtergronden, zie 8. Ook in het boek ‗Chemo? Of kan ik zelf kiezen?‘ , van Henk Trentelman,
wordt deze vraag gesteld. In dit boek vindt u ook een discussie over Gardasil.
10: zie 1, vooral het werk van Henk Trentelman en het werk van Désirée Röver.
11: Zie het artikel ‗Onvoldoende gronden voor opname van vaccinatie tegen Humaan papillomavirus in het
Rijksvaccinatieprogramma‘, Ned. Tijdschrift geneeskunde, 2008, I.M.C.M. de Kok, J.D.F. Habbema, M.J.E.
Mourits, J.W.W. Coebergh en F.E. van Leeuwen. Zie ook het boek ‗Chemo? Of kan ik zelf kiezen?‘ van Henk
Trentelman en het artikel over Gardasil (en haar aankomend boek over baarmoederhalskanker) van Désirée
Röver.
Zie ook de artikelen ‗Wacht met vaccin baarmoederhalskanker‘ (Bron: frontpage.fok.nl)en ‗‘Massavaccinatie
tegen baarmoederhalskanker bij meisjes, uitgebreide info‘ (Bron: Grenswetenschap.nl) en ‗Miljoenenstrijd
om de Baarmoederhals wegens Gigantische Afzetmarkt‘ en de diverse links die hier genoemd worden, te
vinden op de website www.niburu.nl12: Voor de onderrapportage, zie het boek en de DVD ‗Ermerging
Viruses‘ van Leonard Horowitz. Zie verder ook 1.
13: Zie 1.
14: Zie voor een uitgebreid verslag over de praktijken van I.G. Farben (maker van het concentratiekamp gas
in WW2 en partner in crime van Rockefeller‘s Standard Oil) o.a. het boek ‗The Crime and Punishment of I.G.
Farben-The alarming story of the monster German chemical combine that powered Hitler‘s march toward
world conquest!‘, van Joseph Borkin, The Free Press, 1978.
Zie het boek ‗David Icke Guide to the Global Conspiracy‘, David Icke Books Ltd, 2007, van David Icke.
Zie voor de Nazi en vrijmetselarij banden met de CIA en de NASA het boek ‗Dark Mission, the secret history
of NASA‘ , Feral House, 2007 van Richard C. Hoagland en Mike Bara, zie vooral pagina 222-255.
Zie ook de boeken ‗Hidden Truth-Forbidden Knowledge‘ en ‗Disclosure‘ van Steven Greer voor een inzicht in
de verborgen machtsstructuren die geheime projecten financieren met als doel de totale wereldpopulatie
drastisch te reduceren.
Voor de Nazi banden van Merck, zie het boek ‗Emerging Viruses‘ van Leonard Horowitz, pagina 334-346 en
zie 363-366 en hoofdstuk 22 ‗The special virus cancer program‖. Met betrekking tot Merck en het AIDS virus,
zie pagina 494-502.
De opmerking over het ontvangen van een groot deel van de Nazi oorlogsbuit via Hitler‘s top minister Martin
Bohrmann vindt u op pagina 335.
Zie ook het stuk over vaccinaties (en populatiecontrole) in het boek ‗Worden Wij Wakker‘ van Marcel
Messing, Ankh-Hermes, 2007, vooral pagina 203-211.
Voor de geschiedenis van Merck en de relatie met biologische oorlogvoering en nationale veiligheid, zie het
boek ‗Emerging Viruses‘ van Leonard Horowitz, maar ook het Nederlandstalige stuk ‗ken uw geschiedenis‘ in
het artikel ‗Gardasil, recombinant humaan papilloma virus vaccin‘ (Arts en Apotheker, nummer 6-2007,
pagina 20-28) van Désirée Röver.
15: Operation paperclip was een geheime operatie waarbij belangrijke Nazi wetenschappers (vooral degene
met kennis over antizwaartekracht technologie en andere geheime Nazi technologie) na de tweede
wereldoorlog in het geheim via ‗the ratline‘ van het Vaticaan naar America werden gehaald. Vele ex-Nazi
wetenschappers begonnen een nieuwe loopbaan bij de CIA, NASA en andere ‗national security‘ of ‗black
operation‘ projecten. Zie Steven Greer‘s ‗Disclosure‘, het boek ‗Pentagon Aliens‘, Creatopia, 1999 van
William Lyne en ander werk.
16: In een FDA report, zie het artikel ‗Gardasil, recombinant humaan papilloma virus vaccin‘ (Arts en
Apotheker, nummer 6-2007, pagina 20-28) van Désirée Röver en de eerder genoemde artikel op
www.niburu.nl , hier vindt u ook weer verwijzingen naar andere specifieke literatuur.
17: Zie punt 8 en het werk van David Icke, vooral zijn laatste boek ‗David Icke Guide to the Global
Conspiracy‘, David Icke Books Ltd, 2007.
18: Zie het artikel ‗Onvoldoende gronden voor opname van vaccinatie tegen Humaan papillomavirus in het
Rijksvaccinatieprogramma‘, Ned. Tijdschrift geneeskunde, 2008, I.M.C.M. de Kok, J.D.F. Habbema, M.J.E.
Mourits, J.W.W. Coebergh en F.E. van Leeuwen.
19: Zie het artikel ‗Gardasil, recombinant humaan papilloma virus vaccin‘ (Arts en Apotheker, nummer 62007, pagina 20-28) van Désirée Röver.
20: Dit artikel van Frederiek Weeda vond ik als artikel op www.niburu.nl, op 19 februari 2009, directe
aanleiding tot dit schrijven en het besluit om hier op 03 maart en 07 maart 2009 lezingen over te geven in
Heemstede, zie agenda op www.healingsoundmovement.com Inmiddels gaan er ook kamervragen gesteld
worden over de ‗Ipodgate affaire‘ vernam ik op de VARA website bij het programma Zembla (die hier al

Nieuwsbrief nr. 126 – 17 mei 2011 - pag. 60

eerder aandacht aan heeft besteed).21: Een uitgebreide uitleg over de ‗werkelijke werkelijkheid‘ van
gezondheid en lichamelijk functioneren, vindt u in mijn boek ‗Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid
van creatie en manifestatie‘. Ook het belangrijke werk van Dr. Leonard Horowitz komt hier aan de orde (in
het Nederlands). Ook vindt u hier een goede uitleg hoe medicijnen, vaccinaties en biochemische actie
feitelijk werken in ons lichaam. Het boek bevat veel revolutionaire inzichten en implicaties voor ware
gezondheid, heling en een nieuwe geneeskunde die gebaseerd is op energetisch genezen met geluid, licht
en energievelden! Op mijn website vindt u meer informatie. Het boek is ook rechtstreeks via mij te bestellen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nu bij wanttoknow.nl/.be:2 uitstekende informatieve dvd‘s over vaccinaties: klik hier!

Dood Bin Laden verhult Obama's verborgen agenda en mogelijke false-flag aanslag
Recent vrijgegeven geboortecertificaat toont 100% zeker aan dat Obama geen wettige president is 'Burgeroorlog tussen twee Amerika's aan de gang'
Vorige week wezen opiniepeilingen uit dat de populariteit van de
Amerikaanse president tot een ongekend dieptepunt was gedaald
en dat de meeste Amerikanen dachten dat Barack Obama een
leugenaar is. Na het nieuws van Osama bin Ladens dood schoot
de waardering voor Obama echter weer pijlsnel omhoog. Veel
ontwikkelingen laten zien dat Bin Ladens dood op een voor Obama
wel erg gunstig moment komt en de uitvoering van zijn verborgen,
extreem linkse agenda die als doel heeft het laatste restje vrijheid
in Amerika te vernietigen -mogelijk met behulp van een nieuwe
false-flag aanslag of operatie in de VS-, verhult.
Sinds het aantreden van de regering Obama zijn traditionele Amerikaanse waarden zoals gezin, vrijheid,
voorspoed en soevereiniteit, die al onder president George W. Bush onder druk waren komen te staan, in
ijltempo vervangen door maatregelen die het Witte Huis steeds meer controle en dictatoriale machten geeft
over de Amerikaanse burgers en de positie van de VS in zowel politiek als financieel opzicht gevaarlijk
ondermijnen.'Het Amerika zoals het lang bekend en geliefd is geweest valt uit elkaar,' aldus de
conservatieve auteur en redacteur David Kupelian in zijn nieuwe research artikel 'De Opkomst van
Wetteloos Links'. 'Het wordt een wetteloos gebied waar de oude regels, de oude standaarden, waarden,
begrippen en wetten niet langer gelden. En dit begint bij de top.' Hoewel eerdere presidenten de
Amerikaanse Grondwet eveneens bij tijd en wijle naar hun eigen goeddunken misbruikten, vertoont Barack
Obama een openlijke minachting voor de belangrijkste wetten van het land, die hij ooit publiekelijk
veroordeelde als 'fundamenteel verkeerd' (1).
Onder andere de volgende zaken tonen onmiskenbaar Obama's verborgen radicaal linkse agenda aan die
de Grondwet buitenspel zet en van Obama de facto de eerste Amerikaanse dictator maakt:
* Obama benoemde de moslim activist Eboo Patel, die Amerika's vrijheid en gelijkheid openlijk als 'mythes'
betitelde en toegaf dezelfde ideeën te hebben als de extreem linkse binnenlandse terreurgroep Weather
Underground van Bill Ayers (ooit een zeer goede vriend van Obama)- als zijn geloofsadviseur in een
belangrijke adviesraad van het Witte Huis. Patel behoort tevens tot de Islamic Society of North America
(ISNA), die in de VS heeft meegewerkt aan het aanwerven van fondsen voor de Palestijnse
terreurorganisatie Hamas (2).
* Obama's 'tsaar' (te vergelijken met de ongekozen EU-commissarissen) voor 'groene banen' Van Jones
moest aftreden omdat bekend werd dat hij een revolutionaire communistische organisatie had opgericht en
opriep op 'verzet' tegen de Verenigde Staten. Ook gaf hij toe dat het promoten van 'groene banen' deel was
van een plan om het Amerikaanse kapitalistische systeem te vernietigen.
* Obama's favoriete belangenorganisatie ACORN (Association of Community Organizations for Reform Now)
is volgens onderzoeksjournalist Matthew Vadum -hoofdredacteur bij het Capital Research Center- deels een
(extreem linkse) politieke groepering, deels een misdaadsyndicaat en deels een stedelijke terreurorganisatie.
Deze harde conclusie trekt Vadum na drie jaar intensief onderzoek en honderden interviews. Ondanks
ACORNS sinistere motieven is Obama nooit gestopt met het steunen van de organisatie. Obama
vertegenwoordigde ACORN in de rechtszaal en trainde diens activisten en leiders. In 2008 verzekerde
Obama ACORN -dat vorig jaar failliet ging- dat hij nog steeds hun trouwe bondgenoot was (3).
* Obama's minister van Justitie Eric Holder weigerde de zwarte racistische groepering New Black Panthers
te vervolgen vanwege het feit dat ze massaal kiezers hadden geïntimideerd om op Obama te stemmen. De
burgerrechten afdeling van de New Black Panthers weigert zelfs aangifte te doen van misdrijven als de
daders zwart zijn en de slachtoffers blank.
* De regering Obama doet niets aan het stoppen van de massale illegale immigratie uit Mexico. Toen de
staat Arizona een wet aannam om de federale immigratie wetten te kunnen handhaven, klaagde Obama's
ministerie van Justitie Arizona aan om deze handhaving te stoppen. Critici verdenken Obama ervan door
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een massale pardonregeling voor miljoenen illegalen stemmen te willen werven voor de verkiezingen van
2012.
* Hoewel de burgers van iedere staat de kans kregen om te stemmen over het homo-huwelijk, is Obama van
plan om dit aan het hele land gedwongen op te leggen. Obama's ministerie van Justitie zegt zelfs dat de in
1996 met enorme meerderheid aangenomen Defense of Marriage Act (een pro-tradiotionele huwelijk
verdedigings wet) niet langer gerespecteerd zal worden.
* 70% van de inwoners van de staat Oklahoma stemden in november voor het uitsluiten van de barbaarse
islamitische Sharia wetten -waarin handen mogen worden afgehaakt van dieven, vrouwen mogen worden
gestenigd vanwege overspel en homo's levend mogen worden verbrand- van het Amerikaanse
rechtssysteem. Slechts één rechter maakte deze wet echter ongedaan, waardoor de deur werd opengezet
voor de ergste slavernijwetten die er ooit op Aarde zijn gemaakt.
* Obama's recent vrijgegeven 'lange' geboortecertificaat werd onmiddellijk door talloze experts als een
overduidelijke vervalsing ontmaskerd, waardoor nog steeds niemand weet wie Obama precies is en waar hij
vandaan komt, mede omdat hij al enkele miljoenen dollars uitgaf aan advocaten om al zijn persoonlijke
documenten -inclusief scripties, diploma's, medische gegevens, etc.- verborgen te houden voor het publiek.
Het vrijgegeven certificaat toont echter zelf ondubbelzinnig aan dat Obama géén wettige president is,
aangezien zijn vader als Keniaan (in 1961 onder Engelse heerschappij) wordt gekenmerkt, en de
Amerikaanse Grondwet duidelijk stelt dat beide ouders van een president een geboren Amerikaan moeten
zijn (4).
* Het document kan ook al niet kloppen vanwege het feit dat Obama op 5-jarige leeftijd geadopteerd werd
door zijn Indonesische stiefvader Lolo Soetoro, iets wat recent nog bevestigd werd door Obama's zus Maya.
Normaal gesproken wordt het geboortecertificaat dan aangepast en verschijnt de naam en nationaliteit van
de stiefvader erop, niet -zoals het geval is op het recente certificaat- de naam van de oorspronkelijke vader
(die dus óók geen Amerikaan was!). Geen enkel groot tv of radiostation besteedde hier echter aandacht aan.
* De aankondiging van Bin Ladens dood kwam precies in een week waarin leiders van de zogenaamde
'birthers' beweging -degenen die de waarheid over Obama's afkomst boven tafel willen halen- voor een
rechtbank in Californië argumenteerden dat ook Obama's 'lange' geboortecertificaat een vervalsing is. De
overwegend pro-Obama media besteedden er echter nauwelijks aandacht aan.
* Eveneens 'handig' ondergesneeuwd door het nieuws van Bin Ladens dood is het feit dat een
gezaghebbend Republikeins Congreslid, Dennis Kucinich, een brief naar het Congres heeft gestuurd waarin
hij voorstelt om Amerika's bijdrage aan de oorlog tegen Libië stop te zetten, aangezien Obama tegen alle
bestaande wetten in het Congres buitenspel zette toen hij bevel gaf om Gadaffi aan te vallen (5). Obama
heeft zelfs opdracht gegeven tot het bewapenen van de Libische rebellen, die worden gesteund door
uitgerekend Al-Qaeda strijders.
'Burgeroorlog tussen twee Amerika's'
David Kupelian waarschuwt de Amerikanen dat Obama er 'alles aan zal doen -legaal, illegaal, moreel of
immoreel- om de verkiezingen in 2012 te winnen. Herinnert u zich dat de anti-Amerikaanse linkse radicaal
Saul Alinsky, wiens extreme opvattingen volgens Obama 'in mijn hersens zijn geschroeid' en die hem 'het
beste onderwijs gaf dat ik ooit heb gehad', leerde dat liegen, stelen en bedriegen toegestaan is om te doen
wat 'goed' is voor de mensheid.'
'We bevinden ons midden in een burgeroorlog tussen twee Amerika's,' schrijft Kupelian. 'Een burgeroorlog
tussen de traditionele middenklasse, het hard werkende joods-christelijke Amerika, en rebellerend, misleid
en welvaart-herverdelend utopisch 'links'. Slechts één partij kan overwinnen. Begrijp dus dat terwijl wij de
goede strijd vechten om onze cultuur, economie en constitutionele regering te herstellen, de wetteloosheid
van links alleen maar zal toenemen.'
Nieuwe false-flag aanslag?
De regering Obama zou tussen nu en de verkiezingen in november 2012 mogelijk zelfs gebruik kunnen gaan
maken van een nieuwe 'false flag' operatie of aanslag in de Verenigde Staten, óf om de bevolking zich
achter de president te laten scharen, óf om de Grondwet totaal buiten werking te stellen en de staat-vanbeleg af te kondigen, waardoor verkiezingen 'voor onbepaalde tijd' zullen worden uitgesteld.
Een 'false flag' aanslag zou in de schoenen kunnen worden geschoven van Al-Qaeda, dat al heeft
aangekondigd wraak te willen voor de moord op Bin Laden. Kort vóór de dood van hun leider verschenen er
berichten in de media dat Al-Qaeda leiders gedreigd zouden hebben dat, mocht Bin Laden worden
vermoord, ze aanslagen met (vuile) kernbommen zouden uitvoeren op Europese en Amerikaanse steden
(6). De arrestatie van vijf mannen die een aanslag zouden hebben willen plegen op de Britse kerncentrale bij
Sellafield zou volgens sommigen wel eens onderdeel kunnen zijn van het conditioneren van de massa, als
voorbereiding op een aanstaande (false flag - Operatie 'BlackJack' ?) aanslag (7).
Ook de recente ongekend grote aardbevings-rampenoefening rond de New Madrid breuklijn zou onderdeel
kunnen zijn van de voorbereidingen op een grote ramp, die als voorwendsel zal worden gebruikt om de
staat-van-beleg uit te roepen.
Xander(1) - World Net Daily(2) World Net Daily ; (3) World Net Daily ; (4) World Net Daily ; (5) YouTube
(Forbes.com / Kucinich.House.org) ; (6) Youtube (Telegraph)(7) Youtube (CNN / Evening Echo News)
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Fukushima: Kernsmelting al 16 uur na aardbeving; Problemen reactoren groter; Hoog radioactieve
deeltjes in Tokyo
25 jaar na de ramp in Chernobyl worden er in Oekraïne nog steeds veel
kinderen getroffen door kanker. Staat de Japanners dit ook te wachten?
Volgens het Japanse Kyodo News is niet de tsunami, maar de aardbeving zelf
de oorzaak geweest van de ramp met de Fukushima kerncentrale. Tevens lijkt
nu bevestigd te zijn wat onafhankelijke critici al van meet af aan beweerden,
namelijk dat nog op dezelfde dag -circa na 16 uur- een meltdown (kernsmelting)
heeft plaatsgevonden in reactor 1. Ondertussen lijken de problemen met de
beschadigde reactoren alleen maar groter te worden, en is uit bodemmonsters gebleken dat grond in twee
districten van de hoofdstad Tokyo hoog radioactief besmet is.
Al op 11 maart, de dag van de aardbeving en tsunami, maten arbeiders een hoge straling van 300
millisieverts per uur, wat er op lijkt te wijzen dat er al heel snel een grote hoeveelheid radioactief materiaal uit
de reactor was vrijgekomen en het koelsysteem door de aardbeving en niet door de tsunami was uitgevallen.
Volgens TEPCO werd de kern van reactor 1 al na vijf uur blootgesteld aan de lucht, en werd in de kern na
zes uur een temperatuur van 2800 graden Celsius gemeten, met als gevolg dat de brandstofelementen snel
wegsmolten. 16 uur na de aardbeving smolt vervolgens de kern zelf, druppelde in het beschermingsvat en
brandde daar een gat in (1).
TEPCO heeft nu niet alleen toegegeven dat er een meltdown is geweest en dat het beschermingsvat is
beschadigd en er een grote hoeveelheid hoog radioactief water weglekt, maar zegt nu tevens aanwijzingen
te hebben dat de gesmolten brandstofstaven in reactor 1 zich deels bóven het water in de reactor bevinden.
Hierdoor genereren de blootgestelde staven hete (radioactieve) damp. Wel zou de temperatuur in het
bovenste deel van de beschadigde reactor -die 110,4 graden Celcius bedroeg- zo'n 15 graden gedaald zijn
nadat er gisteren meer koelwater in gepompt werd (2).
Ook reactoren 2 en 3 ernstig beschadigdDe operators van de centrale bevestigden eveneens het
vermoeden van diverse onafhankelijke experts dat ook de kernen van reactoren 2 en 3 ernstig beschadigd
zijn. Er zou veel minder koelwater in de drukvaten van deze reactoren aanwezig zijn, wat erop wijst dat ook
in de bodems van de beschermingsvaten van deze reactoren gaten zijn gebrand waar radioactief water uit
weglekt. Volgens TEPCO woordvoerder Junichi Matsumoto is het daarom nog moeilijker geworden de
reactoren uit te schakelen zonder dat er een grote hoeveelheid radioactiviteit vrijkomt (3).
Zoals nucleair expert Arnie Gundersen al enige weken volhoudt lijkt de situatie in reactor 3 zeer ernstig,
zeker nu de temperatuur in 24 uur tijd met 46,5 graden Celcius is gestegen naar 297 graden, zelfs nadat er
extra koelwater in gepompt werd. Het Japanse Yomiuri online meldde dat TEPCO probeert om met boorzuur
een voortgaande kernsplijting in reactor 3 te voorkomen, iets dat echter 'nog steeds niet goed gaat'. TEPCO
denkt dat er een probleem is met de pijpen waardoor het koelwater in de reactor wordt gepompt (4).
Hoog radioactieve deeltjes in TokyoHet Japans Asahi Shimbun berichtte dat grondmonsters die tussen 10
en 20 april in twee districten in de hoofdstad Tokyo zijn genomen hoog radioactief besmet blijken te zijn met
resp. 3200 en bijna 2000 bequerels cesium/m2. Dit is een hogere waarde dan in de directe omgeving van de
Fukushima centrale werd aangetroffen. Experts waarschuwen dan ook dat andere gebieden radioactief
besmet kunnen worden doordat stralingsdeeltjes door wolken worden vastgehouden, meegenomen en
verspreid (5).
Evacuatiezone vergroot
Inmiddels hebben de Japanse autoriteiten besloten om ook buiten de ingestelde zone van 20 kilometer
burgers te gaan evacueren. Het gaat om zeker enkele duizenden mensen, te beginnen met kleine kinderen
en zwangere vrouwen, die naar opvangcentra en tijdelijke woningen worden verplaatst. De beslissing werd
genomen nadat de wind draaide en een aantal dorpen te maken kregen met een hoge dosis straling. 'Nadat
TEPCO het Japanse volk eerst vertelde dat de situatie in Fukushima gestabiliseerd was, is nu duidelijk
geworden dat ze veel minder over de situatie wisten dan ze wilden toegeven,' concludeerde een
verslaggever van het Australische ABC News (6).
Gigantische tent
TEPCO zou inmiddels van plan zijn het grootste deel van de Fukushima kerncentrale -te beginnen met
eenheid 1- te verpakken in een gigantische tent van speciaal polyester dat de straling uit de reactoren moet
tegenhouden. De beschadigde gebouwen volgieten met beton -zoals in Chernobyl is gebeurd- lijkt gezien de
omvang van de schade namelijk onmogelijk. De tent - door sommigen spottend een circustent genoemd
omdat deze niets zal kunnen uitrichten tegen de radioactiviteit die in het grondwater terecht komt- zal pas
aan het einde van dit jaar gereed zijn (7).
Xander(1) Xinhuanet ; (2) NHK World ; (3) Wall Street Journal (4) Yomiuri online / Energy News (5) Arirang
(6) ABC ; (7) Zero Hedge
Zie ook: http://theintelhub.com/2011/05/12/alert-emergency-levels-of-japan-nuclear-radiation-found-inforecasts-censored-from-public/
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3 Miljoen hectare graan gewassen onder water !!
mei 15, 2011pineutEen reactie plaatsenGa naar commentaar
De overstromingen in Amerika beginnen nu dan toch hun tol te eisen.
Zoals eerder vermeld is Amerika één van de grootste graanschuren van de
wereld. De start van de Graan Oogst in het zuiden van Amerika begint
normaliter in Augustus, en voorraden worden dan snel door exporteurs
verscheept over de wereld. Maar niet dit jaar. De enorme overstromingen
hebben ervoor gezorgd dat 3 miljoen hectare land onder water staat wat een enorme vertraging veroorzaakt
voor de export. Er zijn ook minder voorraden doordat boeren pas later kunnen herplanten of ze laten het
land voor wat het is om de verzekeringspremies op te kunnen strijken. Het oogsten van maïs en sojabonen
in het zuiden van de VS gaat vooraf aan het oogsten van het midden westen in half september, en
voorraden worden doorgestuurd maar de nabij gelegen Golf kust, die ongeveer 60 tot 65% van de graan
oogst van Amerika verwerkt. Door de overstromingen wordt dit alles enorm vertraagd en latere oogsten
leveren mogelijk veel minder op. Voor Zuid Amerika betekend dit extra werk en geld, want exporteurs zullen
uitwijken naar landen als Brazilië en Argentinië om daar Maïs en sojabonen op te kopen.
Ook voor Europa heeft dit verregaande consequenties aangezien veel producten uit die landen door Europa
worden geïmporteerd met prijsstijgingen tot gevolg. Brood, koekjes, mais producten en producten waar soja
in wordt verwerkt zullen allemaal flink duurder worden.
Die stijgingen zijn nu nog niet zichtbaar, maar door de vele mislukte oogsten zullen exporteurs en importeurs
die prijzen doorberekenen aan hun afnemers. Producenten zullen uiteindelijk de hogere prijzen moeten
doorberekenen in de eindproducten waardoor consumenten met het volgende seizoen flink in de buidel
zullen moeten tasten voor hun eten.
Bron : Alberta Farmer Express
http://pineut.wordpress.com/2011/05/15/3-miljoen-hectare-graan-gewassen-onder-water/

Breaking: Europa stort in elkaar
Totale paniek binnen de groep ‗redders‘ van de eurozone * naar de
pinautomaat! * horror-scenario bij instorting europese unie.
NRC: geen enkele vraag, geen enkele analyse * krant mede-schuldig aan
debakel door jaren van euro-bedrog en euro-propaganda
Enkele minuten voordat IMF-topman Dominique Strauss-Kahn naar Europa
zou vertrekken om met ondermeer Angela Merkel ‗knopen te gaan
doorhakken‘ in de escalerende Euro-crisis, is hij uit het vliegtuig gesleurd en vastgenomen [NRC] op
verdenking van een zedendelict. Enkele dagen geleden werd Strauss-Kahn aldus geciteerd over
Griekenland door The Guardian: The reality is that these people, they are in deep shit,” the managing
director of the IMF, Dominique Strauss-Kahn said recently. “If we had not come they would have fallen into
the abyss. Two weeks later the government would not have been able to pay civil servants‟ wages. Het heeft
er alle schijn van dat Strauss-Kahn zich als ‗defaitist‘ verzette tegen de agenda van de NWO-Bilderbergmafia en diende te worden uitgeschakeld. Dit weekeind is de Euro aan het instorten en daarmee
vermoedelijk ook het Europa-project van de Bilderbergers. EU-topman Herman van Rompuy is op dit
moment in China [Reuters] om te proberen of Griekenland (en andere EU-landen) verkocht kan worden aan
China. Dit paniek-bezoek is door alle MSM-media verzwegen.
Bron Micha Kat

FEMA wil in noodgevallen beslag leggen op voedsel uit privé moestuintjes !!
mei 15, 2011pineut
Dat overheden heel ver kunnen en willen gaan wisten de meeste lezertjes al.
In Amerika wil de Federale FEMA daar nog een schepje bovenop doen door,
in geval van nood, van lokale boerderijen beslag te laten leggen op de privé
moestuintjes. In eerdere berichten werd de gesloten Amish gemeenschap ook
al lastig gevallen door de bemoei zieke overheid. Omdat de overheid van
mening is dat zij in noodgevallen boven de wet staat, omdat zij de wet
vertegenwoordigen, vinden zij het kennelijk heel normaal om privé zaken in
beslag te nemen. Dat zij daarbij zelfs zover durft te gaan om zelfs een gesloten geloofs gemeenschap als de
Amish, die nog immer in de 19e eeuw leven, lastig te vallen is wel heel erg extreem.
Bron : Natural News
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