Inhoudsopgave NIEUWSBRIEF nr. 128 – 12.6.2011
Fukushima: Kernexpert adviseert Tokyo te verlaten als gebouw 4 instort ........................................................ 3
Verrijkt uranium Iran genoeg voor 4 kernbommen ............................................................................................ 4
EHEC uitbraak mogelijk gevolg van experimenten Duitse overheid ................................................................. 5
Palestijnen willen via spoedzitting VN Amerikaans veto omzeilen .................................................................... 6
Zeldzame serie zons- en maansverduisteringen in juni - profetisch? ............................................................... 7
Ahmadinejad wil alliantie met Egypte om Israël te verslaan ............................................................................. 8
Eerst Nakba-, nu Naksa dag - wat mankeert die Palestijnen toch? .................................................................. 9
Leuren Moret, geofysicus en stralingsdeskundige over Fukushima ............................................................... 11
Eerste priesterlijke zegen op Tempelberg Jeruzalem ..................................................................................... 18
De vis wordt duur betaald, maar wat te doen als er geen vis meer is? ........................................................... 19
Gemeenten en tuinders pikken groeischade GSM-straling uitstekend op…................................................... 19
Waar zijn de 50 miljoen klimaatvluchtelingen? ................................................................................................ 20
40 tekenen dat de Chinese economie de VS in de schaduw plaatst .............................................................. 20
De geheime oorlogen van de Israëlische-Saoedische alliantie ....................................................................... 21
Alles over de vele, zeer vele ‗killer-vaccinaties‘ die men voor ons in petto heeft ............................................ 22
Bacterie blijkt vleesetend: ‗Europa in paniek‘ .................................................................................................. 22
Rusland legt strategische reserve voedselvoorraden aan .............................................................................. 22
De mythe van de genocide in Srebrenica........................................................................................................ 23
De ‗horrorbacterie‘in Duitsland zoekt z‘n weg verder in Europa ..................................................................... 25
Wereld verandert razendsnel in grote gecontroleerde digitale gevangenis .................................................... 26
IMF-baas Strauss-Kahn waarschijnlijk opgevolgd door hardliner Lagarde ..................................................... 28
Werknemers van RFID-chips voorzien ............................................................................................................ 29
EHEC-pandemie: Door geheime diensten ingeschakeld - AmsterdamPost ................................................... 29
Enorme afname misdaad in VS; experts staan versteld! ................................................................................ 30
'Arrestatie Ratko Mladic in scène gezet' .......................................................................................................... 30
Amerikaans congreslid waarschuwt gezinnen grote steden te verlaten ......................................................... 31
Hij komt - Uit het nieuws 01-06-2011 (Aflevering: 454) ................................................................................... 32
Mladic opgepakt, nu nog de topterrorist van Amerika ..................................................................................... 36
Beatrix der Nederlanden en Assad van Syrië; een ‗schoon koppel‘ zouden onze Zuiderburen zeggen. ....... 37
Analyse: Jouw pensioen bestaat niet .............................................................................................................. 38
Eén hoog btw tarief, één kampioen Volksverlakkerij: staatssecretaris Frans Weekers. ................................. 40
Wit als rouwkleur ............................................................................................................................................. 41
Amerika en Rusland sluiten deal: Gadaffi moet weg, Assad mag blijven ....................................................... 42
Ontmanteling van de 'Brusselse EU' - een voorwaarde voor het recht op de vrijheid om wereldwijd te kiezen
voor natuurlijke gezondheid ............................................................................................................................. 43
Schandaal: Premier Papandreou verdient miljarden aan Griekse financiële crisis ......................................... 46
Amerikaan ondekt fabriekshal op Mars ........................................................................................................... 47
Het digitale concentratiekamp ......................................................................................................................... 48
Het nieuwste en tevens het laatste boek van Robin de Ruiter in de Nederlandse Taal, deze maand in uw
bus? ................................................................................................................................................................. 49
Ludieke actie van Micha Kat! ( Onderzoeksjournalist ) ................................................................................... 49
Een evolutionaire crisis .................................................................................................................................... 50
Autochtone spam ............................................................................................................................................. 56
Is dit normaal? ................................................................................................................................................. 56
HAARP (5/6/2011) ........................................................................................................................................... 57
Palestijnse Autoriteit: Vluchtelingen zijn ons kernwapen ................................................................................ 58
Duitse advocaat bevestigt geplande nucleaire aanslag op 26 juni in Berlijn ................................................... 59
RAND research: Militaire aanval kan Iraanse kernbom niet meer stoppen .................................................... 59

Nieuwsbrief nr. 128 – 12 juni 2011 - pag. 1

Een totaal-pakket aan informatie van wat zich onder de grond afspeelt. ........................................................ 60
Kabinet probeerde belastingvlucht Willem Alexander in de doofpot te stoppen ............................................. 62
Forensisch bewijs ehec bacterie onthult oorsprong ........................................................................................ 63
Voedselsector gewaarschuwd voor terroristische dreiging ............................................................................. 63
Fluoride weer terug in het drinkwater? ............................................................................................................ 64
Regenrecords in Noorwegen, schade en overlast .......................................................................................... 64
Forensisch bewijs geleverd dat EHEC bacterie biowapen is .......................................................................... 65
Wetenschappers pleiten voor eetbare RFID-chips in voedingsmiddelen ........................................................ 66
Hij komt - Uit het nieuws 08-06-2011 (Aflevering: 455) ................................................................................... 67
EHEC is begin van ellende. Dit beest blijft beter plakken op het darmweefsel ............................................... 70
Ex terrorist Saleem (vervolg): Islam verwoest het Westen van binnenuit ....................................................... 71
Cern houdt antimaterie 16 minuten vast.......................................................................................................... 72
EHEC-bacterie: gefabriceerd om angst te zaaien..!? ...................................................................................... 73
Ex moslim terrorist Kamal Saleen: Als Allah geen antwoord geeft ................................................................. 74
Zwitsers politicus eist arrestatie Kissinger bij Bilderberg ................................................................................. 76
Overal ter wereld lijkt de aardekost te barsten ................................................................................................ 78
Aldous Huxley (1958) ...................................................................................................................................... 78
‗Moongate‘: regeringszwendel van universeel formaat…?! ............................................................................. 79
Het NutriSmart systeem plaats een RFID in je voedsel voor informatie ......................................................... 82
De mysterieuze zoem is terug ......................................................................................................................... 82
Mind-Controlpatenten tonen mega-manipulatie! ............................................................................................. 83
VN rapport – HAARP kan ontploffing veroorzaken die op een nucleaire explosie lijkt ................................... 86
De energierevolutie van de 21e eeuw: Wyatt‘s Torch ..................................................................................... 87
Sterk wachtwoord nutteloos door videokaart................................................................................................... 89
Europarlementslid: Offer privacy op voor veiligheid ........................................................................................ 90
Wereldgraan-oogsten dit jaar 20% minder!!! ................................................................................................... 90
Tepco wil ook water uit andere kerncentrale in zee lozen ............................................................................... 90
Turkse opperrechter: Erdogan is tiran en wil sultan van het Midden Oosten worden ..................................... 91
Krijgen we ooit een dictator in Nederland? ...................................................................................................... 92
Amerikaanse wet verbiedt delen wachtwoord ................................................................................................. 93
Gevaarlijke stof strontium ontdekt in Fukushima ............................................................................................. 93
Silvio, de man die een heel land verneukte ..................................................................................................... 93
Bijzonderheden over de 'stadhoudersbrief' van prins Bernhard ...................................................................... 94
Grote explosie op zon ...................................................................................................................................... 95
Waarom zien we altijd één kant van de maan? ............................................................................................... 96
Bleker: besmetting niet bij groenten ................................................................................................................ 96
NASA bereidt zich voor, u ook ? ...................................................................................................................... 96
Hoe kon het katholiek geloof zo wegebben? ................................................................................................... 97
Groen energiebeleid zal tot catastrofale stroomstoringen leiden .................................................................... 98
Fukushima: Filmpje gemuteerd konijn, 35% hogere babysterfte westen VS .................................................. 99
Elenin Update: Amateur astronomen zeggen dwergster te zien (Planeet X) ................................................ 100
Onbekend en nieuw type e-coli verbreidt geheimzinnig EHEC-ziekte .......................................................... 101
Prikbord nr. 248 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn ....................................................................................... 102
Volgende Euro patient bekend: Cyprus ......................................................................................................... 102

Nieuwsbrief nr. 128 – 12 juni 2011 - pag. 2

Fukushima: Kernexpert adviseert Tokyo te verlaten als gebouw 4 instort
Nucleaire experts willen dat IAEA de Fukushima ramp verhoogt van niveau 6 naar nog niet bestaand niv. 8
Fukushima eenheid 4 voor en na de ramp (inzet). Hoewel het bassin
met gebruikte brandstofstaven intact lijkt, zijn de problemen met
eenheid 4 bijna onoplosbaar.
Volgens de op deze site al vaak aangehaalde nucleaire expert Arnie
Gundersen, die tot nu toe met bijna al zijn verwachtingen en
analyses gelijk heeft gekregen, is de situatie in de Japanse
kerncentrale bij Fukushima nog steeds gevaarlijker dan de meeste
mensen denken. In een internetradio interview zei Gundersen dat de
wind in Japan is gedraaid en nu richting Tokyo blaast. 'Ik adviseer
mijn vrienden dan ook om, als er een zware naschok komt en
gebouw 4 instort, Tokyo te verlaten. De situatie is veel erger dan de wetenschap tot nu toe ooit heeft
meegemaakt. Het feit dat er nucleaire brandstof op de grond ligt en steeds heter wordt is een situatie die nog
nooit door iemand geanalyseerd is.' (1)
Hete radioactieve cesium- en strontium deeltjes worden nu door de wind meegevoerd naar het zuiden,
richting de hoofdstad Tokyo. Gundersens angst dat het door explosies zwaar beschadigde gebouw van
eenheid 4 instort en de nucleaire brandstof hierdoor aan de open lucht wordt blootgesteld is bepaald niet
overdreven. Afgelopen donderdag ontsnapte er plotseling een grote wolk stoom uit gebouw 4, wat mogelijk
op een kleine explosie of een brand leek te wijzen (2). Als de gebruikte kernbrandstof in dit gebouw vlam vat
dan is het leed niet te overzien en kunnen op langere termijn tien- of zelfs honderdduizenden mensen
sterven aan radioactieve besmetting.
'Ik blijf erbij dat deze ramp erger is dan die van Chernobyl,' herhaalde Gundersen. Diverse andere nucleaire
experts zijn het hiermee eens en hebben het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) opgeroepen
om het rampniveau van 6 naar 8 te verhogen. De kernramp-schaal ging tot nu toe niet verder dan niveau 6,
maar de ernst van de ramp met de Fukushima centrale werd tot nu toe door vrijwel niemand voor mogelijk
gehouden: drie kernsmeltingen die waarschijnlijk door de beschermingsvaten zijn gebrand, en grote
problemen met de opslag van de gebruikte kernbrandstofstaven (3).
Noordelijk Japan op haartje na ontsnapt
Gundersen stelt dat Japan zich gelukkig mag prijzen dat de wind in de eerste weken na de ramp, toen er
onvoorstelbaar veel meer straling vrijkwam dan officieel werd toegegeven, richting zee blies. 'Want anders
was het Japanse volk op zijn knieën gedwongen... Als al die besmetting die toen in de oceaan terecht kwam
op Japan was terecht gekomen, dan had het land heel goed in tweeën gesplitst kunnen zijn.' Nu de wind
toch gedraaid is en richting Tokyo blaast heeft Gundersen maar één advies aan zijn Japanse vrienden: als
gebouw 4 inderdaad instort moeten ze hun biezen pakken. En dat er nog steeds naschokken plaatsvinden
bleek donderdag, toen de oostkust van Japan op dezelfde hoogte als Fukushima door een 6.3 aardbeving
werd getroffen (4).
Ook de befaamde Japanse wetenschapper Michio Kaku stelde opnieuw -nu tegenover CNN- dat het maar
een haartje gescheeld heeft of heel noordelijk Japan zou verloren zijn geweest (5). Omdat er tamelijk snel
zeewater in de beschadigde reactorgebouwen kon worden gepompt werd een nog veel grotere ramp
ternauwernood afgewend. Kaku wijst op het feit dat de autoriteiten eindelijk hebben toegegeven dat reactor
1 en waarschijnlijk ook reactoren 2 en 3 voor 100% gesmolten zijn. 'Al die geruststellende woorden van ze
betekenen helemaal niets,' aldus Kaku. 'We zijn maar net ontsnapt aan een wereldwijde tragedie.'
Weer 'rekenfouten', straling bleek veel hoger
Het Japanse ministerie van Wetenschap erkende gisteren dat de straling in de periode 12 maart tot 25 mei
inderdaad veel hoger is geweest dan opgegeven. Oorzaak van de veel te lage inschatting: juist, weer een
'rekenfout'. Zo'n 22 kilometer ten noordwesten van Fukushima bleek dat de straling bijvoorbeeld niet 31,7
milliesieverts, maar in totaal 73,9 milliesieverts was (61 milliesieverts tot 11 mei). Op zo'n 10 andere locaties
bleek dezelfde 'rekenfout' te zijn gemaakt (6).
Zelfs ten zuiden van Tokyo (de Fukushima centrale bevindt zich 220 kilometer noordoostelijk van de
Japanse hoofdstad) werd dermate hoog radioactief cesium aangetroffen -570 becquerels per kilo, 70 becq
hoger dan de limiet- dat het Japanse ministerie van Gezondheid besloot het transport van groene thee uit 4
prefecturen te verbieden (7).
Herstelwerk nauwelijks mogelijk
Gundersen legt uit dat de torenhoge straling in de Fukushima centrale, in combinatie met het feit dat er geen
licht is, er overal water staat en de gebouwen zwaar beschadigd zijn, het bijna onmogelijk maken om
herstelwerk te verrichten, vooral omdat de in dikke pakken gehesen werknemers maar een kwartiertje in de
centrale mogen werken en dan al hun maximale jaarlijkse dosis straling hebben opgelopen. Hij verwacht dan
ook dat de Japanners uiteindelijk eenheden 1, 2 en 3 in beton zullen moeten gieten, iets dat nu nog niet kan
gebeuren omdat de reactorkernen nog te heet zijn.
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Reactor 3 heeft daarnaast nog een acuut probleem: het zoute zeewater heeft het ijzer in de centrale dermate
aangetast, dat de bodem letterlijk zou kunnen barsten en alle radioactieve inhoud -mogelijk de hele nucleaire
kern- daardoor naar buiten zal stromen.
Problemen eenheid 4 bijna niet op te lossen
Eenheid 4 vormt echter het grootste, bijna onmogelijk op te lossen probleem: het gebouw kan niet in beton
worden gegoten, omdat de gebruikte brandstof zich bovenin bevindt en het wankele gebouw door het beton
zou instorten. De brandstof kan echter ook niet uit het gebouw worden gehaald omdat het veel te radioactief
is. Daarom moet er waarschijnlijk eerst een enorm gebouw om eenheid 4 worden gebouwd. Pas daarna kan
de nucleaire brandstof veilig worden verwijderd.
Daarnaast moet er volgens Gundersen een 20 meter diepe en anderhalf meter brede gracht rondom de
centrale worden gegraven en worden gevuld met Zeolite, een stof die heel goed radioactief materiaal dat in
het grondwater terecht is gekomen kan absorberen. Gundersen begrijpt niet waarom dit nog steeds niet
gedaan is. Het gaat volgens hem hoe dan ook vele jaren duren voordat de situatie onder controle is aangenomen dat nieuwe naschokken de situatie niet verergeren.
Xander - (1) Chris Martenson, (2) YouTube (TBS/JNN), (3) Energy News, (4) Xinhua, (5) CNN, (6) Tokyo-np
/ Ex-SKF, (7) AFP

Verrijkt uranium Iran genoeg voor 4 kernbommen
'Iran is virtuele kernwapenstaat' - Afgeserveerde militaire optie weer terug op tafel in Israël
Irans nucleaire verrijkingsfabriek in Natanz.
Volgens het Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, Amerika's
wetenschappelijke 'waakhond' op het gebied van de productie van
kernwapens in de wereld, had Iran in december 2008 voldoende
uranium-235 verrijkt voor één kernbom, in 2009 genoeg voor twee, in
augustus 2010 genoeg voor drie en in april 2011 voor vier
kernbommen. Uit het laatste rapport van het Internationale Atoom
Energie Agentschap (IAEA) blijkt tevens dat Iran in het geheim de
verzegeling van een gedeelte van de verrijkingsinstallaties in Natanz
heeft verbroken, wat betekent dat de islamitische republiek doelbewust de werkelijke hoeveelheid verrijkt
uranium afschermt voor het IAEA. Voor Israël is deze zorgwekkende ontwikkeling reden om de eerder
afgeserveerde militaire optie weer serieus in overweging te nemen.
Het Wisconsin Project concludeert dat Iran zijn status als 'virtuele kernwapenstaat' heeft verstevigd. Dit
betekent dat het land op ieder moment kan besluiten om een kernwapen te bouwen. Sinds november 2010,
toen Iran de nucleaire fabriek in Natanz een week stillegde -mogelijk vanwege het Stuxnet computervirus-, is
de verrijking van uranium versneld, van 5000 centrifuges in februari 2011 tot 6000 centrifuges in mei. Omdat
Iran de IAEA verzegeling verbrak en de volgende controle pas in oktober of november is, wint Iran een
periode van 6 tot 7 maanden waarin niemand in het Westen of Israël enig idee heeft wat er gaande is in de
verrijkingsfabriek.
Daarnaast is er onzekerheid over het aantal verrijkingscentrifuges dat Iran in gebruik heeft. Het is daarom
heel goed mogelijk dat de IAEA inspecteurs slechts een deel van de centrifuges te zien krijgen en/of de
minder geavanceerde.
De voormalige directeur van de gevreesde Israëlische geheime dienst Mossad, Meir Dagan, bleek in 2010
zich achter de schermen al enkele jaren fel verzet te hebben tegen een eventuele Israëlische aanval op de
Iraanse nucleaire installaties. 'Meneer stop-de-bom,' zoals hij in Israël genoemd wordt vanwege de geheime
Mossad operaties die de Iraanse nucleaire dreiging met 5 of 6 jaar wisten te vertragen, waarschuwde
eergisteren nog dat een militaire aanval zal leiden tot een regionale oorlog waarin Israël het heel zwaar te
verduren zal krijgen.
Ook in de VS is er de laatste jaren de nodige controverse ontstaan over hoe het probleem Iran op te lossen.
Moet er tijdig militair worden ingegrepen, of kunnen Amerika, Israël en de rest van het Midden Oosten wel
leven met een nucleair Iran? Met één of twee kernbommen zou Iran niet veel kunnen uitrichten, zeker niet
tegen het naar schatting 200 tot 400 stuks grote kernbommenarsenaal van Israël en al helemaal niet tegen
dat van de VS.
In zowel Israël als de VS heeft deze gedachte de laatste twee jaar flink aan populariteit gewonnen. Nu Iran
echter voldoende verrijkt uranium voor 4 kernbommen blijkt te hebben en stug doorgaat met het verzamelen
van een nog groter potentieel arsenaal, zal men zeker in Jeruzalem -zei het met veel tegenzin- opnieuw
serieus gaan denken aan eventueel militair ingrijpen, zeker omdat de Iraanse president Ahmadinejad zijn
dreigementen dat de joodse staat spoedig door de moslims 'verwijderd' zal worden wekelijks blijft herhalen.
(1)
Xander - (1) DEBKA
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EHEC uitbraak mogelijk gevolg van experimenten Duitse overheid
In Frankrijk experimenteren 17 jarige scholieren al bijna 10 jaar met de
E.coli bacterie - Officieel: Britse min.Def. liet E.coli variant los op eigen
bevolking
Scholieren die een antibiotica resistente E.coli bacterie creëren? In
Frankrijk doen ze dat al sinds 2002. (foto illustratief)
In Duitsland zijn er aanwijzingen gevonden dat de uitbraak met de
levensgevaarlijke EHEC darmbacterie, die al aan 17 mensen het leven
heeft gekost, mogelijk het gevolg is van overheidsexperimenten. Een noord Duits onderzoekslaboratorium
zou in het kader van een geheim project om Duitse soldaten in Afrika te kunnen beschermen tegen
gemuteerde bacteriën 'stomtoevallig' een bacteriënstam gekruist hebben die 'totaal onverwacht' een
dodelijke epidemie heeft veroorzaakt. Diverse Europese legers experimenteren overigens al sinds de jaren
'60 met de E.coli bacterie. Zo lieten de Britten in 1965 en 1967 in het geheim een variant los op de bevolking
van Swindon en Southampton.
Duitsland is één van de weinige landen waar het leger geen agressieve biowapens ontwikkeld - althans, niet
officieel. Wel wordt er onderzoek gedaan naar de beste bescherming voor soldaten die in het buitenland
worden ingezet en die daar mogelijk te maken krijgen met biologische wapens. Bij dit onderzoek worden
bestaande bacteriënstammen gekruist en worden nieuwe varianten ontwikkeld. Volgens internationale
verdragen moet dit soort onderzoek altijd worden gemeld. Dat gebeurt vaak, maar niet altijd, vooral niet als
er een antibiotica-resistente variant wordt ontwikkeld en pas daarna gekeken wordt naar te ontwikkelen
beschermingsmaatregelen.
Uit onderzoek blijkt dat de EHEC bacterie die in noord Duitsland voor een uitbraak zorgde voor 93% bestaat
uit het DNA van een bacteriestam uit de Centraal Afrikaanse Republiek. Het Duitse leger zou op een locatie
in noord Duitsland juist met deze variant hebben geëxperimenteerd. Dat kan onmogelijk toeval zijn, zeker
niet nadat bleek dat 17 mensen die ziek zijn geworden in hetzelfde restaurant in het Noord-Duitse Lübeck
hebben gegeten (3).
De Duitse regering zal dit gegeven ongetwijfeld fel bestrijden, omdat ze anders de hele Duitse bevolking -en
de Europese landen waar mensen die in Duitsland hebben gegeten ziek zijn geworden- heel wat uit te
leggen heeft en zal moeten erkennen dat het 'veilige' onderzoek naar biologische wapens net zo lek is als de
Fukushima kerncentrale in Japan.
De eerdere verdachten van de uitbraak van de EHEC darmbacterie -biogasinstallaties, mest, de 'fecaliën
jihad', Spaanse en Nederlandse tuinbouwers- kunnen dus hoogst waarschijnlijk weggestreept worden. De
werkelijke oorzaak zou heel goed een kruising kunnen zijn die afkomstig is uit een onderzoekslaboratorium
van het Duitse leger. (1)
Experimenten in Europa
Voor de reguliere media zijn dit slechts complottheorieën, maar ook in andere Europese landen worden al
tientallen jaren dergelijke gevaarlijke experimenten verricht, soms zelfs door scholieren. Zo veranderen 17
jarigen in Frankrijk al sinds 2002 het DNA van E.coli bacteriën - gewoon in het klaslokaal. Inderdaad,
doodgewone Franse scholieren weten al bijna 10 jaar hoe ze een E.coli bacterie resistent kunnen maken
tegen antibiotica. Dit jaar ontstond er enige commotie omdat men zelfs 15 jarigen met de E.coli bacterie
wilde laten experimenteren. Tegenstanders zijn bang dat zo'n resistente bacterie dan heel gemakkelijk naar
de buitenwereld kan ontsnappen.
De Britten probeerden al in 1965 en 1967 een E.coli variant uit door deze -vanzelfsprekend in het geheimop de bevolking van de steden Swindon en Southampton los te laten. Dat blijkt althans uit officieel
vrijgegeven documenten van het ministerie van Defensie in Londen. Deze geheime tests met biowapens zou
'zeer succesvol' zijn geweest.
Toch een bio terreuraanslag?
Ondertussen probeert de Duitse regering inderdaad uit alle macht de biowapen-test of -aanslag verklaringen
als belachelijke complottheorieën weg te zetten. Net als in vrijwel alle andere landen wordt daarbij de
reguliere massamedia ingezet, zelfs het ooit wereldwijd gerenommeerde Duitse blad Die Welt. Daarbij
worden wetenschappers aangehaald die natuurlijk alleen de officiële overheidsversie van de gebeurtenissen
onderschrijven.
Twee dagen later haalde Die Welt -wellicht door de feiten gedwongen?- echter een hygiëne expert aan die
verklaarde dat het wel degelijk toch een aanslag geweest zou kunnen zijn. Als zelfs Franse scholieren zo'n
wapen kunnen maken, dan lijkt het niet meer dan logisch dat ook deze mogelijkheid serieus wordt
onderzocht.
Xander
(1) KOPP Online
(2) KOPP Online
(3) NU.nl

Nieuwsbrief nr. 128 – 12 juni 2011 - pag. 5

Palestijnen willen via spoedzitting VN Amerikaans veto omzeilen
Egypte sluit al na 4 dagen grens met Gazastrook, Hamas woedend - Frankrijk wil vredesconferentie in juli
Nog maar een keertje, omdat het de joden-en Israëlhaters zo
mateloos irriteert: Israëlische vlaggenparade op Jeruzalemdag, 1
juni. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Riad Maliki
heeft verklaard dat de Palestijnse Autoriteit bij een Amerikaanse veto
in de VN-Veiligheidsraad via een spoedzitting van de Algemene
Vergadering van de VN zal proberen om toch erkenning voor een
eigen staat in de Israëlische gebieden Judea en Samaria te krijgen.
Maliki erkende overigens dat de Palestijnen in de Algemene
Vergadering nog niet kunnen rekenen op de benodigde 2/3
meerderheid.
De Palestijnen denken volgens Maliki tijdens een 'Uniting for Peace' spoedzitting een Amerikaans veto te
omzeilen. Omdat officieel de instemming van de VN-Veiligheidraad nodig is om een nieuwe staat te
erkennen zal die erkenning na een Amerikaanse veto voor het nodige juridische getouwtrek zorgen. De
Palestijnen zullen echter sowieso de steun krijgen van het 57 landen tellende moslimblok.
De Franse minister van Buitenlandse Zaken Alain Jupé, die op bezoek is Ramallah -de thuisbasis van de
PA- heeft aangeboden in juli een vredesconferentie te organiseren om het vredesproces tussen Israël en de
Palestijnen weer op gang te helpen. Volgens Jupé moeten nieuwe onderhandelingen zijn gebaseerd op
Obama's toespraak waarin hij zei dat Israël moet terugkeren naar de (foutief als 'grenzen' genoemde)
wapenstilstandslijn van 1949-1967. Jupé waarschuwde voor de gevolgen als er niet vóór september, als de
Palestijnen erkenning gaan vragen voor hun eigen staat, meningsverschillen zijn opgelost (4).
Eerst lidmaatschap, dan erkenning
Saeb Erekat, onderhandelaar namens het uitvoerende comité van de PLO, vind dat de Palestijnen zich eerst
moeten richten op het officiële lidmaatschap van de VN zolang Israël doorgaat met het bouwen van
'nederzettingen'. 'Erkenning is iets anders dan lidmaatschap,' aldus Erekat, die denkt dat het lidmaatschap
de Palestijnse Autoriteit in staat zal stellen om de onderhandelingen met Israël te heropenen. Erekat wil het
Palestijnse lidmaatschap er dan ook vóór een eventueel Amerikaans veto in september door zien te drukken
(1). Volgens de Palestijnse VN-topdiplomaat Riyad Mansour zijn de Palestijnen klaar om net als in Tunesië
en Egypte 'vreedzaam' de straat op te gaan om een einde aan de Israëlische 'bezetting' en een eigen
onafhankelijke staat te eisen. Mansour wil tot aan de VN Vergadering in september proberen het aantal
landen dat Palestina wil erkennen op te voeren van 112 nu naar 130 of 140, zodat er een tweederde
meerderheid ontstaat en de druk op de Amerikaanse president Barack Obama heel groot wordt om geen
veto uit te spreken.
Dreiging derde intifada
Mochten deze pogingen falen dan hebben de Palestijnen volgens Mansour 'andere tactieken die we kunnen
gebruiken om internationaal een paar extra spierballen te vertonen, zodat het heel, heel erg moeilijk wordt
voor wie dan ook om onze poging te blokkeren.' Wat die tactieken dan zullen zijn wilde Mansour niet nader
verduidelijken, maar dat het iets met geweld te maken heeft lijkt wel duidelijk. Sabri Saidam, de vice
voorzitter van de Fatah raad en een voormalige PA-minister, waarschuwde Israël openlijk voor het uitbreken
van de derde Palestijnse intifada. Recent verwierp PA-leider Mahmoud Abbas juist het idee van een nieuwe
intifada, omdat de tweede intifada in 2000 volgens hem 'rampzalig' was geweest voor het Palestijnse volk.
Saidam voegde eraan toe dat de Palestijnse terreurgroepering Hamas, die onlangs een verzoeningspact
sloot met Fatah en deel zal nemen aan een nieuwe Palestijnse regering, niet zijn handvest zal veranderen
waarin wordt opgeroepen tot de vernietiging van Israël en het uitroeien van alle joden. Hij noemde dit
gegeven echter 'irrelevant' omdat Hamas geen deel zal nemen aan eventuele toekomstige
vredesonderhandelingen met Israël. Volgens Saidam kunnen de Palestijnen in september rekenen op de
steun van 150 van de 192 lidstaten van de VN (2).
Egypte sluit na 4 dagen grens met Gaza
Slechts vier dagen na de alom bejubelde opening hebben de militaire machthebbers de grens tussen Egypte
en de Gazastrook bij Rafah weer bijna helemaal dicht gegooid. Door middel van een serie strakke
bureaucratische regels wil Egypte het aantal Palestijnen dat dagelijks de grens passeert beperken tot
maximaal 400. Reden: de VS zou de machthebbers in Caïro laten weten dat sinds het openen van de grens
op zaterdag 28 mei er talloze Palestijnse en al-Qaeda terroristen van de Gazastrook zijn uitgezwermd over
de Sinaï woestijn, waardoor de Egyptische dorpen en steden aan het Suezkanaal open liggen voor
eventuele nieuwe aanslagen. Onder druk van Amerika -en ongetwijfeld de door Obama beloofde $ 2 miljard
hulp en schuldenkwijtschelding- ging de voorzitter van de militaire raad, veldmaarschalk Mohammed
Tantawi, akkoord met een bezoek van Amos Gilad, de politieke adviseur van het Israëlische ministerie van
Defensie. Gilad kreeg gisteren tijdens een overleg met een aantal Egyptische officials -waaronder minister
van Inlichtingen Murad Muwafi- in Caïro te horen dat Egypte aan Hamas een zwarte lijst heeft overhandigd
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met daarop de namen van 5000 Palestijnen die het verboden wordt om de grens met Egypte over te steken.
Hier vallen de gehele operationele militaire armen van Hamas, Jihad Islami, de Palestijnse 'bewegingen' en
andere extremistische organisaties onder. Daarnaast wordt het aantal Palestijnen dat dagelijks de grens
oversteekt teruggebracht van 1000 à 2000 in de eerste paar dagen naar maximaal 400. Bovendien wil Caïro
van tevoren weten wie die 400 Palestijnen zijn, zodat niet iedereen tot Egypte zal worden toegelaten.
Palestijnen die een medische behandeling in Egypte willen ondergaan zullen eerst door een Egyptische
medische raad worden gekeurd. Toen de leiders van Hamas met deze strenge beperkingen werden
geconfronteerd, ontploften ze bijna van woede en dreigden de Egyptische militaire heersers met 'pijnlijke
vergeldingen'. Vooral Mahmoud al-Zahar, een topofficial van Hamas in Gaza, voelde zich gekrenkt,
aangezien hij juist in Damascus was om daar op te scheppen over het succes dat Hamas bereikte met het
openstellen van de grens met Egypte. Hamasleiders zouden de grens bij Rafah nu hermetisch willen
afsluiten, om zo de wereld 'het ware gezicht tegenover de Palestijnen' van de militaire heersers van Egypte
te laten zien. (3)
Xander, (1) Ynet News, (2) Arutz 7, (3) DEBKA, (4) Ynet News

Zeldzame serie zons- en maansverduisteringen in juni - profetisch?
Opnieuw aandacht voor mogelijke betekenis voor de 'eindtijd'
Deze maand is het precies 44 jaar geleden dat oost Jeruzalem werd bevrijd
van de Arabische bezetting. Boven nachtelijk Jeruzalem een schematische
weergave van de eclipsen van deze maand.
In precies één maand tijd zullen er op onze planeet twee bijzondere
zonsverduisteringen plaatsvinden, met exact in het midden een bloedrode
maansverduistering die onder andere zichtbaar zal zijn in het Midden Oosten (1). Bloedrode
maansverduisteringen zijn door de Amerikaanse pastor Mark Biltz met behulp van gegevens van de NASA
verbonden aan bijzondere gebeurtenissen rond het joodse volk en de staat Israël. De eerste
zonsverduistering vindt overigens morgen in de nacht plaats, maar zal bizar genoeg vandaag eindigen. Hoe
kan dat? De zonsverduistering van vannacht zal te zien zijn in het uiterste noorden, in het arctische gebied
waar de zon in de zomer nooit onder gaat. De eclips begint op donderdag 2 juni in het noorden van China en
Siberië en beweegt dan over het noordpoolgebied om op 1 juni -een dag eerder dus- te eindigen in het
noordoosten van Canada. De eclips begint dus op 2 juni en eindigt op 1 juni. Dit is mogelijk omdat de
zonsverduistering de over de Pacifische Oceaan lopende datumlijn passeert.
Precies een maand later, op 1 juli, vind er een net zo bizarre zonsverduistering plaats, maar nu in het
uiterste zuiden. Omdat het op Antarctica winter is bevindt de zon zich op bijna het hele continent ook
overdag onder de horizon, met uitzondering van een smalle en onbewoonde strook ver ten zuiden van het
eiland Madagascar. Alleen vanaf een klein gebied in de Zuidelijke IJszee zal de zon vlak bij de horizon
verduisterd worden door de maan. Waarschijnlijk zullen dus alleen pinguïns en zeevogels er getuige van
zijn. Precies tussen deze twee bijzondere zonsverduisteringen vindt op woensdag 15 juni een totale
maansverduistering plaats. De dan bloedrood gekleurde maan zal in totaal 100 minuten -het langst sinds juli
2000- gadegeslagen kunnen worden door miljoenen mensen in Afrika, het Midden Oosten en zuidwest Azië.
Deze verduistering zal zichtbaar zijn zodra de maan in de vroege avond opkomt in Zuid Amerika en Europa,
en als de maan voor het aanbreken van de dageraad ondergaat in oost Azië en Australië en Nieuw Zeeland,
waar deze voor het laatst in de stad ChristChurch kan worden gezien. Alleen in Noord Amerika zal er niets
van de maansverduistering te zien zijn.
Profetische betekenis?
Deze maand viert Israël de 44e verjaardag van de Zesdaagse Oorlog in 1967, toen oost Jeruzalem, Judea
en Samaria bevrijd werden van de Arabische bezetting. Tijdens het Hebreeuwse jaar 1967-1968 vonden er
vier totale (bloedrode) maansverduisteringen plaats die exact samenvielen met joodse feestdagen. Een
vergelijkbare unieke gebeurtenis vond 'toevallig' eerder plaats tijdens de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog
in 1948-1949, en wordt deze eeuw nog maar één keer herhaald, namelijk in het jaar 2014-2015.
De Amerikaanse pastor Mark Biltz werd onder christenen over de hele wereld bekend vanwege de conclusie
dat er dan opnieuw een zeer belangrijke gebeurtenis voor het joodse volk en de staat Israël zal plaatsvinden,
mogelijk zelfs één die verband houdt met de terugkeer van de Messias, Jezus Christus.
Het joodse Shavu'ot (pinkster) feest wordt dit jaar op 8 juni gevierd, 7 dagen na de eerste zonsverduistering
en 7 dagen vóór de bloedrode maansverduistering. Na deze maansverduistering zijn er nog eens 7 dagen
tot de zomer zonnewende (het begin van de zomer). In profetisch perspectief worden zonsverduisteringen
geassocieerd met (gebeurtenissen in) de wereld en maansverduisteringen met die van het joodse volk en
sinds 1948 de joodse staat Israël. In de voor de joden extreem belangrijke jaren 1948-1949 en 1967-1968
vielen deze zons- en maansverduisteringen overigens niet persé op de dagen zelf samen met 'grote'
gebeurtenissen, maar duidden ze wel op het belang van het jaar als geheel.
Xander -(1) Fox News
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Ahmadinejad wil alliantie met Egypte om Israël te verslaan
Rakettenarsenaal Hamas passeert de 10.000 stuks - Egypte wil gasleveranties aan Israël stopzetten President Peres: Jeruzalem is onze eeuwige hoofdstad
Tienduizenden mensen namen vandaag deel aan de Israëlische
vlaggenmars ter gelegenheid van de 44e verjaardag van de
hereniging van Jeruzalem. Arabieren en linkse activisten
protesteerden en zorgden her en der voor opstootjes.
De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad heeft er bij de huidige
Egyptische machthebbers op aangedrongen de banden met Iran te
herstellen en samen met Iran een 'grootmacht' te gaan vormen die
'de Zionisten' zal dwingen 'de regio te ontvluchten.' (1)
Volgens Ahmadinejad, die sprak tijdens een ontmoeting in Teheran
met Egyptische academici, geestelijken en vertegenwoordigers van de media, zien 'onze vijanden' -de
Verenigde Staten, Israël en Saudi Arabië- de toenadering tussen het Shi'itische Iran en het Soenitische
Egypte als een grote bedreiging. 'Uit onze samenwerking zal een politieke en economische grootmacht
voortkomen die alle Zionisten en andere vijanden op de vlucht zal doen slaan.'
Ahmadinejad herhaalt vrijwel wekelijks zijn voorspelling dat de joodse staat binnenkort zal verdwijnen.
Volgens Israël is dat een dreigement met totale verwoesting, mede omdat Iran ondanks de voortdurende
ontkenningen kernwapens ontwikkelt en Ahmadinejad zichzelf in een apocalyptische Iraanse documentaire
presenteerde als de voorloper van de islamitische Mahdi en in die hoedanigheid de joodse staat zal
aanvallen en vernietigen (2).
'Als we samenwerken is hun (Amerikaanse) hulp niet meer nodig, omdat Iran en Egypte in elkaars behoeften
kunnen voorzien door op elkaars capaciteiten te vertrouwen,' aldus Ahmadinejad, daarmee verwijzend naar
de $ 2 miljard die de Amerikaanse president Obama recent aan Egypte beloofde (waarvan $ 1 miljard een
kwijtschelding van schulden was).
De banden tussen Egypte en Iran werden na de islamitische revolutie in Iran en het vredesverdrag tussen
Egypte en Israël in 1979 verbroken. Teheran ziet betere relaties met Egypte als onderdeel van het
'islamitische ontwaken' in de Arabische wereld en hoopt dat de moslimlanden zich zullen verenigen,
waardoor de Amerikaanse invloed in de regio zal verminderen.
10.000 raketten voor $ 13 miljoen per maand hulp
Sinds het afzetten van de Egyptische president Hosni Mubarak, tientallen jaren lang een trouwe bondgenoot
van de VS, is Egypte zich in snel tempo steeds vijandiger gaan opstellen tegenover Israël. De militaire
machthebbers staan toe dat de Palestijnse terreurorganisatie Hamas zijn hoofdkwartier verplaatst van
Damascus naar Caïro en openden voor het eerst in jaren de Egyptische grens met de Gazastrook, waardoor
Hamas, dat inmiddels ruim 10.000 raketten heeft verzameld (3), ongelimiteerd kan doorgaan met zich te
bewapenen voor het volgende conflict met Israël.
Daarnaast geeft Egypte Hamas, dat een gewelddadige tak is van de Moslim Broederschap die over drie
maanden in Egypte aan de macht dreigt te komen, nu de facto een militair schild tegen eventuele nieuwe
Israëlische vergeldingsacties, mochten de Palestijnse terroristen besluiten om opnieuw (een deel van) hun
arsenaal op joodse steden en dorpen af te vuren. Desondanks rijden er nog maandelijks Israëlische
geldwagens met ongeveer $ 13 miljoen cash naar de Gazastrook om te voorkomen dat de Palestijnse
economie instort. Veel maakt het echter niet uit, aangezien het geld grotendeels verdwijnt in de zakken van
Hamas, die het gebruikt voor de aanleg van smokkeltunnels en de aankoop van nieuwe wapens (3).
Egypte: geen gas meer naar Israël
Terwijl aan de ene kant de Egyptische banden met de Palestijnen, die gezworen hebben Israël te
vernietigen, officieel worden gemaakt, worden de banden met Israël stukje bij beetje verbroken. Zo wil de
minister van Olie, Abdallah Ghorab, het in 2009 gesloten gascontract met Israël opzeggen en alle
leveranties aan de joodse staat stopzetten. In 2010 kwam 40% van het gas in Israël uit Egypte.
Tijdens de opstand in Egypte werd de $ 460 miljoen kostende pijpleiding, die ook naar Jordanië loopt, al
twee keer opgeblazen door Hamas. De schade is inmiddels hersteld, maar de East Mediterranean Gas
Company (EMG) -de exploitant van de pijplijn- beschuldigt Egypte ervan het huidige contract, dat nog tot
2013 doorloopt, te willen verbreken en de prijs fors naar boven te willen bijstellen. Dat zou de officiële reden
zijn dat de gasleveranties nog steeds niet zijn hervat (4).
'Netanyahu heeft oorlog verklaard aan de vrede'
Ook Hezbollah en de Palestijnse Autoriteit voelen zich gesterkt door de hernieuwde Egyptische vijandigheid
tegenover Israël. Hezbollah leider Nasrallah verklaarde vorige week dat Netanyahu met zijn toespraak voor
het Amerikaanse Congres 'de vrede een dodelijke slag heeft toegebracht' en dat 'er nu alleen nog maar
verzet mogelijk is om de bevrijding te bewerkstelligen' (5)
PA-official Nabil Shaath, een naaste medewerker van Mahmoud Abbas, vind dat Netanyahu 'de oorlog heeft
verklaard aan het vredesproces'(6). Premier Netanyahu weigert namelijk de Palestijnse eisen om terug te
keren tot de wapenstilstandsgrens van 1949, de Israëlische hoofdstad Jeruzalem in tweeën te splitsen en
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miljoenen zogenaamde 'vluchtelingen' tot Israël toe te laten -iets dat onmiddellijk een einde zou maken aan
de joodse staat- uit te voeren.
Niettemin is de Israëlische president Peres ervan overtuigd dat Jeruzalem nog in onze tijd vrede zal kennen
(7). Tijdens de jaarlijkse Jeruzalem-dag ceremonie, die dit jaar werd gehouden vanwege het feit dat Israël
het oostelijke deel van de stad 44 jaar geleden bevrijdde, bedankte hij de soldaten van het Israëlische leger
voor het 'tot leven brengen van onze historische hoofdstad, de eeuwige hoofdstad van ons volk... Geen
enkele andere stad ter wereld heeft zo'n massale inspiratie, die de harten van de helft van de mensheid
heeft veroverd, teweeg gebracht.'
Xander - (1) Jerusalem Post, (2) Xandernieuws 25-05-11, (3) DEBKA, (4) DEBKA , (5)Ynet News, (6) Arutz 7

Eerst Nakba-, nu Naksa dag - wat mankeert die Palestijnen toch?
Stelt u zich voor dat Duitsland ieder jaar op 7 mei een herdenking zou
houden ter gelegenheid van de nederlaag van de Nazi's, compleet met
hakenkruizen, anti-joodse kreten en slogans, en een historisch verslag
waarin wordt beweerd dat de Duitsers die destijds werden verbannen uit
Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije de échte slachtoffer van de
Tweede Wereldoorlog waren. Krankzinnig? Ja, maar dat is precies wat er
op 15 mei plaatsvond tijdens de Nakba dag, en vanaf vandaag tijdens de
Naksa dagen, als de Palestijnen en Arabische moslims demonstreren en relletjes schoppen als protest
tegen hun mislukte pogingen om in 1948 en 1967 de joden uit te roeien.
Er is nauwelijks een walgelijker voorbeeld van historische dementie denkbaar dan een volk, dat verre in de
meerderheid is en verantwoordelijk is voor meerdere genocides, dat zich gedraagt als slachtoffers omdat
hun invasies van Israël op niets uitliepen waardoor de zo vurig gewenste uitroeiing van de Joden mislukte.
Alleen de Japanners komen met hun jaarlijkse herdenkingen van Hiroshima en Nagasaki in de buurt,
doordat zij hun eigen aandeel in de oorlog -Nanking, Pearl Harbor- altijd weglaten.
De Arabische geschiedenis over Israël laat de duizenden jaren geschiedenis van de oorspronkelijke joodse
bewoners, inclusief 1000 jaar Jodenvervolging door de Arabische overheersers, buiten beschouwing, net
zoals de massale slachtpartijen en gruweldaden die de Arabische moslimbezetters begingen tegen de
joodse inwoners in de 20e eeuw -nog vóórdat er sprake was van een Joodse staat-, inclusief het bloedbad in
Hebron en de samenwerking met de Nazi's door hun leider, de Mufti van Jeruzalem. In plaats daarvan begint
en eindigt hun geschiedenis met de zogenaamde 'verdrijving' van de Palestijnen uit hun dorpen in 1948, de
reden waarom boze oude vrouwen tijdens de demonstraties oproepen om alle joden af te slachten.
7 Arabische legers verloren van de joden
Er zijn minstens zoveel Joodse vluchtelingen als er Arabische vluchtelingen zijn, met dit verschil dat de
Joden een minderheidsgroepering waren van wie alles werd gestolen en die het geweld van de meerderheid
ontvluchtten. De Arabische 'vluchtelingen' waren echter een meerderheid die om strategische redenen
werden teruggetrokken, een gehoorzame reactie op de oproepen van de Syrische en Iraakse premiers.
Deze 'vluchtelingen' zouden volgens hun beloften direct na de invasie door zeven (!) Arabische legers van
het pas herboren Israël weer naar hun huizen mogen terugkeren, als alle Joden zouden zijn verdreven of
vermoord. Het zat echter tegen. Israël bleef tegen alle logica in -er waren namelijk 5 x zoveel Arabische
soldaten als Israëlische- bestaan, en de 'vluchtelingen' moesten in Syrië, Libanon en andere landen blijven.
Dat had niet moeilijk hoeven zijn, aangezien het allemaal Arabieren waren en ze dezelfde taal spraken en
dezelfde cultuur deelden. Desondanks hielden de machthebbers in deze landen hun Arabische broeders
doelbewust in kampen, om hen zo tientallen jaren lang te kunnen gebruiken als politiek drukmiddel, vooral
toen in 1967, toen Israël al 19 jaar bestond, een aparte term voor deze Arabische vluchtelingen werd
bedacht: 'Palestijnen'. Als de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog uitgevochten was tussen enkel lokale
Joden en Arabieren, dan zou het hele Nakba circus misschien niet zo krankzinnig zijn geworden. Het was
echter een oorlog tussen lokale Joden en de legers van 7 Arabische landen, inclusief Saudi Arabië, Egypte,
Irak, en Syrië, die als bevelhebbers twee Britse commandanten hadden. Ondanks deze enorme legermacht
wisten de Arabieren alleen Judea, Samaria, Gaza en het oostelijke deel van Jeruzalem te bezetten. En dat
knaagt enorm aan hen.
Koesteren van oude haat
De Nakba is dan ook niets anders dan het voor de moslims niet te verteren feit dat door de nationalistische
ambities van de Arabieren, die droomden van een eigen wereldrijk in plaats van het Ottomaanse en Britse
rijk, een lelijke streep werd gezet. Hadden ze nou van een Europese wereldmacht verloren, in plaats van
een verachte kleine regionale minderheid, dan zou de klap niet zo hard zijn aangekomen. Maar ze verloren
van yahood -joden-, mensen die in hun ogen lager zijn dan honden en in de Koran apen en varkens worden
genoemd. Tweederangs burgers in élk moslimland, die er op de één of andere miraculeuze wijze in
slaagden zeven moslimlegers terug te slaan en hun land op de islamitische kaliefen te heroveren.
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In de moslimcultuur gaat de tijd echter nooit voorbij. De woorden 'jullie hebben een oorlog verloren, leer
ermee te leven' hebben voor hen geen enkele betekenis. Iedere keer als ze Europese soldaten zien
beginnen ze wéér over de kruistochten. Joden worden steevast onthaald op kreten zoals 'khaybar ya
yahood', waarmee verwezen wordt naar Mohammeds slachtpartij onder de joden, een gebeurtenis die veel
meer Nakba is dan de moderne versie beweert te zijn. Niets wordt ooit vergeten; oude haat wordt
gekoesterd en omgezet in gewelddadigheden die door geen enkel verdrag gekalmeerd kunnen worden. Het
doel van hun haat is... haat. Het doel van Nakba is Nakba.
Zelfverheerlijking en slachtofferschap
Geschiedenis is een dood woord. De moslimwereld heeft geen geschiedenis, maar hardnekkige mythes die
de enorme behoefte aan zelfverheerlijking en slachtofferschap van de Arabische moslims blijven voeden. De
islamitische geschiedenis bestaat enkel uit 'van ons, van ons,van ons!' en 'geef terug, geef terug!' Miljoenen
moslims geloven daadwerkelijk dat zíj Amerika ontdekten en aan de basis stonden van de technologische
ontwikkelingen in Europa maar dat deze van hen 'gestolen' werden, dat de hele wereld ooit islamitisch was,
dat de Holocaust verzonnen is of op zijn best zwaar overdreven, dat Neil Armstrong op de maan de
islamitische gebedsoproep hoorde, dat zij alle oorlogen tegen Israël wonnen -maar waarom bestaat het land
dan nog?- en dat de Koran de gloeilamp uitvond. De Nakba is net zo (on)zinnig als elk van deze andere
waandenkbeelden.
Als moslims een oorlog winnen dan komt dat omdat Allah aan hun kant staat. Als ze een oorlog verliezen
dan komt dat door bedrog en verraad van de vijand. De andere kant speelde geen eerlijk spel. Daar komt
hun eis voor een 'time out' uit voort, en 'we willen het nog een keer proberen' en natuurlijk het al eerder
genoemde 'van ons, van ons, geef het terug!' Deze kreten zetten ze kracht bij door wraak te zweren, of door
jammerende oude vrouwen die zojuist hun eigen dochters hebben verdronken, of door het verbranden van
vlaggen door een krankzinnige menigte vol jonge en oude mannen die hun haat en nijd in de lenzen van de
camera's spuwen. Wat een geweldige Nakba of Naksa dag was het! Volgend jaar weer?
Denkbeeldige wortels
Anti-Israël activisten zeggen nogal eens dat Israël een idee was dat een land werd en Palestina een land dat
een idee werd. In werkelijkheid is het omgekeerd; Israël is een land dat na vele eeuwen bezetting en
onderdrukking herboren en bevrijd werd. Palestina is een idee dat nooit, nog niet één seconde, een land is
geweest. Maar de verzonnen Palestijnse identiteit, met hun denkbeeldige 'wortels' in een land waar ze
nauwelijks in geleefd hebben, heeft miljoenen Arabieren zich doen verenigen in gewelddadige milities. Hun
gevlag en geblèr over hun eigen staat verhult dat ze feitelijk enkel optreden namens de landen die hun het
staatsburgerschap weigeren om maar één reden, namelijk omdat ze zo betere wapens zijn, niet alleen tegen
Israël, maar ook tegen elkaar. Als een Arabisch land behoefte heeft aan goedkope arbeidskrachten of een
bende tuig om demonstranten met geweld te lijf te gaan, dan gebruiken ze gewoon een zootje zogenaamde
Palestijnen, met hun keffiyahs, hun Arabisch-socialistische driekleurenvlaggen en hun chronische
werkeloosheid. De ironie is dat juist de onnozelheid van deze Arabische moslims, de gewilligheid waarmee
ze hun Palestijnse identiteit hebben geaccepteerd, hen in de landen waar ze wonen nog steeds tot
ontheemden maakt. Als ze slechts het recht hadden opgeëist om staatsburgers te worden van Jordanië,
Syrië of Libanon, dan had internationale politieke druk hen een nieuw leven kunnen geven.
Paria's die geen vrede willen
Maar nee, in plaats daarvan omhelsden ze de dubieuze 'eer' van de voortdurende jihad tegen de Joden,
waardoor ze zichzelf in de val van hun eigengemaakte niemandsland lieten lopen. Zo lang ze bereid zijn
moordenaars te blijven, hun eigen kinderen op te offeren aan de woeste moloch van het bommenvest, zullen
ze in de landen waar ze nu wonen voor altijd paria's blijven.
De Nakba en de Naksa herinneren ons eraan dat moslims geen vrede willen, dat ze niet volwassen genoeg
zijn om met vrede te kunnen omgaan. Wat ze wél willen is, in plaats van de gevolgen van hun eigen daden
te accepteren, hun oude haat blijven koesteren en een nieuwe genocide plannen en plegen. In de échte
geschiedenis hoorde Neil Armstrong geen islamitische gebedsoproep op de maan, werd de gloeilamp niet
uitgevonden in de Koran en deed Israël tientallen jaren lang concessie na concessie, met iedere keer
dezelfde obstinate, verraderlijke en gewelddadige haatreacties van de Arabische moslims.
Dode schapen
Er bestaat een anekdote over een Israëlische chauffeur die per ongeluk een schaap van een Arabier
doodrijdt. De chauffeur stapt uit en biedt de Arabier aan de schade te vergoeden. De Arabier weigert,
waarna de chauffeur zegt hem voor vijf schapen te willen betalen, en daarna zelfs voor tien. Maar de Arabier
blijft weigeren. 'Wat wil je dan wel?' vraagt de gefrustreerde chauffeur dan. 'Ik wil m'n schaap terug!'
antwoordt de Arabier.
Dat is de Nakba en de Naksa in notendop. De Arabieren willen helemaal niet als volwassenen over een
overeenkomst onderhandelen. Ze willen hun dode schapen, die staan voor hun dromen van een verenigd
Arabisch rijk in heel het Midden Oosten en het liefste in heel de wereld. Daarom zullen de oorlogen
doorgaan -en zullen zij ze blijven verliezen- totdat ze eindelijk door krijgen dat hun dromen nooit zullen
uitkomen.
Xander - (1) Sultan Knish
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Leuren Moret, geofysicus en stralingsdeskundige over Fukushima
(Uit twee lezingen, april 2011)
Deel 1 Fukushima
Deel 2 Het atoomtijdperk en stralingsziekten
Deel 3 Tectonische oorlogvoering: HAARP
Leuren Moret is geofysicus en stralingsdeskundige. Ze vertelt dat er een oorlog woedt op planetair niveau,
gericht tegen al het leven op aarde. Naar aanleiding van de rampzalige gebeurtenissen in Fukushima op 11
maart geeft Leuren lezingen om haar landgenoten en de rest van de wereld te informeren over wat er
gaande is.
Aan de hand van bijna twee uur durende powerpoint presentaties schetst Lauren een beeld van het
wereldtoneel dat voor de gemiddelde mens onverteerbaar is. Ze legt uit hoe een machtige groepering - die
ze psychopaten of sociopaten noemt - bezig is de wereldbevolking te decimeren en bepaalde etnische
groepen uit te roeien. Daarbij is een techniek ingezet die men niet goed beheerst: tectonische oorlogvoering.
De tsunami uit 2004 was een voorbeeld, evenals Fukushima, en het einde is nog niet in zicht.
Deel 1 - Fukushima
De kernreactoren die in Fukushima staan zijn de grootste ter wereld. Bijna alle kerncentrales in Japan zijn op
het strand bij de oceaan gebouwd, omdat men dan zeewater kan gebruiken voor de koelsystemen. Op
vrijdag 11 maart 2011 vond een aardbeving plaats van 9.1 op de schaal van Richter. Die 9.1 verwijst naar
een hoeveelheid energie, vergelijkbaar met de energie die vrij zou komen bij 1 miljoen atoombommen zoals
die op Hiroshima en Nagasaki zijn gevallen. Deze aardbeving werd gevolgd door een tsunami van 9 tot 10
meter hoog.
Na de tsunami waren de koelsystemen defect. Als er 90 minuten niet gekoeld wordt, begint de meltdown.
Zes reactoren begonnen op 11 maart 2011 aan hun volledige meltdown. Wat er via de reguliere media werd
bericht was afleiding, misleiding, regelrechte leugens. Vanaf dag één was Fukushima een atoomramp van
de hoogste categorie.
De kerncentrales zijn gebouwd door General Electric. Het Duitse bedrijf Siemens levert de apparatuur
waarmee men alle processen regelt, kleppen opent en sluit, water pompt, etc. De koelvijvers bevinden zich
bovenop de reactoren. Er zijn maar liefst 600.000 verbruikte splijtstofstaven die zich bij centrale nr.1 hebben
opgehoopt in de 40 jaar dat die in gebruik is geweest. Zo'n staaf weegt ongeveer 100 kilo en bevat meer dan
1300 isotopen; dat is precies wat er vrij komt als een atoombom explodeert.
Er waren waterstofexplosies in vier reactoren en de verbruikte splijtstofstaven vlogen daarbij hoog de lucht
in. Dat heeft de hele westkust vergiftigd. De westkust van Canada, de westkust van de Verenigde Staten en
de westkust van Mexico. Er wordt voedsel geproduceerd in die hele gordel langs de kust. De straling is net
zo groot als na de kernproeven. De straling die bij Tsjernobyl vrij kwam heeft indertijd de hele wereld
besmet, en dit is minstens tien keer zo erg als Tsjernobyl. De kerncentrale in Tsjernobyl was maar half zo
groot als de kleinste reactor in Fukushima. In Tsjernobyl verbrandden voornamelijk uranium splijtstofstaven;
de verbruikte splijtstofstaven die in Fukushima verbrandden staan gelijk aan een heuse atoomoorlog.
Een derde van het Japanse hoofdeiland Honshu is nu onbewoonbaar. De radioactiviteit op de grond is er
drie keer zo hoog als in Tsjernobyl: meer dan 3000 Bq (Becqerels) per seconde. Toen het Amerikaanse
leger maakte dat men daar weg kwam, wist Leuren al dat er sprake moest zijn van enorme radioactieve
besmetting.
Het Stuxnet computer virus
Toen de tsunami de kerncentrales bereikte, raakten alle koelsystemen defect. Normaal gesproken zouden
de backup-koelsystemen moeten gaan werken, maar die kreeg men niet aan de praat en dat was bepaald
geen toeval. De pomp voor het normale koelsysteem is op het strand. Die werd overspoeld en verwoest door
de tsunami. Het eerste back-upsysteem is een dieselsysteem dat zich in de kelder bevindt. Het tweede
back-upsysteem werkt op batterijen; ook dat systeem deed het niet. Waarom?
In oktober 2010 ontdekte de Japanse regering dat 36 computers bij Japanse kerncentrales besmet waren
met de Stuxnet-worm. Dat virus is geschreven door de CIA en de Mossad, speciaal voor kerncentrales die
bediend worden met apparatuur van Siemens. Kerncentrales zijn niet online. Ze hebben hun eigen
afgesloten computersystemen om ze te beschermen tegen terroristische aanslagen. De Fukushima centrale
was met dat virus besmet en daarom kon men na de aardbeving en de tsunami geen enkel back-up
koelsysteem aan de praat krijgen.
Het Stuxnet virus was een half jaar geleden ook al aangetroffen in Iran in de Bushehr fabriek, waar men
uranium gebruikt om brandstof te produceren voor kerncentrales. Het virus verstopt zich en is
geprogrammeerd om op een bepaalde tijd actief te worden. Toen dat gebeurde gingen de centrifuges steeds
sneller draaien tot ze uit elkaar vlogen. Dat virus heeft de helft van de centrifuges in Bushier vernietigd.
Nep-nieuws en echt nieuws
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Reactor nummer 1 in Fukushima ontplofte op 12 maart, nummer 3 op 14 maart, en nummers 2 en 4 op 15
maart. Hier werd nauwelijks iets over bericht. Men deed steeds alsof men hard aan het werk was om een
meltdown te voorkomen, terwijl het overduidelijk was dat er al lang niets meer te redden viel.
De belangrijke beslissing om borium te gebruiken om het proces van kernsplitsing te stoppen en alles
vervolgens met cement te overgieten, werd zo alleen maar uitgesteld tot het te laat was. De mensen die aan
de westkust leven in Canada, de VS en Mexico hadden geëvacueerd moeten worden.
Nu stroomt er steeds radioactief water de oceaan in. Het komt in de stromen van de grote oceanen terecht
en binnen een jaar is al die radioactiviteit volledig vermengd met de atmosfeer van deze planeet. We kunnen
ons er nergens voor verstoppen en we kunnen het niet tegenhouden.
Die radioactiviteit kunnen we niet zien of proeven. We kunnen het niet eens meten in de regen, omdat de
niveaus zo laag zijn. Maar terwijl het dag na dag uitregent, hoopt het zich op in de omgeving. We hebben nu
allemaal een dosis radioactiviteit toegediend gekregen waar we nog duizenden jaren mee vooruit kunnen en
Noord Amerika is flink besmet.
Op 29 maart had de besmetting Columbia in Zuid-Amerika bereikt. De lucht bij de evenaar is warm en
vochtig. Lucht die van de Noordpool en de Zuidpool naar de evenaar stroomt wordt verwarmd en stijgt op.
Het vormt een soort gordijn dat er tijdelijk voor zorgt dat die radioactieve lucht niet zo maar naar het zuidelijk
halfrond kan stromen. Maar uiteindelijk, door andere factoren dan die luchtstroom, komt die besmetting toch
ook in het zuidelijk halfrond terecht.
Terwijl Amerika met radioactieve neerslag werd gebombardeerd zorgde Obama ervoor dat hij zich met zijn
vrouw en kinderen op het zuidelijk halfrond bevond.
Maatregelen voor bewoners van de westkust
De westkust van Canada, Amerika en Mexico is nu besmet met lage stralingsniveaus. Langzaam maar zeker
wordt het water, het voedsel, het vee, alle melkproducten en de lucht aangetast. Dat geldt ook voor tuinen,
schoenen en paraplu's. Minstens een jaar lang zou niemand in die omgeving buiten in de regen mogen
lopen zonder volledig beschermende kleding, waaronder handschoenen. Dit soort radioactiviteit gaat meteen
door je huid heen en komt in je weefsel en je bloed terecht. Je moet je paraplu en rubberen laarzen ook
buiten laten, anders besmet je je hele woning.
Gele regen
In Tokio is er al gele regen gemeld. Na Tsjernobyl was er ook gele regen: door de jodium 131 kleurt de
regen geel. Behalve jodium zijn er 13 andere radioactieve isotopen in die regendruppel, of in die stroom
regenwater op straat. Je moet dus erg voorzichtig zijn en vooral melkproducten mijden. Melkproducten en
drinkwater zijn de twee voornaamste manieren waarop mensen straling in hun lichaam opnemen, waar het
zich kan ophopen.
Leuren: "Het is zo verschrikkelijk allemaal. Ik ben in een soort shocktoestand sinds 11 maart, omdat ik weet
wat er gebeurd is en ik vind het vreselijk om deze berichten door te geven, maar ik vind dat iedereen het
moet weten."
Gebruik van jodium
Op 17 maart stuurden instanties voor Volksgezondheid in Californië brieven naar alle artsen in hun
provincies met het advies om geen jodiumtabletten te verstrekken aan wie dan ook, omdat dit gevaarlijk zou
zijn voor het lichaam. Men benadrukte dat de straling ongevaarlijk was. Een paar dagen later werd in het
drinkwater van San Francisco een niveau van het radioactieve jodium 1.31 aangetroffen dat 18.000 keer
hoger lag dan de normaal toegestane waarde. Deze brief hield de bescherming van de schildklieren van
Californiers tegen. Op 18 maart bereikten de radioactieve wolken uit Japan de westkust. Leuren Moret woont
zelf in Berkeley aan de westkust van Californië. Die waarschuwing dat jodium giftig is voor het lichaam is
totale onzin. Inheemse volkeren of Japanners die zeewier eten, hebben minstens 100 keer hogere
jodiumniveaus in hun lichamen. In de Amerikaanse bevolking zijn de normale jodiumniveaus met zo'n 50%
afgenomen: Amerikanen hebben al jodiumgebrek.
Waarom valt Volksgezondheid in Amerika onder het leger? Die brieven werden gestuurd door mensen uit
het leger. Dat komt omdat men al lang geleden wist, toen het atoomwapenprogramma werd ontwikkeld, dat
het de volksgezondheid zou aantasten, evenals het milieu. De Atoomenergie Commisie en het leger richtten
toen de EPA op (Environmental Protection Agency), om die schadelijke effecten voor het publiek verborgen
te kunnen houden. Om dezelfde reden richtten ze het Nationale Kanker Instituut voor Gezondheid op en het
Centrum voor Ziektenbeheersing - dat zijn pas ironische benamingen! In Amerika regelt het leger medische
zaken om al de schadelijke effecten van de atoomwapens, waaronder een hele lijst stralingsziektes, te
kunnen verbergen. De halfwaardetijd van jodium 131 is 8,5 dag; het duurt 85 dagen voordat het onschadelijk
is geworden. Door jouw schildklier te verzadigen met jodium kan het geen radioactieve jodium meer
opnemen. Een beschadigde schildklier kan vraatzucht veroorzaken, en schade aan het immuunsysteem. De
schildklier speelt een belangrijke rol bij het regelen van de ontwikkeling van de hersenen van de baby in de
baarmoeder. Dus zwangere vrouwen, baby's en oude mensen zijn het kwetsbaarst. Gezonde jonge mensen
zijn beter in staat de schade te overleven die wordt aangericht door de vrije radicalen die vrijkomen van de
stralingsdeeltjes. De Amerikaanse regering meet radioactiviteit al sinds 1945 en men weet precies waar men
mee bezig is. De massa wordt voorgelogen. Het is juist goed om jodium te gebruiken. Je kunt kelppoeder
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gebruiken - kelp is een zeewier dat veel jodium bevat. Je doet een halve theelepel in water en drinkt dat elke
dag. Je kunt ook een goedkoop flesje jodium kopen en daar je keel mee insmeren: je schildklier zit onder je
adamsappel. De kunt ook je buik insmeren of een andere plek. De jodium wordt door de huid heen
opgenomen. En alle mensen die aan de westkust wonen zouden dit een jaar lang of toch minstens 6
maanden vol moeten houden, wat die besmetting zal nog een jaar lang komen aanwaaien vanuit Japan.
Na de atoomproeven die in de vorige eeuw werden gedaan was er altijd een epidemie van schildklierkanker.
Dit hoeft de mensen aan de westkust niet te overkomen. Luister niet naar de informatie die de bureaus voor
Volksgezondheid doen uitgaan, want zij hebben hun eigen agenda en wat zij nastreven is niet de
gezondheid van de bevolking. In tegendeel.
Leugens over metingen
De Canadese en Amerikaanse regering zijn gestopt met het meten van radioactief jodium in melk. Men
beweert dat er geen enkel gevaar is. Maar de Canadese regering had een meetstation in British Columbia
aan de westkust. Dat is overhaast ver landinwaarts verhuisd, ten eerste om de eigen werknemers te
beschermen, maar ook om te voorkomen dat er een papierberg aan bewijs voor abnormale stralingsniveaus
zou ontstaan. De EPA kondigde aan dat er 124 meetstations van radioactiviteit zijn, waarvan er maar liefst
24 kapot waren. Alle metingen gaven niets bijzonders aan. Men zei dat er niets aan de hand was.
Leuren heeft contacten met wetenschappers die radioactiviteit meten in Noorwegen en Duitsland. Die
kwamen met heel andere gegevens. De metingen op de kaart die Leuren liet zien waren verwerkt tot 4 april
2011.
Waar de meeste besmetting vanuit Fukushima door de lucht terecht komt is voornamelijk afhankelijk van
geografische ligging en weerpatronen. Hoe meer neerslag, hoe meer besmetting. Metingen in Hawaï geven
hogere waarden aan dan aan de westkust van Canada, de VS en Mexico. Op IJsland waren de niveaus
minder hoog maar waren er pieken. Stockholm in Noorwegen had behoorlijk hoge waarden evenals de
Azoren. In West Rusland zijn de waarden nu aan het stijgen en op een berg in het Zwarte Woud in Duitsland
zijn ook behoorlijk hoge waarden gemeten.
Verhuizen?
Leuren heeft het advies gegeven om uit Tokyo en Hawaï weg te gaan. De besmettingsniveaus op Hawaï zijn
zo hoog omdat het daar vaak regent. De hoogste plutoniumniveaus zijn gemeten op het Big Island van
Hawaï. Maar ook de hele westkust is bijzonder besmet. Het beste voor de komende tijd is om je op het
zuidelijk halfrond te bevinden.
Japanners zullen niet zo maar wegvluchten, omdat men gewend is aardbevingen, vloedgolven en andere
rampen te doorstaan. Men blijft bij elkaar en ondergaat het lijden zonder te klagen. Dat is normaal misschien
iets goeds, maar als de kinderen nu worden opgeofferd eindigen complete bloedlijnen. Ook de oudere
generatie zal dat niet willen. Men zal dus hartverscheurende keuzes moeten maken. Jongere generaties die
wegtrekken met hun baby's en de ouderen en familie achterlaten hebben een enorm schuldgevoel, en toch
is het de beste keus.
Het atoomtijdperk en stralingsziekten
Zie ook: Overzicht vertalingen: Leuren Moret (1) en (14)
Leuren Moret - Deel 1: Fukushima
Deel 2 - Het atoomtijdperk en stralingsziekten
Op een dag wilde Eisenhower in Washington gaan wandelen in de regen.
Zijn adviseurs zeiden: Doet u dat maar liever niet, want de straling van de kernproeven wordt vandaag
uitgeregend.
Waarop Eisenhower zei: HIER??
En zijn adviseurs zeiden: Ja, hier. U kunt beter binnen blijven.
Leuren Moret heeft gewerkt in twee laboratoria die betrokken waren bij de productie van atoomwapens: het
Lawrence Berkeley lab waar het Manhattan atoomproject is opgestart, en het Lawrence Livermore lab. Toen
zij daar werkte wist zij niets van de atoomprogramma's af.
Na jaren graven, onderzoek, verzamelen van gegevens en veel contact met wetenschappers over de hele
wereld is Leuren ervan overtuigd dat men in de Verenigde Staten, maar ook elders zijn best doet om allerlei
moderne ziekten toe te schrijven aan van alles en nog wat: voeding, vaccinaties, chemische vergiftigingen
van het fysieke lichaam. Men wil dat de massa vooral niet op het spoor komt van de voornaamste oorzaak
van allerlei ziekten: radioactieve straling uit de woon- en leefomgeving! Als mensen dit zouden weten, zou er
massaal worden geprotesteerd tegen atoomenergie en het gebruik van atoomwapens.
Het atoomtijdperk en suikerziekte
Al jaren lang verzamelt Leuren gegevens over ziekten in verschillende gebieden op aarde. Het voorkomen
daarvan zet ze af tegen metingen in verband met het vrijkomen van radioactieve straling.
• 1945 atoombommen op Hiroshima en Nagasaki
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+ start kernproeven van de Russen
• Jaren 1950 bouw van de eerste kerncentrales
• Jaren 1990 introductie van (verarmd uranium) kernwapens in oorlogsgebieden
• 1986 Tsjernobyl
• 2011 Fukushima
De statistieken uit Japan zijn veelzeggend. Er worden daar nauwkeurig gegevens verzameld over de
volksgezondheid sinds 1898, die je gewoon kunt opvragen. Voor 1950 kwam suikerziekte nauwelijks voor.
Toen insuline nog niet beschikbaar was stierven kinderen aan diabetes op de leeftijd van 7 of 8 jaar. Sinds
er verarmd uranium atoomwapens zijn ingezet in oorlogsgebieden tussen 1990 en 2000 komt suikerziekte
veel vaker voor. Het slaat vooral toe onder jonge kinderen en ouderen.
Het gevolg van wereldwijde stralingsvervuiling is bevolkingsafname. Cheney, Bush, Rumsfeld etc. zijn de
mannen die besluiten wapens te produceren waarmee mensenmassa's kunnen worden vermoord. Door die
wapens te gebruiken worden mensen op grote schaal ziek, waarna er nog meer geld kan worden verdiend
aan de medicijnen. Dit is Rampenkapitalisme.
Onder de zwarte bevolking in Amerika komt suikerziekte het meest voor, terwijl suikerziekte wereldwijd het
minst voorkomt op het continent Afrika. Hoe kan dat? In het gebied rond kerncentrales is de straling erg
hoog en het land besmet. De koeien die dat besmette gras eten produceren radioactieve melk. Leuren en
haar collega's hebben ontdekt dat de meeste besmette melkproducten worden geleverd aan de arme wijken
in de grote steden van Amerika, waar het voor een relatief lage prijs in de schappen terecht komt.
De medische wetenschap komt met chemicaliën op de proppen als verklaringen voor het ontstaan van
suikerziekte. Volgens Leuren is ioniserende straling tien tot honderd miljoen keer schadelijker voor een zich
ontwikkelend embryo dan chemicaliën. Ze kunnen elkaars schadelijke effecten wel versterken.
Uranium
Fosfaten worden gedelfd om er uranium aan te onttrekken. Maar men krijgt er maar 15% uit; de rest, 85 %
wordt verwerkt in meststoffen. Er vliegen vliegtuigjes boven Europa, Canada en de VS die deze meststoffen
besmet met uranium fanatiek sproeien over onze gewassen en landbouwgronden. Zo besmetten ze het
grondwater en de dieren eten het ook. Uranium is overal. Het wordt ook gebruikt om kunsttanden en kiezen
van te maken. Om valse tanden witter te doen lijken wordt er uranium aan toegevoegd.
Er zit uranium in de chemtrails, maar die bevaten ook ioniserend radiactief materiaal dat deel uitmaakt van
het HAARP-systeem.
In Amerika komt veel diabetes voor in de staten rond de Golf van Mexico. Dat komt omdat het uranium van
de oorlogen in het midden Oosten is meegenomen door orkanen die ontstaan boven de Atlantische oceaan,
maar allemaal hun oorsprong vinden in de Sahara in Afrika. De dagen zijn daar extreem heet en de nachten
erg koud. Die enorme temperatuurverschillen zorgen voor een mengeling van hete en koude lucht, die de
uranium stofdeeltjes opneemt en over de Atlantische oceaan vervoert naar de gebieden rond de Golf van
Mexico. Daar wordt het uitgeregend.
Verarmd uranium werd al in 1943 voorgesteld als wapen tijdens het Manhattan Project. Men wist toen nog
niet of de radioactieve bommen effectief zouden zijn, maar men wist al wel dat een radioactief gifgas de
getroffen gebieden permanent kon vervuilen en de eigen soldaten evenals die van de vijand zou doden. Die
vervuiling is permanent, omdat de halfwaardetijd van uranium 4.500 miljoen jaar is.
Straling meten
Een goede manier om de stralingsvervuiling in een gebied rond een kerncentrale te meten is het verzamelen
van melktandjes van kinderen die er wonen. Die tandjes worden gevormd in het zich ontwikkelende embryo
en de foetus in de baarmoeder, en functioneren als een stralingsmeter in het ongeboren kind.
Leuren Moret en verschillende collega's hebben die melktanden verzameld in de VS, in Groot Brittannië en
in Japan in de omgeving van kerncentrales. De gemeten stralingsniveaus in de tandjes in die drie landen zijn
nu hoger dan in de periode dat men met kernproeven bezig was.
De Verenigde Staten zijn sinds 11 maart 2011 behoorlijk besmet; de straling vanuit Fukushima is zeker tien
keer zo hoog als de gevolgen van Tsjernobyl. Om radioactiviteit in water te meten is geavanceerde en
peperdure apparatuur nodig. Een Geigerteller merkt op dat er sprake is van atomen die uit elkaar vallen,
maar zegt niets over de concentratie. Een Geigerteller kan ook de isotopen niet identificeren.
De radioactieve straling van atoomcentrales kan ook worden meegevoerd met de wind en kuststromen.
Vochtige windstromen zijn geen regen, maar kunnen ook radioactiviteit vervoeren en afzetten in een bepaald
gebied. In Californië waar de meeste neerslag valt rond de delta en moerasgebieden zet de radioactiviteit
zich vaak vast in kleideeltjes. Dat is het soort klei dat vrouwen op hun gezicht smeren voor een betere huid.
De klei verzamelt de radioactieve deeltjes uit het water, het trekt ze aan. Daarom komt er langs de kusten,
rond meren en vlak bij rivieren de meeste kanker voor, overal waar zich modder bevindt. Het gebied waar de
meeste borstkanker voorkomt is in de baai rond San Francisco.
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Officiële meetgegevens
Atoomcentrales vervuilen hun omgeving enorm. Tot ruim 150 km rond een centrale komen bepaalde ziekten
veel vaker voor. Melkproducten zijn besmet. Het effect van de atoomproeven zijn nog steeds meetbaar en
de effecten van het gebruik van verarmd uranium wapens in oorlogsgebieden nog veel meer. Maar al dat
soort gegevens worden onder het tapijt geveegd.
Er wordt standaard op grote schaal met gegevens geknoeid. Normen worden verlaagd of er wordt gemeten
met onnauwkeurige instrumenten. Men is na Fukushima gestopt met het meten van radioactiviteit in
melkprodukten! Na Tsjernobyl is het meten daarvan heel lang doorgegaan. Nu is het gestopt met de
verklaring dat er geen gevaar is. Hoe lang blijven Amerikanen en de rest van de wereld deze vormen van
misleiding slikken?
Over autisme, borstkanker
en andere stralingsgerelateerde ziekten
• Autisme
In tegenstelling tot berichten die in het alternatieve circuit rondwaren, heeft het ontstaan van autisme volgens
Leuren niets te maken met vaccinaties of kwikvergiftiging. Ze toont aan de hand van verschillende iets
oudere kaarten het verband aan tussen radioactieve neerslag en het voorkomen van autisme.
• Slechtere resultaten op school
In het gebied in de VS waar atoomproeven zijn uitgevoerd, gingen de cijfers van de schoolexamens van
kinderen die in 1963 geboren waren opeens met 12% achteruit.
• Borstkanker
In Amerika is het Center for Disease Control verantwoordelijk voor de statistieken. In tegenstelling tot Japan,
waar de statistieken met betrekking tot volksgezondheid vanaf 1898 in een boekwerk gewoon bij de regering
te koop zijn, mag je in Amerika blij zijn als je een overzicht van 20 jaar te zien krijgt. Dat komt omdat de
werkelijke agenda van dit "Centrum voor ziektebeheersing" is om gegevens weg te moffelen in plaats van
het publiek te informeren. Zo wil men verbergen dat allerlei chronische ziekten pas sinds 1945, het begin van
het atoomtijdperk, enorm zijn toegenomen.
Maar de kaart die het centrum heeft vrijgegeven met gegevens over borstkanker, kan de relatie met de
aanwezigheid van kerncentrales niet verbergen. De centrale in Hanford heeft de gehele Columbia rivier
radioactief besmet. Tweederde van alle gevallen van borstkanker in de VS tussen 1985 en 1989 kwamen in
dat gebied voor. Na 1990 ging radioactieve vervuiling door het gebruik van atoomwapens in
oorlogsgebieden wereldwijd een rol spelen.
• Gekke koeienziekte
De echte oorzaak van de gekke koeienziekte is stralingsvervuiling: de koeien hebben plutonium in hun
hersenen. In Engeland worden die dode koeien vermalen en gevoerd aan de levende koeien, zodat de
concentraties kunnen toenemen.
• Golfoorlog
Leuren heeft een lijst van het leger in handen gekregen met ziekten van soldaten uit de Golfoorlog. 631.000
veteranen werden naar een volkomen besmet gebied gestuurd en kregen daar (verarmd uranium-)
atoomwapens in handen. Sommigen werden binnen twee maanden geestelijk gestoord. Een aantal kwam
terug en binnen drie maanden hadden vijf soldaten hun vrouw vermoord. Er was sprake van een epidemie
van moorden en zelfmoorden op legerbases.
Dit gebeurt nu ook in Israel, want de Amerikanen hebben Israel verarmd uranium wapens gegeven met een
toegevoegde cocktail (dime weapon genaamd) die in 100% van de gevallen een tumor veroorzaakt; en in
100% van de gevallen sterft men binnen zeven maanden.
• Cholesterol
Als je in de omgeving van een atoomcentrale woont, vooral als de wind vanuit die centrale vaak jouw richting
op waait, dan komen radioactieve nanodeeltjes jouw huis binnen en hechten zich aan stofdeeltjes. Iedereen
die er woont ademt die in, en zo komt het in je longen terecht en in je bloed. Ook worden de besmette
deeltjes door je hele lichaam heen vervoerd omdat ze zich hechten aan cholesterol. Daarom wordt
cholesterol als een boosdoener aangewezen. Cholesterol zelf is helemaal niet schadelijk, het hoort in ons
lichaam thuis. Maar de radioactieve deeltjes die zich eraan hechten, kunnen niet worden opgemerkt door de
verdedigingsmechanismen van ons lichaam.
• Ierse zee
De Britten hebben de radioactieve vervuiling van hun kerncentrales gewoon in de Ierse Zee gedumpt en
behoren daarmee tot de grootste vervuilers van de oceanen. Omdat de Ierse zee via de grote golfstromen
direct in verband staat met Indische Oceaan, is de kust van Afrika nu vervuild en zijn er meer dan 25 miljoen
babies in India gestorven. De stroom bereikt de kust bijna in Senegal en de stralingsvervuilde deeltjes
spoelen daar aan op het strand. Nergens ter wereld sterven meer zwangere vrouwen dan in Senegal.
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Hermafrodiete mensen en dieren
In Afrika was een hardloopster die alles won en mee zou doen aan de
Olympische Spelen. Tot men ontdekte dat ze zowel een vagina als zaadballen had, en geen eileiders en
baarmoeder. Haar uiterlijke verschijning was vrouwelijk.
Dit is een ander gevolg van stralingsvervuiling. Als een embryo vrouwelijk is, ontwikkelen twee bepaalde
celletjes zich normaal tot eileiders. In een mannelijk embryo worden dat testikels. Maar als er wilde
elektronen bij komen van een radioactief deeltje, dan wordt de informatiestroom veranderd, omgeschakeld
en verstoord. Er zijn ook ijsberen ontdekt met zowel vrouwelijke geslachtsorganen als testikels.
De programma's in de natuur worden in de war geschopt. Als een zaadcel of eitje beschadigd DNA bevat,
dan komt die beschadiging tot uitdrukking in elke cel van het nieuwe organisme dat wordt gevormd. De
schade die wordt aangericht aan het menselijk en dierlijk genenbestand is enorm en onherstelbaar.
Deel 3: Tectonische oorlogvoering: HAARP
Leuren Moret
Deel 1: Fukushima
Deel 2: Het atoomtijdperk en stralingsziekten
Deel 3
Tectonische oorlogvoering: HAARP
Leuren Moret zegt dat de gebeurtenissen in Fukushima en bepaalde andere aardbevingen geen
natuurrampen waren. De aardbeving in Fukushima is doelbewust veroorzaakt en de meltdowns die volgden
bij de 6 reactoren waren gepland: het was geen toeval dat de backup-koelsystemen niet functioneerden.
Vervolgens heeft men gezorgd dat de radioactieve besmetting via manipulatie van het weer voornamelijk
aan de westkust van Canada, Amerika en Mexico is uitgeregend.
In Californië werden op 18 mei buitensporig veel chemtrails waargenomen en de lucht werd helemaal zwart.
Mensen zagen een enorme draaikolk ontstaan rond de baai van San Francisco. Om 11.10 in de ochtend
kwam de regen met bakken naar beneden en werden er tornado waarschuwingen gegeven. Daarna heeft
het in dat gebied twee weken lang bijna dag en nacht geregend. In die periode is al die jodium 131
uitgeregend in die omgeving. Dit was geen toeval, men heeft deze weerpatronen veroorzaakt via HAARP
(High Frequency Active Auroral Research Program).
HAARP
HAARP is een planetair massavernietigingswapen dat is ontwikkeld door de Russen in samenwerking met
de Amerikanen in de laboratoria in Livermore en Los Alamos in Californië. De bedoeling van dit project is om
natuurkrachten te kanaliseren en de energieën die vrij komen bij natuurlijke rampen in te zetten als
oorlogswapens - natuurlijk zonder dat de mensenmassa's dit begrijpen. De aardbeving in Fukushima is op
gang gezet door het HAARP project vanuit Gakona in Alaska door het Amerikaanse leger.
Er zitten onderdelen van HAARP in Gakona, Alaska (V.S.), New Foundland, Rusland; de Britten zitten in
Noorwegen, op Cyprus en in Australië; de faciliteiten in Antarctica zijn van de Russen en de Amerikanen. De
delen in Brazilië, Chili en Peru zijn waarschijnlijk Amerikaans; en dan is er nog Puerto Rico.
Een veelheid aan actieve antennes zijn gekoppeld en hebben een kracht van meer dan 1000 miljoen
megawatt. De chemtrails functioneren als elektromagnetische spiegels in de lucht; men kan energie sturen
naar die spiegels die daar terugketst naar het aardoppervlak. Zo kan men zenden vanuit Alaska naar elke
plek op aarde.
Om beter te begrijpen hoe de atmosfeer functioneerde werden enorme hoeveelheden geioniseerde deeltjes
(die komen uit atoombommen) het aardmagnetisch veld in gestuurd; het gedrag van die deeltjes werd
bestudeerd in interactie met het magnetisch veld van de aarde. Daarom deden de Russen die proeven met
enorme waterstofbommen in het Noordpoolgebied.
Dr. Lavan, een Canadese arts uit Alberta, bestudeerde de gevolgen van al die straling. Canadese artsen
hebben berekend dat ieder mens op het Noordelijk halfrond straling heeft gekregen als van een röntgenfoto.
We zijn allemaal al sinds 1945 proefkonijnen.
Ten tijde van de ramp in Fukushima is met behulp van HAARP een hogedrukgebied gemaakt boven het
oosten van Canada, New York en Washington D.C. Dat waren beschermde gebieden. De zwaar besmette
regen werd daar niet uitgeregend.
Skull and Bones
Je kunt je afvragen waarom de Universiteit van Californië sinds 1940 het management contract heeft voor
het atoomwapenprogramma? Waarom is een universiteit überhaupt bezig met de ontwikkeling van
atoomwapens? Het Skull and Bones genootschap is een antwoord op die vraag. Mensen die het op de
universiteit van Californië voor het zeggen hebben, zijn ook mannen van de Yale Universiteit, net zoals
Kerry, de Bush-familie, alle ministers van Defensie. 85 % van alle sleutelposities in de VS worden
ingenomen door Skull-and-Bones-mensen.
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Einde aan kernproeven
President Kennedy wist dat Amerikaanse kinderen langzaam doodgingen van de radioactieve straling. Hij
wilde een einde maken aan de kernproeven. Amerikaanse oma's omsingelden het Witte Huis met buggies,
en ze hadden volkomen gelijk. Die demonstraties hadden effect. Kennedy nodigde Dr Ernest Sternglass uit
om te getuigen en de Senaat ervan te overtuigen dat er een wet moest komen; die kwam er ook. De Partial
Test Ban Treaty uit 1963 maakte een eind aan de Amerikaanse kernproeven.
Maar in datzelfde jaar hebben veel atoomexperimenten plaats gevonden in Nevada. Men heeft daar maar
liefst 250 atoombommen af laten gaan in een jaar tijd, dat is bijna een bom per dag. Een ongelooflijke
hoeveelheid straling is daarbij vrij gekomen.
George en Barbara Bush hebben zes kinderen. Die hebben allemaal leerachterstanden die zijn opgelopen
door blootstelling aan straling van die atoomproeven. Ze zijn mentaal instabiel. Toen hun dochter Robin in
het ziekenhuis stierf aan leukemie zijn George en Barbara de rest van de dag gaan golven en ze hebben
hun dochter nooit begraven. Pas drie jaar later heeft Barbara's moeder haar kleindochter begraven.
Dit verhaal is op tv geweest. Het laat zien wat voor soort mensen onze leiders zijn. Hoe kan je nou
verwachten dat wereldleiders die voor een groot deel psychopaten of sociopaten zijn, zich zullen gedragen
als normale, verantwoordelijke mensen? Je past dan een logica toe die niet van toepassing is. Grote
directeuren van grote bedrijven zijn voor meer dan de helft sociopaten in Amerika. Ze komen in die posities
terecht vanwege hun aard.
Verspreiding van de besmetting
Verarmd uranium uit Fukushima komt nu terecht in de troposfeer, de onderste laag van de dampkring, waar
de meeste meteorologische verschijnselen plaatsvinden: regen, sneeuw, stormen en orkanen. Het water
hecht zich aan een ioniserend radioactief deeltje tot het zwaar genoeg is geworden om naar beneden te
vallen als een regendruppel. Omdat sneeuwvlokken scherpe randjes en uitsteeksels hebben, zijn ze zwaar
geladen langs die randen en punten, waardoor 95 % van de radioactieve deeltjes in de lucht zich vastzetten
op sneeuwvlokken als het sneeuwt.
Dus berggebieden die smeltwater leveren voor ons drinkwater zijn de plekken waar het meeste besmette
water wordt uitgeregend of uitgesneeuwd. Uiteindelijk belandt die straling overal - ook in onze lichamen.
Atoomenergie is niet verenigbaar met leven op aarde, met gezondheid en welbevinden. De werkers in
Fukushima hebben een kamikaze-missie. Ze krijgen 5000 dollar per dag maar het is zeker dat ze allemaal
dood gaan.
Mensen, word toch eens wakker... Na 11 september, na de orkaan Katrina, na de ramp in de golf van
Mexico, en nu in Fukushima, hebben allerlei overkoepelende organisaties, machthebbers, politici, bureaus
en agentschappen zich op de achtergrond gehouden. Waarom?
Bij de BP-ramp mocht BP het zelf gaan opknappen in de golf van Mexico.... een maritiem bioloog heeft
uitgelegd hoe belachelijk dat is: alsof je een aanrander de opdracht geeft de gevolgen van zijn daad zelf
weer recht te zetten!! Het gaat hier om rampzalige gebeurtenissen die de hele wereld aangaan.
HAARP: "Omgevingstechnologie"
Leuren leest voor uit het boek Unless Peace Comes (Tenzij er vrede komt), in 1968 geschreven door Dr
Gordon MacDonald, een Jason wetenschapper; het huidige Manhatton Project wordt ook door Jason
wetenschappers geleid. Ze werken allemaal voor het Pentagon. Volgens Leuren is hij de persoon die
tektonische oorlogvoering heeft ontwikkeld voor het HAARP project.
(Uit het hoofdstuk "How to wreck the environment"
- Hoe je het milieu kunt mollen:)
Geheime oorlogvoering en veranderende relaties.
Gebrek aan basiskennis over fysieke natuurprocessen en de technologie van milieuveranderingen maken
het hoogst onwaarschijnlijk dat omgevings-verandering in de nabije toekomst een aantrekkelijk wapen zal
zijn in een directe militaire confrontatie.
Maar op den duur zullen andere methoden dan openlijke oorlogvoering worden ingezet om een nationale
voordeelpositie te verkrijgen. Als economische concurrentie toeneemt, kan het in het voordeel zijn van een
natie om een vredige, natuurlijke omgeving voor zichzelf te verzekeren, en een verstoorde omgeving voor
zijn concurrenten.
Een operatie of project om die voorwaarden te scheppen kan in het geheim worden uitgevoerd. De natuur
gedraagt zich immers wispelturig in de vorm van overstromingen, stormen, droogte, aardbevingen en
tsunami's, die ongewoon maar niet onverwacht zijn. Zo'n geheime operatie hoeft niet verklaard of zelfs maar
bekend te zijn bij de getroffen bevolking. Dit zou jaren kunnen doorgaan, en alleen de betrokken uitvoerders
hoeven ervan op de hoogte te zijn. Jaren van natuurrampen zouden worden toegeschreven aan een
vijandige natuur; pas nadat een land grondig is verzwakt kan men overgaan tot een overname door het
leger.
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Maar MacDonald waarschuwt ook dat deze technologie zeer riskant is omdat men niet goed weet waar men
aan begint. De inzichten in basiswetten van omgevings- of milieutechnologie (= gebruik van natuurkrachten
voor eigen doeleinden; Eng. environmental technology) is primitief, en uitkomsten van de inzet ervan zijn niet
voorspelbaar. Met andere woorden: men weet niet goed waar men mee bezig is. Dat is voor psychopaten
geen bezwaar.
Verborgen agenda's
Wat is de agenda van deze psychopaten, deze tectonische oorlogvoerders? Het effect van de ramp in
Fukushima is dat de voedselbronnen en watervoorzieningen worden vergiftigd en verzwakt, waarna het
Amerikaanse leger met zijn 14 militaire bases in Japan dat gebied heel eenvoudig zou kunnen overnemen.
Leuren beweert niet direct dat dit gaat gebeuren, maar noemt het als een mogelijkheid.
Door de stralingsvervuiling in Japan en in de westkusten van Canada, Amerika en Mexico zullen een
heleboel boeren failliet gaat. Hun land is onverkoopbaar, dus kunnen de internationale bankiers het
opkopen. Ze hebben al veel landbouwgrond in hun bezit. Als ze het hebben opgekocht, zullen ze het
gebruiken om doelbewust besmet voedsel te kunnen verbouwen en te verkopen aan de bevolking of
bepaalde doelgroepen. De familie Rothchild is al lang van plan de Japanse en Europese boeren failliet te
krijgen, zodat zij de handel in voedsel in handen krijgen.
Koningin Elizabeth bezit het recht om mineralen te delven in 27 landen van de Gemenebest. Ze bezit die
rechten zelfs tot 300 km vanaf elke kust! De BP-boorplatforms zijn haar persoonlijk bezit; het land dat ze
over de gehele planeet bezit vertegenwoordigt een waarde van 35 biljoen dollar. De speerpunten van de
sociopaten volgens Leuren zijn het banksysteem, de handel in delfstoffen en de
landbouw/voedselvoorziening. De eerste twee hebben ze al, en met het laatste deel zijn ze de laatste jaren
heel hard op weg.
Zie ook: Overzicht vertalingen: Leuren Moret (1) en (14)

Eerste priesterlijke zegen op Tempelberg Jeruzalem
Archief (21-04-2011): Een orthodox-joodse jongen aanschouwt
joodse aanbidders bij de klaagmuur tijdens de priesterlijke zegen op
het pesach (paas) feest.
Voor de meeste mensen een onopvallende gebeurtenis, maar voor
religieuze joden een heel belangrijk signaal: gisteren mochten ze
voor het eerst sinds dat de Israëlische autoriteiten de toegang voor
joden beperkten, op de Tempelberg openlijk en hardop de
priesterlijke zegen uit het Bijbelboek Numeri uitspreken.
Op 1 juni, Jeruzalem Herenigings Dag, betraden honderden religieuze joden -na eerst de volgens de joodse
wetten rituele mikveh (reinigingsbad) te hebben ondergaan- in groepjes van 30 tot 40 personen de
Tempelberg. Onder hen bevonden zich diverse Kohanim, afstammelingen van de priester Aäron. Ze
spreidden hun handen en spraken: 'De HEERE zegene u, en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht
over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!' (Num.6:24-27,
SV). In veel protestantse kerken wordt deze zegen nog steeds aan het einde van de kerkdienst
uitgesproken.
Ook Rabbi Yisrael Ariel, hoofd van het Tempel Instituut dat zich beijvert voor de herbouw van de Joodse
Tempel, bevond zich onder de aanwezigen. Hij sprak hardop de zegen 'Barukh - Gij zij de bron van zegen,
G-d, die op deze plaats voor mij een wonder heeft verricht' uit. Veel bezoekers en luisteraars, inclusief
politieagenten, reageerden met 'Amen!'. De rabbi verwees naar het feit dat hij in 1967 één van de
parachutisten was die de Tempelberg bevrijdden en tijdens die actie op miraculeuze wijze gered werd van
de dood.
De bezoekers vonden de eerlijke en prettige houding van de politie opvallend, net zoals de voorbereidingen
en veiligheidsmaatregelen die voor hen werden getroffen. In het verleden werden joden die op de
Tempelberg openlijk hun religie wilden uitoefenen steevast met desnoods harde hand door de Israëlische
politie verwijderd. Nu mocht Rabbi Yoel Elitzur er een preek uit de Torah houden, waarna de deelnemers waar opnieuw politieagenten bij waren- opstonden voor de voordracht van de Kaddish ('heiliging'), een joods
gebed waarin God geloofd wordt en het verlangen naar de komst van Gods Koninkrijk op aarde centraal
staat. De Kaddish wordt veelal voorgedragen tijdens begrafenissen.
Ondanks de nabijheid en duidelijke woede van agenten van de Waqf, de islamitische autoriteit die toezicht
houdt op de Tempelberg, verliep het bezoek -op een boze uitval van één Israëlische agent na- zonder
incidenten. (1)
Xander - (1) Arutz 7
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De vis wordt duur betaald, maar wat te doen als er geen vis meer is?
juni 05, 2011By: silviavideler
Grafiek: de zeeën zijn leeg. Op. Leeggevist
Gemeenten en tuinders pikken groeischade GSM-straling uitstekend op…
Complete artikel
Op vrijdag 17 juni 2011 wordt voor de 2e maal het beruchte
Symposium over de al 20 jaar lang ontkende effekten van
pulsvormige straling op bomen georganiseerd door het
Bomencentrum Nederland in het Groene Paviljoen in Baarn. Ook de
Gemeente Alphen a/d Rijn zal evenals de vorige keer als medeinitiatiefnemer aanwezig zijn. Het is immers een ieder bekend dat in
de jaren 1995-2005 deze effekten aan de "zure regen en
mestoverschotten" was toegeschreven en staan huidige
wetenschappers wegens zulke grootschalige vernietiging van de
dna-groeipuntjes op z'n zachtst gezegd nogal voor paal.
Let wel, het gaat hier om professionals wat de toegang van e.245,dan ook verklaard met slechts 140 te verdelen plaatsen. Het enorme
succes van dat vorige Symposium in februari noopte namelijk het Bomencentrum en de gemeente Alphen
a/d Rijn tot een herhaling van februari - aldus organisator Hans R. Blokzijl, dit omdat honderden mensen er
meteen al niet meer inkonden.
Centraal in het Symposium staan de vreemde aantastingen aan bomen in bebouwde gebieden zonder dat
biologische oorzaken worden gevonden. Volgens het persbericht "gaat het om vlekken, verkleuringen,
bloedingen, bastknobbels en afsterving van weefsel." (!)
Blokzijl: "Die 1e presentatie in februari heeft de discussie over dit onderwerp stevig op gang gebracht. Velen
die toen niet aanwezig konden zijn, moeten ook toegang krijgen tot de informatie."
Internationaal topniveau
* Als 1e de gemeente Alphen a/d Rijn waar hun expert dr. André A.M. van Lammeren de bizarre
boomaantastingen onderzocht samen met de Universiteit van Wageningen.
* Dr.Ing(dipl). Phys. Volker Schorpp die in Dsl een studie publiceerde over een causaal verband tussen
bomenschade en hf-straling.
* De Britse onderzoeker BSc PhD Andrew Goldsworthy die al meer 30 jaar biologische effecten van EMvelden onderzoekt.
* Dr.Ing. Rein Roos vertelt over onverwachte effecten luchtverontreiniging en elektriciteit in de atmosfeer.
* Ir. Lies Steel van EUROSENSE, over remote sensing techniek.
* Harm Horlings, Bomencentrum, v/d Oever en Greenport M-Brabant over juridische vragen.
Op het vermelde webadres kan een ieder die beroepshalve bezig is zich inschrijven en een aardig
impressiefilmpje van sterke uitspraken staat er ook op.
Naslag
* De enorme bomenschade tussen 1995-2005 en die enkele jaren geleden nog algemeen aan het
mestoverschot werd toegerekend is dan nogal vreemd te noemen omdat ammoniak niet zuur is maar
alkalisch... niet iedereen weet dat het academisch rapport wegens wetenschappelijk wangedrag is
teruggenomen.
* Ook zocht men vanaf 1995 wat pulsgevende straling betreft uitsluitend naar warmte-effekten (niet meer
dan een fietslampje) en werden met constitutioneel ecseem bevangen patiënten direkt naar de psychiater
gestuurd maar ook hier wijzigen bij medici zich heel langzaamaan deze inzichten.
* Dito de massale bijensterfte waarvan dan eindelijk, eindelijk GSM-masten de daders blijken te zijn.
Het zeker bizar te noemen "Gemeentelijk" symposium wordt gehouden van 9:30-14:30 met open
einddiscussie doch schrijver dezes denkt dat vanwege de slechts 140 te vergeven toegangsplaatsjes een
verhaalsmeester in de rechten en/of journalisten middels zijn perskaart zo op de
gang/kantine/parkeerplaatsen vast nog wat opsporings- cq. juridisch verhaalswerk heeft te doen, dit omdat
de zwaar aan telecombedrijven verbonden leden van de Gezondheidsraad voor dit Gemeentelijk symposium
vast wel geen toestemming zullen hebben gegeven...
Annotaties:
 aanvulling
 (ffloor) [www.wanttoknow.nl]
 Ook de WHO slaat alarm
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Waar zijn de 50 miljoen klimaatvluchtelingen?
Complete artikel: cassandraclub.wordpress.com
In 2005 voorspelde UNEP (United Nations Environment Programme)
dat er in 2010 tussen de 50 en 200 miljoen klimaatvluchtelingen
zouden zijn. Men verwachtte dat veel mensen de laaggelegen
eilanden in de Pacific en in de Caraiben zouden ontvluchten en
laaggelegen gebieden als Bangladesh.
De voorspelling was gebaseerd op uitspraken van Professor Norman
Myers van de Oxford University, een bekende klimaatdoemdenker. In 1997 schreef Myers al over
'environmental refugees' en uit die tijd stamt ook het mooie ronde getal van 50 miljoen.
Het is inmiddels 2011 en de eilanden in de Pacific en de Caraiben zijn niet onder de zeespiegel verdwenen.
De bevolking op veel eilanden is zelfs toegenomen.
De bevolking van de Bahamas is in 10 jaar tijd met 50.000 toegenomen.
Het aantal inwoners van de Seychellen steeg tussen 2002 en 2010 met meer dan 6000.
In Bangladesh groeit de bevolking met 1,3% per jaar: van 133 miljoen in 2002 tot 156 miljoen in 2010.
Er zijn ook geen klimaatvluchtelingen te vinden in door droogte geteisterde gebieden, zoals de Hoorn van
Afrika. De bevolking van Ethiopië, Somalië, Eritrea en Djibouti groeit stevig.
De klimaatvluchtelingen zijn spoorloos. Als er al klimaatvluchtelingen zijn, dan blijven ze in het land van
herkomst. Ze komen in elk geval niet naar de geïndustrialiseerde landen in Europa, Azië en Amerika. Het
aantal asielzoekers in 44 grote landen is de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
Er zijn helemaal geen miljoenen klimaatvluchtelingen en dat is prachtig nieuws.
UNEP heeft inmiddels de voorspelling over 50 miljoen klimaatvluchtelingen ingetrokken. De zwaarste
rampen, aardbevingen en tsunami's zijn immers niet te wijten aan klimaatverandering. De meeste oorlogen
hebben een economische (grondstoffen) of etnische achtergrond.
Niettemin blijven de media de mythe van de klimaatvluchtelingen napapegaaien. Bij de Kopenhaagse
klimaattop waren zelfs een paar 'klimaatvluchtelingen' ingevlogen om de ernst van het probleem te
benadrukken. Zelfs de kritische Huffington Post houdt vast aan de 50 miljoen, zij het pas in 2020(!!!).
De opwarming is de afgelopen 10 jaar erg meegevallen.
Maar met een fraaie selectie van filmbeelden en uitspraken van professionele doemdenkers kun je nog heel
eenvoudig een onheilspellende documentaire maken.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/waar_zijn_de_50_miljoen_klimaatvluchtelingen

40 tekenen dat de Chinese economie de VS in de schaduw plaatst
Complete artikel: endoftheamericandream.com
Het is tijd om de waarheid onder ogen te zien. De Chinese economie
plaatst de economie van de VS simpelweg geheel in de schaduw. Of je
het een verplettering wilt noemen, een slachting of een afranseling, de
realiteit is dat de Chinezen Amerika absoluut vernederen op het globale
economische toneel. Op dit punt spelen de Chinezen een economisch
potje schaak terwijl de Amerikanen zich economisch schaak hebben
laten zetten. China staat klaar om de Verenigde Staten voorbij te streven en de grootste economie in de
wereld te worden. Dat niet alleen, sommige economen voorspellen dat de Chinese economie halverwege de
eeuw drie maal zo groot kan zijn als de Amerikaanse economie. De eeuw van Amerikaanse economische
dominantie loopt ten einde en de meeste Amerikanen begrijpen nog steeds niet wat er gebeurd.
Een aantal punten uit het verhaal:
#2 Volgens het IMF zal China de VS passeren en de grootste economie zijn in 2016.
#7 In 2010 spendeerden de Amerikanen $365 miljard aan goederen en diensten uit China terwijl de
Chinezen slechts $92 miljard aan Amerikaanse goederen en diensten uitgaven.
#16 China produceerde vorig jaar 11 maal zoveel staal als de VS.
#17 Sinds China bij de WTO hoort (2001) zijn ongeveer 46.000 fabrieken overgeplaatst vanuit de VS naar
Azië.
#28 In 1998 beheersten de VS 25% van de wereld high-tech export markt en China slechts 10%. Tien jaar
later beheersten de VS minder dan 15% en China‘s aandeel was gestegen tot 20%.
#34 China voornaamste exportproduct naar de VS zijn computeronderdelen.
#35 Amerika's nummer één exportproduct naar China is afval.
#37 China en Rusland hebben ertoe besloten de dollar los te laten.
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De geheime oorlogen van de Israëlische-Saoedische alliantie
juni 04, 2011By: silviavideler
Volgens een oud Chinees gezegde kan een crisis door sommigen
worden benut als een gelegenheid.
Tel Aviv, Washington en de NAVO behalen voordeel uit de
opschudding in de Arabische wereld. Zij vechten niet alleen tegen de
legitieme aspiraties van de Arabische bevolking maar zij
manipuleren ook het Arabische geo-politieke landschap als
onderdeel van hun strategie om Eurazië te beheersen.
Sectarische conflicten in Egypte: een middel om de Egyptische staat te verzwakken
Egypte wordt geregeerd door een contra-revolutionaire militaitre junta. Ondanks de toenemende assertiviteit
van de Egyptische bevolking is het oude regime nog steeds aan de macht. Toch wordt er aan hun
funderingen geknaagd nu de Egyptenaren radicalere eisen gaan stellen.
Evenals tijdens de Moebarak periode staat het militaire regime in Caïro toe dat sectarisme zich over Egypte
verspreidt in een poging om verdeeldheid binnen de Egyptische samenleving te creëren. Begin 2011, toen
de Egyptenaren overheidsgebouwen bestormden, ontdekten zij geheime papieren die toonden dat het
regime achter de aanslagen op de Christelijke gemeenschap in Egypte zat.
Onlangs hebben zogenaamde Salafistische extremisten Egyptische minderheden aangevallen inclusief
Christenen maar ook Shi‘itische moslims. Egyptische activisten en leiders binnen de Koptische en Shi‘itische
gemeenschap wijzen met hun vinger naar de militaire junta in Caïro, Israël en Saoedi-Arabië.
De Egyptische militaire junta, Tel Aviv en de Saoedies maken allen deel uit van een onheilspellende alliantie.
Deze groepering is de ruggegraat van de Amerikaanse Imperiale structuur in de Arabische wereld. Zij zijn
afhankelijk van Washington. Zij zegevieren zolang de VS dominant blijven in Zuidwest-Azië en Noord-Afrika.
De Saoudiërs opereren nu met Washington in Egypte om een ogenschijnlijk islamitische regering te
vestigen. Dit wordt bereikt via politieke partijen die de Saoedies hebben gefinancierd en geholpen te
organiseren. De nieuwe zogenaamde Salafistische bewegingen zijn een schoolvoorbeeld hiervan. Ook lijkt
het erop dat de Moslim Brotherhood of op zijn minst vertakkingen ervan zijn gecorrumpeerd.
De Saoedische-Israëlische alliantie en de politiek van verdeeldheid
De banden van de Saoediërs met Tel Aviv zijn in de recente jaren zichtbaarder en doordringender
geworden. Deze geheime Israëlische-Saoedische alliantie bestaat binnen de context van een bredere
Khaliji-Israëlische alliantie. De alliantie met Israël is gevormd via strategische samenwerking tussen de
heersende families van Saoedi-Arabië en de Arabische emiraten in de Perzische Golf.
Gezamenlijk vormen Israël en de heersende families van Khaliji een frontlijn voor Washington en de NAVO
tegen Iran en haar regionale bondgenoten. De alliantie handelt ook ten behoeve van Washington om de
regio te destabiliseren. De oorzaak van chaos in Zuidwest-Azië en Noord-Afrika is deze alliantie van Khaliji
en Israël.
In lijn met de VS en de EU is het deze alliantie, gevormd door Israël en de Khaliji-heersers, die heeft geleid
tot het ontstaan van etnische verdeeldheid tussen Arabieren en Iraniërs, religieuze verdeeldheid tussen
Moslims en Christenen en confessionele verdeeldheid tussen Soennieten en Shi‘iten. Het is dankzij de
―politiek van verdeeldheid‖ of ―fitna‖ dat de heersende Khaliji-families en Israël aan de macht bleven. Israël
en de heersende Khaliji-families zouden niet overleven zonder de regionale fitna.
De Saoediërs en Tel Aviv zijn de schrijvers van de scheuring tussen Hamas en Fatah en de vervreemding
van Gaza met de Westelijke Jordaanoever. Zij werkten samen in de oorlog in 2006 tegen Libanon met het
oog op het verpletteren van Hezbollah en hun politieke bondgenoten. Saoedi-Arabië en Israël werkten ook
samen in het verspreiden van sectarisme en sectarisch geweld in Libanon, Irak, de Perzische Golf, Iran en
nu Egypte.
Israël en de monarchiën van Khaliji dienen Washington in zijn streven om uiteindelijk Iran en zijn
bondgenoten te neutraliseren, zowel als iedere vorm van verzet tegen de VS in Zuidwest-Azië en NoordAfrika. Dit is de reden waarom Washington Tel Aviv en de emiraten van de Khaliji zwaar heeft bewapend.
Washington heeft ook raketschilden opgezet gericht op Iran en Syrië in Israël en de Arabische emiraten.
Iranofobie
De alliantie tussen de emiraten van de Khaliji en Israël is bevorderlijk geweest in het creëren van een golf
van Iranofobie in de Arabische wereld. Het uiteindelijke doel van Iranofobie is om de publieke opinie binnen
de Arabische wereld over Iran om te vormen tot een vijand van de Arabieren, waarmee de aandacht wordt
afgeleid van de echte vijanden van de Arabische wereld, namelijk de neokoloniale krachten die Arabische
landen bezet en onder controle houden.
Iranofobie is een Psy-op, een instrument van propaganda. Het strategische doel is om Iran te isoleren en het
geopolitieke landschap van Zuidwest-Azië en Noord-Afrika opnieuw te bepalen. Sterker, Iranofobie is
gebruikt door de heersende Khaliji-families, van de VAE tot Saoedi-Arabië en Bahrein, als een voorwendsel
voor de onderdrukking van hun eigen mensen, die in de emiraten om basisvrijheden en democratische
rechten vragen.
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De 14 Maart Alliantie in Libanon, die een verzameling is van Khaliji-VS klanten en Israëlische bondgenoten,
heeft ook gebruik gemaakt van Iranofobie en de ―politiek van verdeeldheid‖ in een poging Hezbollah en hun
politieke bondgenoten in Libanon aan te vallen. Het doel is om Libanese-Iraanse en Libanese-Syrische
banden te verzwakken en te ondermijnen. De 14 Maart Alliantie, specifiek de door Hariri gecontroleerde
Future Movement, heeft de zogenaamde Salafistische strijders van Fatah Al-Islam Libanon binnengebracht
met het doel ze ertoe te krijgen Hezbollah aan te vallen. De Future Movement had ook een rol in het
Israëlische-Saoedische-Amerikaanse project om Syrië te destabiliseren en het te verwijderen van het
Weerstands Blok.
Bron: www.wereldgeheimen.nl en Mahdi Darius Nazemroaya, Global Research.

Alles over de vele, zeer vele ‗killer-vaccinaties‘ die men voor ons in petto heeft
―At present, intelligent people do not have their children vaccinated, nor does the law now compel them to.
The result is not, as the Jennerians prophesied, the extermination of the human race by smallpox; on the
contrary more people are now killed by vaccination than by smallpox.‖
- George Bernard Shaw
(August 9, 1944, the Irish Times)
Over ―man-made‖ virussen, opgedrongen vaccinatieagenda‘s, en de bedoeling daarmee (alweer) angst op te
wekken. Waar de duisteren zich mee voeden.
Deze onderstaande link geeft u wellicht een 99% overzicht van wat men nu, heden ten dage voor u in petto
heeft. Ga er maar eens goed voor zitten!
http://www.bibliotecapleyades.net/salud/salud_vacunas.htm

Bacterie blijkt vleesetend: ‗Europa in paniek‘
Het wordt steeds duidelijker dat (Duitse) artsen grote hoeveelheden informatie lijken te hebben verzwegen
omtrent de beruchte EHEC-bacterie. De levensgevaarlijke bacterie blijkt ‗vleesetend‘ te zijn en in staat om
menselijke ingewanden om te zetten in een slijmerige drab. Mogelijk zijn dergelijke gevallen en symptomen
bewust uit de media gehouden. Dat zeggen (anonieme) medici van het Hamburgse academisch ziekenhuis.
Deskundigen hebben het ziektebeeld al benoemd als ‗Europese Ebola‘ en vrezen het ergste.
Binnen de Europese Unie heeft inmiddels druk spoedoverleg plaats om maatregelen uit te vaardigen.
Mogelijk worden medische centra ingericht als quarantaine-maatregel en komt er een verbod op de export
van risicogroenten. Duidelijk is dat Europa in zware paniek verkeert.
De Europese Unie kampt bovenop de EHEC-uitbraak tevens met een nijpende droogte in grote delen van
West-Europa, inclusief het risicogebied Duitsland. Die droogte is koren op de molen van de Ebola-achtige
bacterie, die in warme mest groeit. De bacterie is resistent tegen alle vormen van antibiotica en vormt tot nog
toe de dodelijkste bacterie-uitbraak in Europa ooit.
Bron: nujij

Rusland legt strategische reserve voedselvoorraden aan
mei 30, 2011 door: Ab Jansen
Wie in een land bovengronds geen graankorrel meer kan ontdekken, die moet
het maar eens ondergronds proberen. In Rusland, op een plek zo‘n 200 kilometer
van Moskou, heeft zo‘n zoektocht zeker succes, want daar heeft de Russische
regering haar zogenaamde ‖strategische voedselreserve‖ aangelegd. Diep onder
de grond ligt daar een gigantische voorraad aan voedsel opgeslagen. Zodra het
landsbelang dat vereist –ten tijde van oorlog of een ramp bijvoorbeeld– worden
de pakken suiker, vaten bakolie en zakken meel omhooggehaald.
De beweging kan ook in neerwaartse richting gaan, want als prijsregulerend –lees: prijsopdrijvend–
mechanisme is het opslaan van voedsel óók effectief.
Actueel is de recente opslag van grote voorraden graan om ernstige schaarste te voorkomen. Vanwege de
bos- en vegetatiebranden van vorig jaar zag Rusland zijn hoeveelheid graan ernstig afnemen en werd
besloten de export ervan drastisch in te perken. Reken er daarom maar op dat er in die ondergrondse
megasupermarkt ook heel wat graan ligt opgeslagen.
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De mythe van de genocide in Srebrenica
Bron / origineel: www.amsterdampost.nl
Vandaag wederom een artikel van de onvolprezen Max op herhaling omdat het actueel is. Feiten en details
over de Balkanoorlog, een genocide die er nooit was en de leugens die u in de krant las en op het Journaal
zag. Ga d'r maar weer even voor zitten om dit artikel van 1 maart 2010 tot u door te laten dringen:
WIST U DAT?
In een interview met De Standaard in 1995 verklaarde Karadjic: "Ik ben helemaal niet zo gek op politiek. Ik
was een erg gelukkig man voor ik in de politiek kwam. Het waren mijn vrienden die mij in de politiek duwden.
Voor de oorlog was ik nooit lid van een politieke organisatie. Tot een maand voor de oorlog was ik gewoon
arts. Ik verdiende goed. Hoe kunnen ze mij als een oorlogsmisdadiger etiketteren? Voor welke misdaad?
Voor het beschermen van mijn volk? Wat is daar fout aan?
Wanneer is het doden van gewapende soldaten in een oorlog "genocide"? Ik vocht tegen de islamitische
fanatici en niet tegen de moslims volk. Jihadstrijders op de Balkan. Ik kan me niet herinneren ooit deze
beelden op de Nederlandse tv te hebben gezien."
Opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als 'de ernstigste
gruweldaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog of sinds de Holocaust, soms als de ergste
massamoord op burgers etc.
Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi's tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serven
met nazi's, en moslims als onschuldige slachtoffers.
De internationale pers maakte de strijd om Srebrenica klinken als Stalingrad. In de pers worden
'oorlogsgraven' als 'massagraven' aangeduid.
Op 11 juli 2005 heeft de 'Srebrenica Research Group' op een persconferentie in het gebouw van de
Verenigde Naties in New York een tweehonderd pagina's tellend rapport gepresenteerd, met als titel:
http://www.srebrenica-report.com/
Het rapport veegt de vloer aan met de officiële versie over de gebeurtenissen in en rond de enclave in 1995.
Het komt met onweerlegbare bewijzen dat zowel de omvang van het aantal slachtoffers als de versie die
door regeringen en de media worden gegeven, berusten op misleidende manipulatie. Hierdoor wordt een
totaal verwrongen beeld van de gebeurtenissen gegeven.
Het rapport werd op de persconferentie gepresenteerd door enkele hoge VN-functionarissen. Phillip Corwin,
hoofddeskundige van de 'VN-Coördinatie voor Civiele Zaken' en Carlos Martino Branco, beiden waren
destijds in Bosnië aanwezig.
Geen mondelinge of schriftelijke bestellingen van genocide of massamoord uit te voeren door het Servische
leger tegen de Bosniërs ooit geproduceerd in de rechtbank.
WIST U DAT?
Naser Oric, een monster, oorlogsmisdadiger en de moordenaar van Srebrenica.
Tussen 1992 en 1995 werden tussen 1300 en 2000 burgers geliquideerd rond Srebrenica door islamitische
troepen in Srebrenica, en dit was de voorloper van de beruchte juli 1995 Servische offensief tegen die stad.
Op kerstochtend, 7 januari 1993, vielen 3.000 islamitische strijders onder leiding van 'Het Beest' Naser Oric
het dorp Kravica aan en doodden 114 mensen waaronder ook kinderen, vrouwen en ouderen. Niemand
wordt gespaard. Ook honden en katten werden doodgeschoten terwijl alle huizen in het dorp, 700 in getal,
werden geplunderd en in brand gestoken.
Grafzerken op de orthodoxe begraafplaats werden vernield en ontheiligd, en zelfs de organen van de
overledenen werden niet gespaard van plunderingen en ontheiliging. Zelfs dit was niet genoeg voor Oric en
zijn moordenaars: Op 16 januari 1993 vielen ze de dorpen Cosici, Kostolomci en Kusici aan.
Op die dag werden in totaal 48 personen gedood. Oric en zijn eenheden slachtten 87 personen af met
behulp van messen, hooivorken, stompe voorwerpen, door kruisiging, castratie, in brand steken en
marteling.
Mirsad Sulejmanovic (moslim) "Skejo" herinnert zich dat na de aanval op het dorp Kravica, de soldaten van
Naser vijf of zes Serviërs in het dorp Kajici gevangen namen en ze hun keel doorsneden. Naser Oric over de
moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilic: "Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als
een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog
en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid.
Daarna stak ik het mes in het andere oog … ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde.
Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed zijn keel direct door."
In zijn boek "Srebrenica was a "Planned Chaos" beschrijft Ibran Mustafic:
""When we took that group captured in Zalazje from [Srebrenica] prison to take them back toward Zalazje,
and when the slaying begun, Slobodan Ilic came into my hands. I climbed on his chest. He was bearded and
hairy like an animal. He looked at me without saying a word. I took out the bayonet and jabbed it straight into
one eye, and then turned it back and forth. He didn't let the single sound out. Then I hit him with the knife in
the other eye… I couldn't believe he's not reacting. Frankly, that's when I got scared for the first time, so I cut
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his throat right after that", Oric described his 'feat' to Mustafic word-for-word during one evening Mustafic
visited him.
Oric's admission is followed by the testimony of Mustafic's uncle Ibrahim, who witnessed the same slaughter.
"Naser came over and told me to get ready at once and go with the flag in front of Srebrenica prison. I
dressed up and went over. When I came in front of the prison, they took out all those captured in Zalazje and
ordered me to drive them towards Zalazje. When we reached the depot, they ordered me to stop and park
the truck. I moved to a safe distance. But, when I saw their savagery and when the slaying begun, I felt all
the blood drain from my head. When Zulfo (Tursunovic) ripped the knife down the chest of the nurse Rada,
while asking her where is her radio-station, I couldn't watch any longer. I came back to Srebrenica on foot
from the depot, and they drove the truck over afterwards, which I took from Srebrenica to go home to
Potocare. The inside was all bloodied up", Mustafic cites the testimony of his uncle.
The above mentioned medical nurse Rada Milanovic stayed in Srebrenica even after her family moved
away. Srebrenica territorial defense headquarters assigned her to medical field group and to a local hospital.
"The Whole Bridge was Floating in Serbian Blood"
Mustafic also recounted other crimes against the Serbs from the town of Srebrenica which were more or less
well known. He mentioned that, after the assault against the village Jezestica "Kemo from Pale [near
Sarajevo] was carrying a severed head around with him, scaring people".
The murder of the Stjepanovic family is also described. Stjepanovic family members were taken out of their
apartment in the Srebrenica Battalion Street by Oric's butchers in July 1992, and taken to nearby Potocare.
"Andjelija Stjepanovic (74) and her son Mihajlo (50) were among those brutally slain then. One Bosnian
Muslim from Potocari described afterwards how the whole bridge where these poor people were slaughtered
was literally swimming in blood. The killer of Stjepanovic family is Kemo Mehmedovic from Pale, Naser's
loyal follower in atrocities. The executioner today lives in Austria, and there are tons of similar examples from
Srebrenica. It is a shame that not one of these monsters in the human form have faced responsibility for their
crimes, and their main organizer and the one who ordered them to kill, Naser Oric, is today parading in
freedom," commented one of a handful of Bosnian Serb civilians who survived the hell of Srebrenica
imprisonment."[1]
WIST U DAT?
Volgens de Internationale Commissie voor Vermiste Personen, een totaal van 2.070 mensen zijn
aangewezen als Srebrenica slachtoffers.
De lijken die men heeft gevonden zijn lijken van beide kanten (van Serviers ook: tot 300) die tijdens de strijd
zijn gesneuveld maar een deel van die mensen stierf een natuurlijke dood voor en na de val van Srebrenica
en een deel van moslimoorlogsmisdadigers werd geexecuteerd ( 442 in aantal en niet 8000!).
Moordenaars van de Servische kinderen, vrouwen, oude mensen zijn nooit slachtoffers!!!! Servische
soldaten, de meesten afkomstig uit de streek zelf, hadden bij hun inval in juli lijsten bij zich met honderden
namen van moslims die van oorlogsmisdaden werden verdacht. Arrestaties van moslimmannen hadden in
elk geval voor een deel een selectief karakter.
'De Serviërs kenden de mannen', volgens een Nederlandse chauffeur. 'Ze hadden hele lijsten bij zich en
foto's. Ze werden er zo uitgepikt. Nu wordt het verteld alsof de inval zonder enige reden is gedaan en alleen
maar om onschuldige burgers te vermoorden.
Op het monument in Potocari (Srebrenica) zie je de namen van meer dan 8.000 moslimmannen.
De lijst omvat niet alleen mannen uit Srebrenica maar uit zeven of acht andere dorpen en gemeenschappen
in de regio.
De lijsten van de van juli 1995 bevat ook een groot aantal personen (914) ingeschreven in de stemlijsten in
de gemeente van Srebrenica voor de volgende verkiezingen in 1996. De stemlijsten zelf werden
goedgekeurd en gecontroleerd door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.
3.000 soldaten die overleefden (nu slachtoffers) werd ook bevestigd door de islamitische Gen Enver
Hadzihasanovic, die getuigde in Den Haag.
Volgens (moslim Bosnische) Nesib Buric, een voormalig lid van de 28e Divisie verdediging van Srebrenica:
"Niemand kan ontkennen dat er in de gemeente Srebrenica 2000 strijders begraven liggen."
Nicholas Burns van het State Department verklaarde dat 800 Srebrenica-gevangenen in kampen in Servië
waren vastgehouden en dat de VS er 214 als vluchteling asiel zou geven.
Er zijn vele mensen die in het buitenland wonen en, zoals door verschillende andere organisaties
vastgesteld, als vermist zijn opgegeven.
Er zijn andere massagraven ontdekt met de lichamen van mensen die zijn omgekomen bij incidenten die
niets met Srebrenica te maken hadden.
Waar zijn dan nog de duizenden ontbrekende moslimse soldaten na 15 jaar?
WIST U DAT?
Waarom is forensisch bewijsmateriaal gebonden aan "Bloedbad van Srebrenica" beschuldigingen?
BEWAARD GEHEIM?!
Dr Ljubisa Simic, patholoog en forensisch deskundige, die de volledige toegang had tot forensisch
bewijsmateriaal bij de Haagse Openbaar Ministerie met betrekking tot de vermeende "massamoord in
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Srebrenica", vond de wetenschappelijke bewijzen van de Srebrenica een hoax: het totale aantal slachtoffers,
het aantal slachtoffers van de uitgevoerde, het tijdstip van overlijden en de oorzaken van de dood vertellen
een verhaal dat volledig anders is dan de officiële mythe.[2]
Het wordt hoog tijd dat vermoedelijke massagraven door een onpartijdige instantie worden onderzocht.
WIST U DAT?
Er is bewijs dat het Bosnische leiderschap onder president Alija Izetbegovic, wilde dat Srebrenica
in Servische handen zou vallen om tot een politieke overwinning te komen.
Zeker, de beschuldigingen van bloedbaden en genocide na de val van Srebrenica hebben enorm geholpen
in hun zaak. Het werd ook bevestigd door niemand minder dan Hakija Meholjic (Bosnisch moslim), hoofd
van de politie in Srebrenica:"Onze delegatie was samengesteld
uit negen mensen, al de anderen van de delegatie leven en kunnen dit bevestigen."
Dus, Miholjic staat niet alleen met dit verhaal.
Annotaties:
[www.welingelichtekringen.nl] ; [www.vrijspreker.nl] ; [www.visionair.nl]
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/de_mythe_van_de_genocide_in_srebrenica_amsterdampost

De ‗horrorbacterie‘in Duitsland zoekt z‘n weg verder in Europa
mei 30, 2011 By: silviavideler Category: Actueel
Duitsland krijgt horrorbacterie niet onder controle
Ziekenhuizen overvol en bloed raakt op
Duitsland krijgt de gevaarlijke darmbacterie EHEC maar niet onder controle. Het
aantal patiënten loopt gestaag op. Veel van hen zijn er erg slecht aan toe.
Ziekenhuizen zijn overvol en het bloed voor transfusies raakt op.
We zullen nog meer mensen verliezen. We moeten er rekening mee houden dat ook jongeren zullen
bezwijken
EHEC brak enkele weken geleden uit en verspreidde zich snel over Duitsland. De bacterie kan
darmbloedingen, hevige diarree, misselijkheid, koorts, buikkrampen, bloedarmoede en nierfalen
veroorzaken. Bijkomend probleem is dat de Duitse bacterie agressiever dan gebruikelijk is en bestand blijkt
tegen veel gangbare antibiotica.
Meer dan duizend gevallen
Inmiddels zijn er al meer dan duizend gevallen bekend, terwijl de bacterie normaal gesproken ongeveer
negenhonderd mensen in een heel jaar treft. Gedurende het weekeinde zijn vier patiënten overleden: twee
vrouwen in Kiel (38 en 84), een 86-jarige dame in Lübeck en een 87-jarige vrouw in Hamburg. Daarmee
staat het dodental op tien, maar de Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat het daar niet bij blijft.
Ziekenhuizen kunnen de toestroom patiënten nauwelijks aan. Zo behandelt het academisch ziekenhuis van
Hamburg tachtig mensen, veel meer dan waar de kliniek op is berekend. Bij dertig patiënten werken de
nieren niet meer. ,,We zullen nog meer mensen verliezen. We moeten er rekening mee houden dat ook
jongeren zullen bezwijken‖, geeft ziekenhuisdirecteur Jörg Debatin openlijk toe.
Permanente gevolgen
De mensen die EHEC wel overleven, kampen volgens Debatin mogelijk voor de rest van hun leven met de
gevolgen. Problemen met het centraal zenuwstelsel en de nieren kunnen permanent zijn.
Het Hamburgse academisch ziekenhuis en andere klinieken voeren experimenten uit met een nieuw
medicijn, Eculizumab genaamd. Dat moet de nieren beschermen. Het wordt als laatste redmiddel
toegediend aan de ernstigste gevallen: mensen die niet meer kunnen zien of praten, of epileptische
aanvallen hebben gekregen. Eerdere proeven in andere landen bieden hoop, maar pas over enkele weken
wordt duidelijk of Eculizumab aanslaat.
Ook in andere landen is de darmbacterie opgedoken. In Denemarken en Zweden zijn inmiddels bijna veertig
besmettingen gemeld. De darminfectie is ook vastgesteld bij een Nederlandse vrouw. Alle patiënten waren
op reis geweest naar Duitsland voordat zij ziek werden.
Bron nog niet bevestigd
Duitsland vermoedt dat vervuilde komkommers uit Spanje de oorzaak van de
EHEC-uitbraak zijn, maar laboratoria hebben dat nog niet met zekerheid
vastgesteld. Tot de bron van de bacterie bekend is, is het beter om rauwkost als
sla, komkommers en tomaten te laten staan, adviseerde de Duitse
landbouwminister Ilse Aigner zondag.
De gezondheidscrisis leidt ook tot grote problemen voor Duitse boeren. Volgens
landbouworganisaties kopen de Duitsers haast geen sla meer en is de verkoop
van aardbeien gehalveerd. (ANP/redactie)
Bron A.D.
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Wereld verandert razendsnel in grote gecontroleerde digitale
gevangenis
Verplichte spyware op je computer om illegaal downloaden te blokkeren
4,8 miljoen CCTV bewakingscamera's maken van Groot Brittannië de meest
gecontroleerde maatschappij ter wereld.
Onze wereld is in sneltreinvaart aan het veranderen in een 'Big Brother'
maatschappij waarin werkelijk alles wat u doet wordt gadegeslagen,
opgeslagen, gevolgd en tot in de kleinste details gecontroleerd. Wellicht heeft u er nu nog niet zoveel last
van, maar in een recent promotiefilmpje van het 'Forum for the Future', waar grote bedrijven zoals Shell,
Time Warner en Vodafone aan deelnemen, wordt een toekomst geschetst die iedereen die nog een beetje
prijs stelt op zijn persoonlijke vrijheid de rillingen over het lijf zal doen lopen.
Vrijwel iedereen weet dat de wereld niet wordt geregeerd door politici maar door machtige multinationals. De
toekomstvisie in het filmpje is dan ook beslist niet zomaar een fantasietje - integendeel, nu al wordt er hard
gewerkt om de maatschappij klaar te stomen voor de meest fascistische en onvrije samenleving die de
wereld ooit gekend heeft.
Over nog geen 30 jaar zijn de dromen van de meest antisociale ecoterroristen uitgekomen. In 'plannedopolis', zoals de samenleving van morgen wordt genoemd, hebben de mensen namelijk geen privé auto's
meer. In het filmpje wordt er vanuit gegaan dat de fossiele brandstoffen schaars zijn en dat er geen
afdoende vervanging voor in de plaats is gekomen. Energie is duur, dus de gewone man verplaatst zich
vooral per elektrische fiets en als alleen als het absoluut noodzakelijk is met een elektrische, automatische
auto die op afroep besteld kan worden. De paar luxe privé bolides die er nog rondrijden zijn natuurlijk
exclusief bestemd voor de heersende elite. 'Alleen voor de rijken, hahaha...'
Vanzelfsprekend houdt de overheid exact bij waar u heen gaat, hoe lang u weg bent, met wie u spreekt,
etcetera. Veel mensen zullen overigens nauwelijks hun huis meer uitkomen omdat telewerken een grote
vlucht zal hebben genomen. De stad van de toekomst lijkt in het filmpje gruwelijk veel op de met 'commie
blocks' vol geperste éénheidswoningen die de afzichtelijke steden in voormalig communistisch Oost Europa
en de Sovjet Unie kenmerkten. 'Met zóveel mensen zullen we blij zijn dat we alles laten bepalen door een
mega-computer.' Werkelijk?
Kinderen worden 'toegewezen' aan een school. U kunt straks dus niet meer zelf bepalen waar uw kroost
naar school gaat. Vervolgens kiest niet u, maar de staat wat voor werk u gaat doen. 'Gefeliciteerd, uw
toegewezen carrière is:'. Dit is precies wat er al tientallen jaren in het straatarme, hongerige en
communistische Noord Korea gebeurt.
Er zal een Wereld Voedsel Raad (WVR) worden opgericht die voor iedereen een 'calorie kaart' gaat
invoeren. Klaarblijkelijk verwacht de huidige elite dat we straks niet langer in geld, maar in calorieën worden
betaald. De kaart werkt niet alleen als creditcard waarmee voedsel kan worden gekocht bij de WVRsupermarkten -'wat staat deze maand op het menu' geeft al een voorproefje van de 'keuze' die we dan zullen
hebben-, maar ook als insteekkaart voor bijvoorbeeld uw smartphone. Eén enkele kaart om alles wat u in het
dagelijkse leven doet te regelen, besturen, kopen en betalen. Is dat niet 'lekker makkelijk'...?
Verwacht wordt dat lang niet iedereen zit te wachten op deze 'heerlijke nieuwe wereld'. Daarom zullen er
'Cry Freedom Ghetto's' ontstaan waar de 'in smerigheid' levende 'dissidenten' totaal afgesloten zullen zijn
van de moderne wereld en geen toegang zullen hebben tot het hogesnelheids-transportsysteem, het
moderne internet, werk en een groot aantal essentiële voorzieningen. Dat zal dus uw lot zijn als u weigert
onderdeel te zijn van de toekomst zoals bedrijven zoals Shell en Vodafone die voor u aan het creëren zijn.
(1)
Zo hard gaat het:
Als u denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen dan vergist u zich zeer. Er zijn talloze signalen en ontwikkelingen
die erop wijzen dat deze alles controlerende Big Brother samenleving, waarin u niet zelf meer hoeft te correctie: mág- denken, volop in de maak is:
1. De dagen van het vrije internet zijn geteld. Steeds meer landen zijn van plan om een China-achtige
internetcensuur in te stellen, ook de VS en de Europese Unie. Tijdens de G8 bijeenkomst afgelopen week
was strengere internetregulering één van de belangrijkste onderwerpen. Onafhankelijke websites die tégen
de door de elite geplande Nieuwe Wereld Orde zijn, zullen langzaam maar zeker permanent worden
geblokkeerd. In China gebeurt dit bijvoorbeeld met alle informatie over de Dalai Lama en de
studentenopstand van 1989. Zelfs een zoekopdracht voor het Engelse woord 'vrijheid' wordt geblokkeerd. In
Amerika wil men verplichte spyware op iedere computer installeren, die controleert of er geen illegale inhoud
wordt bekeken of gedownload. Frankrijk wil de Britse 'three strikes out' wet, waarbij u van het internet wordt
gegooid als u bijvoorbeeld drie keer een film download, in heel de EU invoeren.
2. In de VS krijgen alle nieuwe mobieltjes vanaf 2012 verplicht een speciale chip waarop de president en
andere autoriteiten naar eigen goeddunken 'noodberichten' kunnen doorgeven, die door de gebruikers niet

Nieuwsbrief nr. 128 – 12 juni 2011 - pag. 26

kunnen worden tegengehouden. Het systeem heeft de toepasselijke naam PLAN gekregen (Personal
Localized Alert Network).
3. In Groot Brittannië hangen nu al zo'n 4,8 miljoen bewakingscamera's, het grootste aantal per inwoner ter
wereld. Bij duizenden probleemgezinnen hangen zelfs verplicht camera's in huis. Aan de andere kant is het
inmiddels illegaal om zelfs maar foto's te maken van de Britse politie. Uit de hele wereld komen
politiemachten een kijkje nemen in de CCTV controlecentra, om te zien hoe alles werkt als straks ook hun
landen met een vergelijkbaar systeem zijn uitgerust. In de VS hangt het ministerie van Landbouw camera's
op in de kantines van publieke scholen, zodat gecontroleerd kan worden wat de leerlingen precies eten en
hun gewoontes zo nodig 'bijgesteld' kunnen worden.
4. De Europese Unie gaat alleen al in 2012 circa 200 miljoen euro uitgeven aan een propagandacampagne
om de Europeanen ervan te overtuigen hoe geweldig de EU voor hen is. De grotendeels door de overheid
gecontroleerde reguliere media doet hier -gewild of ongewild- aan mee. De helft van het bedrag gaat
overigens op aan de salarissen van 1078 medewerkers die de EU gaan 'communiceren' naar haar burgers.
5. De Amerikaanse FBI gaat zonder gerechtelijk bevel door middel van GPS-tracking (minuscule zendertjes)
de gangen na van bepaalde 'activisten', zelfs al hebben ze geen enkele misdaad begaan. In Michigan
downloadt de politie de hele inhoud van uw mobieltje als u als automobilist aan de kant wordt gezet en
gecontroleerd. 'Binnenlandse terroristen' -iedereen die zich, al is het slechts met woorden, verzet tegen de
overheid- worden door de regering Obama gezien als een grote bedreiging voor de 'staatsveiligheid'.
6. In Groot Brittannië worden alle telefoontjes, sms'jes, emails en internethandelingen van alle burgers een
jaar lang bewaard en -indien gewenst- gecontroleerd door de overheid. De Britse politie gaat het door het
Amerikaanse leger gebruikte Geotime systeem gebruiken om een compleet driedimensionaal profiel te
maken van alle digitale handelingen (bellen, internetten, bankieren, etc.) van iedere 'verdachte'. De Duitse
politicus Malte Spitz dwong via een rechtszaak zijn provider bekend te maken hoe vaak de locatie van zijn
mobieltje werd vastgelegd: 35.000 keer in 6 maanden.
7. Het Amerikaanse DARPA heeft een nieuw video-bewakingssysteem ontwikkeld dat volgens velen een
einde maakt aan publieke anonimiteit. Het systeem kan namelijk in real-time beelden analyseren, indexeren
en met elkaar in verband brengen, en daardoor 'weten' wat je denkt (!). De Amerikaanse luchtmacht werkt
aan een camera waarmee op zeer grote afstand (vele kilometers) gezichtsherkenning mogelijk is. In Japan
hangen al gezichtsherkenningscamera's in grote reclameborden, die het geslacht en de leeftijd van een
voorbijganger registreren en de reclame daar desgewenst aan aanpassen.
8. De regering Obama ontwikkelt een universeel 'Internet ID' waarmee alle internethandelingen van iedere
persoon worden gevolgd en gecontroleerd. Alle persoonlijke gegevens moeten op één 'vertrouwde'
(overheids)locatie worden opgeslagen. Steeds meer tirannen gaan overigens over tot het indrukken van de
'internet kill knop', waarmee het hele internet kan worden geblokkeerd als de overheid dit nodig acht. China
kan en doet dit dus al, de Verenigde Staten zullen binnenkort volgen en dan zal ook de EU niet ver meer
achterblijven.
9. In de VS is de beruchte Patriot Act uitgebreid en is het de autoriteiten nu toegestaan om zonder
gerechtelijk bevel iedere willekeurige burger te volgen, af te luisteren of diens huis en auto te onderzoeken.
Onlangs bespraken we op deze site de nieuwe Detainee Security Act, die president Obama dictatoriale
machten geeft om over de hele wereld militaire acties te ondernemen tegen personen, instellingen of
complete landen, zonder dat de instemming van het Congres (= het Amerikaanse volk) nodig is. Obama's
gezondheidswet (Obamacare) voorziet in uiterlijk 2013 in de invoering van een chip(kaart) waarop alle
medische gegevens van een patiënt worden bewaard. De chip kan desgewenst ook onderhuids worden
geïmplanteerd.
10. Over heel de wereld wordt steeds sneller steeds harder opgetreden tegen demonstranten, ook in de VS
en in Europa (Duitsland, Groot Brittannië, Griekenland, Spanje). In de VS zet de politie behalve traangas
inmiddels ook geluidswapens in.
Gecontroleerde gevangenis
De hele wereld is een totalitaire staat aan het worden, één grote gecontroleerde gevangenis. Onze
overheden beweren dat meer controle en meer regels noodzakelijk zijn voor onze 'veiligheid', maar de
werkelijkheid is dat individuele burgers straks vrijwel niets meer te zeggen hebben over hoe en waar ze
wonen, werken, zich verplaatsen, wat ze eten en drinken en waar ze op tv of internet naar willen kijken.
Als u dit een ideale maatschappij lijkt dan hoeft u helemaal niets te doen en slechts af te wachten, want aan
de totstandkoming van deze Nieuwe Wereld Orde wordt door politici, multinationals en de milieubeweging
hard gewerkt. Degenen die echter waarde hechten aan het laatste restje vrijheid dat hen nog rest hebben
nog maar weinig tijd om hun stem te laten horen en te proberen het huiveringwekkende 'planned-opolis' te
voorkomen. (2)
Xander
(1) YouTube
(2) End Of American Dream
Voorbeeld hoe erg het al gesteld is in Nederland:
http://www.argusoog.org/2011/05/vrije-man-met-veel-machtsvertoon-uitgeschakeld/
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IMF-baas Strauss-Kahn waarschijnlijk opgevolgd door hardliner Lagarde
Bron / origineel: www.globalresearch.ca
De Franse minister van financiën Christine Lagarde heeft zich ontpopt als een
koploper in de race om ex-IMF hoofd Dominique Strauss-Kahn te vervangen. Ze is een
zwemkampioene, een ervaren advocate en een competente bureaucrate. Zij is ook
een vriendin van Wall Street die de belangen van het grootkapitaal vurig zal
verdedigen. Het indrukwekkende overzicht van Lagarde werd door The Guardian als
volgt opgesomd:
"Christine Lagarde staat voor het beschermen van grote banken.....zij is de grootste
voorstander van bail-outs van de groep.
"De amerikanen gaan proberen Witte Huis-adviseur David Lipton als nummer twee te installeren. Lipton is
Mister Bank Bailout. Hij werkte voor Citigroup. Als zij Lagarde en Lipton aanstellen, wat zegt dat? We gaan
voor het totale bankenbeschermingsplan. Dat zou een ramp zijn."
Volgens de New York Times is Lagarde niet alleen iemand die zich elegant kleedt, maar ook volop vrienden
heeft in Washington en Wall Street. Hier is een uittreksel van NYT:
"Mevrouw Lagarde, voormalig hoofd van het advocatenkantoor Baker & McKenzie uit Chicago, leefde 6 jaar
in de Verenigde Staten. Lang en elegant, met een zilveren haardos en een voorkeur voor jassen van
Chanel, ze is net zo verbonden en gerespecteerd in Washington en in Wall Street als in Europa." (A Favorite
Emerges for Helm of I.M.F., New York Times)
Het mag geen verbazing wekken dat Lagarde zwakkere maatregelen ondersteunt zodat de banken en
andere financiële instituten door kunnen gaan met het binnenharken van megawinsten terwijl de risico's voor
de wijdere economie worden verhoogd. Volgens Reuters:
"Ik zie het gevaar dat te strikte regulatie in het midden leidt tot een vlucht naar de randgebieden," zei
Lagarde."
Lagarde heeft ook een harde lijn aanpak van de problemen met Griekenland gevolgd en verwerpt het idee
van schuldenkwijtschelding of herstructurering. Zij gelooft dat obligatiehouders en bankiers moeten worden
terugbetaald op de kosten van Griekse werknemers die lijden onder een recessie van 3 jaar, 18%
werkloosheid, ernstige bezuinigingen op maatschappelijke diensten, massale privatisaties van publieke
eigendommen en een schuld-naar-BNP verhouding die ieder jaar verergert zolang het aanhalen van de
broekriem aanhoudt. Lagarde schijnt te geloven dat de mensen die het financiële systeem hebben
opgeblazen voor hun inspanningen zouden moeten worden beloond. Hier is een stukje uit de Wall Street
Journal: "De Franse minister Christine Lagarde zei afgelopen maandag, na een vergadering met financiële
medewerkers van de Europese Unie, dat een herschikking of herprofilering van Griekse schulden GEEN
optie is..... Het uitvoeren van het geplande bezuinigingsprogramma, juiste implementatie van privatisatie en
overeenstemming binnen het politieke spectrum in Griekenland zijn een sleutel voor een oplossing in
Griekenland, zei Lagarde." ("France's Lagarde: Option Of Rescheduling Greek Debt Not On Table", Wall
Street Journal)
Dus het aanhalen van de broekriem zal verergeren onder Lagarde, wat een signaal is richting de bankiers
dat men erop kan vertrouwen dat zij hun belangen beschermt, en alle gesprekken over "zachte
herstructurering" of hervormingen a la Strauss-Kahn zullen voorbij zijn.
Er zullen eveneens geen gesprekken meer zijn over het vervangen van de dollar met SDR' (Special Drawing
Rights). Lagarde zal de zaak niet in beroering brengen. De enige hervormingen waaraan zij zal werken zijn
hervormingspakketten voor werknemers ("labor reforms"), een bekend stopwoordje binnen de financiële elite
voor het slopen van vakbonden. Het is het opmerken waard dat de normaal ingetogen Lagarde zichzelf
nauwelijks kon beheersen toen Bin Laden werd vermoord. Ze suggereerde zelfs dat het zou kunnen helpen
om verkopen in de VS te stimuleren. Hier is het verslag van Reuters:
"De franse minister Christine Lagarde verwelkomde het doden van Al-Qaida leider Osama bin Laden en zei
dat zijn dood het consumentenvertrouwen en economische groei in de Verenigde Staten zou kunnen
ondersteunen."
"De Amerikaanse economie is als de Amerikaanse bevolking. Het reageert zeer snel in positieve of in
negatieve zin," vertelde Lagarde aan France 2 TV. "Het zou me niet verbazen als deze gebeurtenis een
herstel in vertrouwen zou aanmoedigen." Vanzelfsprekend werd Lagarde's enthousiasme niet getemperd
door het feit dat internationale wetgeving het doelbewust vermoorden van buitenlanders verbiedt. Hoe dan
ook, 'echte' leiders laten zich nooit beperken door zoiets triviaals als de wet.
Dus, het ziet ernaar uit dat Wall Street mogelijk een vervanger voor de gevatte Strauss-Kahn heeft
gevonden. Er zal geen herstructurering van schulden plaatsvinden, obligatiehouders zullen volledig worden
uitbetaald, en de leidinggevende rol van de dollar als wereldwijde reserve munteenheid zal onbetwist blijven.
Lagarde heeft zojuist deze ochtend (25 mei) haar kandidaatstelling aangekondigd, maar ze heeft de
goedkeuring van Washington, Wall Street, de grote banken en de EU-regeringsleiders al gewonnen. Ze kan
niet meer stuk.
Mike Whitney, Global Research, 25 mei 2011
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Werknemers van RFID-chips voorzien
Een Amerikaanse aanbieder van surveillance apparatuur heeft twee werknemers van RFID-chips (Radio
Frequency Identification) voorzien om zo toegang tot een kluis met gevoelige politiegegevens te beperken.
De voordelen van RFID werden in eerste instantie gezien in de detailhandel, waar de chips streepjescodes
zouden kunnen vervangen, en in de luchtvaart, waar ze hetrouteren van bagage zouden vergemakkelijken.
Maar ook ter identificatie van personen kunnen ze ingezet worden. "Het is een extra beveiligingslaag boven
keycards en toegangscodes. Om zeer vertrouwelijke data te beschermen, moet je geavanceerde technieken
gebruiken," stelt CityWatcher.com.
Volgens het bedrijf kun je het chipimplantaat vergelijken met irisscans of vingerafdrukken. Toch zorgde de
actie van het bedrijf voor ophef in de Verenigde Staten. Hoewel de geïnjecteerde werknemers uit vrije wil
aan het project zouden hebben meegedaan, bestaat de angst dat werkgevers of de overheid mensen straks
verplichten om een chip te nemen. En hoe meer chipreaders er worden geïnstalleerd en hoe beter deze
worden, hoe makkelijker mensen zijn te volgen. Je mobiele telefoon kan je uitzetten, maar de chip
verwijderen kan een pijnlijke procedure zijn.
Security.nl citeert Barry Steinhardt van de Civil Liberties Union:
"We staan op de rand van het creëren van een surveillance maatschappij in Amerika, waar elke beweging,
elke actie, volgens sommigen zelfs onze gedachten, gevolgd, gemonitord, opgeslagen en gecorreleerd
worden."
Lees hier het hele bericht

EHEC-pandemie: Door geheime diensten ingeschakeld - AmsterdamPost
Bron / origineel: (c) www.amsterdampost.nl
28 mei 2011 | Door E.J. Bron
De Duitse inlichtingendienst buitenland BND heeft in een vlakbij Parijs gelegen gezamenlijk EuropeesAmerikaans stafcentrum aan een bespreking over de zich vanuit Duitsland in Europa verspreidende EHECpandemie deelgenomen. Intussen bestaat in het stafcentrum van de geheime diensten de vage verdenking
dat de EHEC-veroorzaker van het type Husec-41 mogelijkerwijs opzettelijk op verschillende Europese
overslagplaatsen voor groente en fruit werd ingezet.
Ook in Denemarken, Groot-Brittannië, Nederland en Zweden zijn nu de eerste EHEC-gevallen
geconstateerd. Dacht men in het begin nog aardbeien of Spaanse komkommers als overdragers
geïdentificeerd te hebben, intussen is het duidelijk, dat er tegelijkertijd meerdere soorten fruit en groente uit
verschillende Europese gebieden met de veroorzakers werden besmet. Was dat toeval? De these, volgens
welke de voor biologische bemesting gebruikte gier op velden voor in Spanje geteelde biologische
komkommers verantwoordelijk zou kunnen zijn, wordt op dit moment in het openbaar nog steeds in stand
gehouden, omdat men in werkelijkheid nog steeds volledig radeloos is.
Bij de bij de BND voor biologische wapens verantwoordelijke afdeling TW is men sinds het opduiken van de
pandemie evenzo gealarmeerd als bij de BND-afdeling TE (terrorisme). Want de veroorzaker Husec-41 is in
Duitsland en in de rest van de wereld nog nooit zo massaal aan het daglicht getreden. De EU wacht op dit
moment nog op meer informatie uit het stafcentrum, heeft echter al aangeduid om de komende dagen
alarmfase 1 bij het thema voedingsmiddelenveiligheid voor alle EU-landen uit te roepen en maatregelen ter
bescherming van de bevolking voor te bereiden. Bij de geheime diensten en in de commissie voor
levensmiddelenveiligheid van het Europese Parlement is men gealarmeerd, omdat het nu geïdentificeerde
EHEC-type wereldwijd nog nooit in verband met pandemieën en nier falen, bloedarmoede en tekort aan
bloedplaatjes werd genoemd. De EHEC-veroorzaker Husec-41 leidt in eerste instantie tot zware bloederig
diarree en maakt in het lichaam ook een gif vrij, dat de rode bloedlichaampjes vernietigt. Zo komt het tot
gevaarlijke en levensbedreigende bloedarmoede en dodelijk nier falen, omdat de nieren door het gif
verkleven.
Sinds 2008 is bekend, dat islamistische groeperingen in Noord-Afrika (bijvoorbeeld in het zuiden van
Algerije) meerdere laboratoria bezitten, waarin ze werken aan bacteriestammen. Ook is bekend, dat er een
fecaliën-Jihad bestaat, waarbij levensmiddelen in Europese steden door moslims opzettelijk met fecaliën
worden besmet. Onafhankelijk daarvan hebben Amerikaanse geheime diensten in 2008 in een hoorzitting
voor het Congres meegedeeld, dat zij tot 2013 de eerste aanvallen met biologische wapens op de
bevolkingen in westerse landen verwachten. Het zal ons benieuwen welke verklaring voor de EHECpandemie ons de komende dagen zal worden gepresenteerd. Het lijkt in ieder geval met de huidige kennis
nauwelijks geloofwaardig, dat bijvoorbeeld een Spaanse biologische boer per ongeluk gier op komkommers
en andere groenten heeft aangebracht, die uitgerekend met een bacterie besmet is, die nu in de massaal
opgedoken vorm van het type Husec-41 daarvoor nog nooit een pandemie heeft veroorzaakt. Is dat allemaal
echt alleen maar toeval?
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Enorme afname misdaad in VS; experts staan versteld!
Door GuidoJ. dinsdag, 31 mei 2011 Reageer (0) Email Print A A A
Stevige afname van grote misdaad doet experts versteld staan!
Bron: CNBC/New York Times, 24 Mei 2011, HIER
Volgens een artikel in de New York Times, is het criminaliteitscijfer in de
VS inmiddels op een niveau aangekomen, zoals dat gold in de jaren
1970. Deze cijfers dalen al jaren, maar het is des te opmerkelijk volgens
analisten, omdat tijdens perioden van recessie, de criminaliteit over het
algemeen een neiging heeft om toe te nemen.
In alle regionen in de VS blijkt het dus veiliger te zijn.. Ondanks
pogingen van allerlei overheidsinstanties, burgers angst aan te jagen voor allerlei ‗terroristische‘ wandaden,
blijkt dat de criminaliteitscijfers het tegendeel bewijzen..!
De misdaadcijfers waren halverwege 2010 al op weg naar een recorddaling. Hier de diverse soorten
misdaadafnamecijfers.
De kans dat je vermoord wordt of beroofd, is nu half zo groot als ze waren halverwege de jaren 1990, toe de
criminaliteitscijfers hun piek beleefden. De afname van criminaliteit is het grootst in de kleine steden van de
VS, waar met name het moordcijfer drastisch lager is.
In steden onder de 10.000 inwoners is het cijfer zelfs afgenomen met maar liefst 25%, vergeleken met vorig
jaar. Criminologen zijn uiterst verrast en onder de indruk van deze nationale cijfers, die uitgegeven zijn door
de FBI, het Federal Bureau of Investigation. Zij baseren hun conclusies op de gegevens die weer
binnenkomen van meer dan 13.000 verschillende rechtshandhavende autoriteiten, zoals county-sherrifs etc.
Vooralsnog is er geen onmiddellijke consensus over de oorzaak van de enorme daling. Volgens sommige
experts zijn deze praktijkcijfers een regelrechte schipbreuk van de theorie dat er een verband zou bestaan
tussen misdaad, werkloosheid en het aantal mensen dat in de gevangenis verblijft. Neem als voorbeeld het
aantal overvallen: de VS zit midden in een heel heftige crisis, maar het aantal overvallen daalde met maar
liefst 9,5% vorig jaar, nadat het in 2009 ook al met 8% naar beneden was gegaan.
Note: Kijk naar de statistieken van het Amerikaanse Ministerie van Justitie. HIER this link Je vraagt je af
waarom dit bijzonder prettige en vooral opbeurende nieuws de voorpagina‘s weer niet haalt..! Is het weer
een bewijs voor de aanwijzingen die zo duidelijk zijn, dat overhden liever ‗bange burgers‘ hebben, die
makkelijker als schapen te houden zijn?
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/enorme-afname-grote-misdaad-in-vs-doet-experts-versteld-staan/

'Arrestatie Ratko Mladic in scène gezet'
zondag 29 mei 2011 09:01
De arrestatie van Ratko Mladic is volledig in scène gezet. Westerse diplomaten
hebben afspraken gemaakt over de voorwaarden voor de overgave van de
Bosnisch-Servische ex-legerleider.
Mladic na zijn arrestatie in het gerechtshof in Belgrado
Lees ook het profiel: Hoe werd Ratko Mladic het Beest van Bosnië?
Dat schrijft de Britse krant The Sunday Telegraph zondag op basis van gesprekken met diplomaten en
bronnen bij westerse geheime diensten.
Onderhandelingen
'De onderhandelingen over zijn overgave duurden iets langer dan een jaar; er waren vooral Franse, Britse en
Duitse functionarissen bij betrokken,' aldus een westerse diplomaat die niet met naam genoemd wil worden.
De Servische geheime dienst lijkt contacten gehad te hebben met het netwerk dat Mladic beschermde. 'De
Serven namen de taak op zich om details met hem uit te werken en garandeerden dat er voor zijn familie
gezorgd zou worden en dat hij een pensioen zou krijgen en uiteindelijk een waardige begrafenis.'
Mladic wilde voor zijn vrouw Bosiljka en zijn zoon Darko zorgen; dat was zijn 'zwakke plek'.
Martelaar
Het 'suïcidale' idee dat hij zich tegen arrestatie zou verzetten, werd Mladic uit zijn hoofd gepraat, aldus de
diplomaat. Hem werd voorgehouden dat hij maar beter als 'martelaar naar Den Haag' kon gaan dan in een
hol in Servië blijven leven.
Uiteindelijk werd hij zoals eerder afgesproken 'opgepikt' in Lazarevo. 'Er was helemaal geen zoektocht,'
aldus de diplomaat, die volgens The Sunday Telegraph goed is ingevoerd bij geheime diensten.
Door ArneHankel
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/298581/Arrestatie-Ratko-Mladic-in-scene-gezet.htm
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Amerikaans congreslid waarschuwt gezinnen grote steden te verlaten
Vraag naar privé bunkers stijgt explosief, ook in Rusland
Model van een overlevingsbunker van de Amerikaanse Vivos Group, die
de vraag sinds de ramp in Japan zag vertienvoudigen.
Het Amerikaanse Republikeinse Congreslid Roscoe Bartlett (Maryland),
die als kind de Grote Depressie pal voor de Tweede Wereldoorlog
meemaakte, heeft Amerikaanse gezinnen aangeraden om nu het nog kan
uit de steden weg te trekken. Reden: er zijn al langere tijd steeds meer signalen zichtbaar dat de
Amerikaanse samenleving afstevent op een ongekende economische en maatschappelijke ineenstorting.
Mensen die in steden wonen zullen het meest kwetsbaar zijn als er op een dag totale chaos en anarchie
uitbreekt nadat bijvoorbeeld het uiterst kwetsbare Amerikaanse elektriciteitsnet het begeven heeft.
Over de gevaren die de Amerikaanse economie en samenleving bedreigen wordt al lang niet meer enkel
lacherig gedaan. Steeds meer onafhankelijke economen en andere experts zien de toekomst van de wereld
en de VS in het bijzonder uiterst somber in. Volgens velen is het land nooit uit de diepe recessie van 20082009 gekomen en dreigt een nieuwe Grote Depressie met hyperinflatie, massale werkeloosheid -die nu al
niet gering is- en de instorting van het elektriciteits- en transportsysteem en de voedselvoorziening.
'Er zijn toekomstige gebeurtenissen denkbaar waarbij het elektriciteitsnet uitvalt en niet binnen korte tijd weer
hersteld kan worden. Dat kan al gebeuren als er een paar grote transformatoren beschadigd of verwoest
worden. Die transformatoren maken we niet in dit land en moeten van overzee komen. De levertijd van zo'n
transformator is 18 maanden tot 2 jaar. Ons elektriciteitsnet is enorm kwetsbaar en wankelt op zijn laatste
benen. Ons leger weet dat,' aldus Bartlett.
'Diverse gebeurtenissen kunnen in de steden een situatie creëren waarbij er hoogst waarschijnlijk burgerlijke
onrust ontstaat. Daarom denk ik dat degenen die dit begrijpen en ertoe in staat zijn van de mogelijkheid
gebruik moeten maken om uit de steden weg te trekken, nu de situatie nog niet zo vijandig is. Mensen
moeten kijken wat ze kunnen doen om onafhankelijk te worden van het systeem.'
Volgens Kelly Meyer, werkzaam in de voedsel & grondstoffen industrie, zullen de mensen in het geval van
een ramp onmiddellijk gaan hamsteren. 'De winkels zullen sneller leeg zijn dan ooit tevoren.' Bill Becker, een
andere overlevende van de Grote Depressie: 'Als dit in ons land gaat gebeuren dan zullen al onze financiële
middelen van ons worden afgenomen. Dan zullen we zonder geld moeten leren leven. Degenen die op het
platteland leven zal dat gaan lukken.'
'Het platteland is geen aantrekkelijk doelwit voor terroristen,' legt Myron Mills, specialist in nood- en
beroepsmedicatie, uit. 'Terroristen zullen voor een maximaal aantal doden gaan, dus stadions en
winkelcentra, waar veel mensen bij elkaar zijn.' Naast terreuraanslagen en een economische ineenstorting
zou het elektriciteitsnet ook kunnen uitvallen door een EMP-bom (elektromagnetische puls) of een krachtige
zonnestorm uit de ruimte. Volgens astronomen is er in de periode 2012-2013 een grote kans dat de aarde
door zo'n krachtige storm geraakt zal worden, omdat de zon dan een nieuwe piek in zijn cyclus bereikt.
Veel Amerikanen zullen alle waarschuwingen als bangmakerij in de wind slaan. Bartlett is echter bepaald
niet de enige die vreest voor de nabije toekomst; onder andere de bekende econoom Marc Faber en Trends
Research voorman Gerald Celente dringen er al veel langer op aan dat de burgers zich gaan voorbereiden
op een tijd waarin basisvoorzieningen zoals voedsel, water en elektriciteit voor langere tijd niet meer
beschikbaar zijn en er als gevolg op grote schaal geplunderd zal worden. Ook het Amerikaanse Pentagon
bereidt zich op een dergelijke instorting van de Amerikaanse maatschappij voor.
Bunkers
Dat de overheden van onder andere Amerika, Europa, Rusland en China zich 'in het geheim' voorbereiden
op een wereldwijde catastrofe door de afgelopen tientallen jaren enorme ondergrondse bunkercomplexen te
bouwen -enkel bedoeld voor de elite- zal de meeste lezers wel bekend zijn (2).
Vooral sinds de aardbeving/tsunami/kernramp in Japan gaan ook steeds meer vermogende burgers over tot
de aankoop van soms luxueuze privé bunkers, waarin ze het minimaal een jaar kunnen uithouden zonder
ooit boven de grond te hoeven komen. In Amerika is de vraag naar deze bunkers met 20% tot 1000%
gestegen. Northwest Shelter Systems, dat bunkers verkoopt van tussen de $ 200.000 en $ 20 miljoen, zag
de verkopen sinds het uitbreken van de opstanden in het Midden Oosten met 70% stijgen. Tevens breekt de
verkoop van $ 9500 kostende schuiltenten die bescherming bieden bij aanvallen met biologische, chemische
of nucleaire wapens alle records (3).
Ook in Rusland is de angst voor de apocalyps toegeslagen. Danila Andreyev begon drie jaar geleden voor
zichzelf met de bouw van 'paniek kamers' en verkoopt inmiddels overlevingsbunkers van $ 400.000 per stuk
aan rijke Russen. Op dit moment bouwt zijn bedrijfje 15 bunkers op diverse locaties in Rusland. Honderden
Russen hebben een bunker besteld bij de Californische bunkerbouwer Vivos Group, dat de vraag na de
kernramp in Japan zag vertienvoudigen (4).
De documentaire 'Urban Danger' (5) begint dan ook niet voor niets met de waarschuwing: 'Er komt een
meedogenloze, woeste storm aan. Zijn we daar klaar voor?'
Xander - (1) Activist Post / YouTube ; (2) SHTF Plan, (3) CNN, (4) Bloomberg ; (5) Urban Danger
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Hij komt - Uit het nieuws 01-06-2011 (Aflevering: 454)
Door: Franklin ter Horst
Het komende oordeel over de naties (deel 17) - De ruiter op het rossig/rode paard (deel 2)
Oorlogen en geruchten van oorlogen
Openbaring 6:4 En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat werd gegeven de vrede
van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard
gegeven.
Het feit dat aan de ruiter op het rossig/rode paard een groot zwaard gegeven wordt, lijkt er op te duiden
dat het hier moet gaan om oorlogen, mogelijk zelfs atoomoorlogen. Overal om ons heen zijn oorlogen
en geruchten van oorlogen. De Bijbelse profeten maken duidelijk dat er een periode zal aanbreken
waarin de wereld geconfronteerd zal worden met eindtijdoorlogen en in Matthéüs 24:6-7-8 waarschuwt
de Here Jezus…Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest
niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan
tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk… Doch dat alles is het begin der weeën.
Wie het wereldnieuws een beetje volgt ziet dat er grote ongunstige veranderingen plaatsvinden en
daarom geloven velen dat de wereld aan de vooravond staat van gebeurtenissen zoals door de Bijbelse
profeten uitvoerig is voorzegd. De Bijbel maakt duidelijk dat bepaalde volken die in Oud Testamentische
tijden in het Midden Oosten voorkwamen, onbelangrijk zouden worden maar in de verre toekomst
opnieuw van zich zouden doen spreken. Ze zouden uit hun slaap ontwaken om opnieuw een rol op het
wereldtoneel te spelen. De volken waarom het gaat zijn onder meer Egypte, Tyrus en Sidon (het huidige
Libanon), Edom, Moab en Ammon, (het huidige Jordanië), Perzië (het huidige Iran) en Babylonië (het
huidige Irak).
Nog nooit was de wereld zo dicht bij de voltooiing van een aantal belangrijke Bijbelse profetieën en nog
nooit stond de wereld zo dicht bij het begin van een aantal schrikwekkende gebeurtenissen. De profeten
schetsen een beeld van verwoesting in verschillende en ver uiteenliggende landen. Krijgsrumoer
verbreidt zich tot aan het einde er aarde. De Here Jezus heeft van de ergste weeën en oorlogen
voorzegd: Want er zal dan een grote verdrukking zijn, ‗zoals er niet geweest is van het begin der wereld
tot nu toe- en nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees
behouden worden‘(Matthéüs 24:21-22). De Bijbel leert dat er een aantal tekenen zal zijn dat gemakkelijk
is te onderscheiden naarmate wij het einde van het huidige wereldbestel naderen. Al deze tekenen
blijken nu duidelijk in het brandpunt te komen staan.
Vele onderzoekers menen dat de toekomstige (wereld) oorlog zal ontstaan in het Midden-Oosten en de hele
wereld daar de gevolgen van zal ondervinden. Waar het om gaat is de haat tegen het Joodse volk en de
staat Israël. Israëls vijanden tieren (Psalm 83) en zullen op enig moment opnieuw een poging doen Israël
van de aardbodem te verwijderen. De leiders uit-Iran-Syrië-Jordanië-Egypte-Libanon/HezbollahGaza/Hamas en PA/PLO bewind in Ram-allah, allemaal zijn ze uit op vernietiging van de Joodse staat.
Israël houdt ernstig rekening met een nieuwe oorlog en heeft in de loop van 2009 voorbereidingen getroffen
voor een oorlog op meerdere fronten. De Arabische buren die door Israël in de vorige oorlogen op een
vernietigende nederlaag zijn getrakteerd, hebben hun les niet geleerd en zullen opnieuw een poging wagen
in de veronderstelling dat ze een volgende oorlog kunnen winnen. De Bijbel spreekt over vernietiging door
verterend vuur. Dat zou er op kunnen duiden dat er sprake zal zijn van het gebruik van atoomwapens.
Verschillende Bijbelteksten maken duidelijk dat Israël nog een moeilijke tijd te wachten staat maar dat geldt
evenzeer voor de rest van de wereld. De Bijbel maakt ook duidelijk dat het volk van Israël nooit meer uit het
land verdreven zal worden. Alle wapens in de wereld kunnen die belofte niet verbreken.
De Bijbelse eindtijd profetieën domineren steeds vaker de gebeurtenissen van vandaag. Bijbelgetrouwe
christenen weten dat de terugkeer van de kinderen van Israël naar het door God onder ede aan hen
beloofde land, tot de eindtijd profetieën behoort. Zij weten ook dat de hetze tegen het Joodse volk zal
escaleren tot een wereldwijde catastrofe omdat Gods oordelen over deze wereld zullen komen vanwege
de haat tegen Zijn volk. Praktisch de hele wereld is in oppositie tegen de staat Israël en haar bewoners.
Wereldleiders waaronder Barack ‗King‘Hoessein Obama, eisen van het Joodse volk dat ze het land
opgeven dat al meer 3000 jaar haar eigendom is. Obama vormt onmiskenbaar een groot gevaar voor
de Joodse staat, zeker na het overweldigende onthaal van de Israëlische premier Benjamin Netanjahoe
in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Netanjahoe‘s toespraak werd ruim vijftig keer door
applaus onderbroken en vijfentwintig keer kreeg hij een staande ovatie. De toorn van God gaat uit tegen
alle landen die Israël willen verdelen, en die de Palestijnen en Islamieten het aan Israel beloofde land
willen geven.
Het PA/PLO bewind in Ram-allah onder leiding van Mahmoud Abbas, roept met regelmaat dat aan de
strijd tegen Israël geen einde zal komen, totdat Israël zal zijn vernietigd. Dezelfde uitspraken zijn te
horen uit Gaza waar de Palestijnse terreurbeweging Hamas de dienst uit maakt. De Syrische dictator
Bashar al Assad koestert een diepe haat tegen Israël en noemt in zijn redevoeringen Israël een
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misdadige en moorddadige staat, die vernietigd moet worden. Er blijft een gruwelijke genocidale
dreiging uitgaan voor Israël. Syrië heeft zich verplicht vanwege het gesloten defensiepact met Iran om in
geval van oorlog tussen Iran en Israël, Iran bij te zullen staan. Volgens de Syrische minister van
Buitenlandse Zaken Walid al-Muallim moeten de Israëlische leiders zich ervan bewust zijn dat de
volgende oorlog 'totaal' zal zijn 'en zich ook in de steden van Israël zal voltrekken.‘ Ook de Jordaanse
koning Abdullah II bin al Hoessein, zet regelmatig aan tot blinde haat tegen Gods volk. Volgens hem
verkeert het Midden-Oosten in groot gevaar door de agressieve houding van Israël. Hij zei in een
interview met The Wall Street Journal, de vrede die zijn vader met Israël gesloten heeft, te betreuren.
Ook Egypte is Israël onveranderd vijandig gezind. Sinds de ‗Arabische lente‘ is het helemaal gedaan
met de koude vrede.
Moebarak is verjaagd, de militairen hebben voorlopig de macht overgenomen en de moslimextremist
Youssef al-Qaradawi is in triomf naar Egypte teruggekeerd. Hij is als een dief in de nacht
binnengeslopen en heeft bij klaarlichte dag miljoenen Egyptenaren opgestookt de ―revolutie‖ te
beschermen. Tijdens een massabijeenkomst op het Tahrirplein in Cairo op 18 februari 2011 gaf hij een
voorproefje van wat Egypte en de wereld te wachten staat. Voor een menigte van naar schatting een
miljoen toehoorders, riep hij op tot ―bevrijding van de Al Aqsa moskee in Jeruzalem‖ waarop de menigte
scandeerde: ―Met miljoenen martelaren op naar Jeruzalem‖. Hij heeft de belofte afgelegd, dat wanneer
hij aan de macht zal komen, een van zijn eerste acties zal zijn het vredesverdrag met Israël nietig te
verklaren en Egypte terug te brengen tot een staat van oorlog met de Joodse staat. Het is een
moslimextremist die de massa kan mobiliseren.
De Egyptische moslimextremist Youssef al Qaradawi tijdens een massabijeenkomst op het Tahrirplein
in Cairo op 18 februari 2011.
De Iraanse demagoog Ahmadinejad en de Middeleeuwse Ayatollahs roepen bij herhaling dat het ‗einde
van Israël nabij is‘. Volgens de voormalige Iraanse president Akbar Hashemi Rafsanjani, is de oprichting
van de staat Israël, het ergste wat er ooit in de geschiedenis is gebeurd. Ook hij vindt, net als
Ahmadinejad, dat de islamitische wereld, de staat Israël uit hun midden moet verwijderen en heeft
daarbij in het verleden al eens openlijk tot een godsdienstoorlog tegen Israël opgeroepen. In een van
zijn toenmalige toespraken hield Rafsanjani zijn toehoorders voor dat er slechts één atoombom nodig
zal zijn om Israël van de kaart van het Midden Oosten te verwijderen. Dat was voor het eerst dat Iran
openlijk dreigde met het gebruik van kernwapens. Israël kan niet toestaan dat Iran atoomwapens
ontwikkeld met leiders die Israël van de wereldkaart wil verwijderen. Zoals bekend Israël vreest doelwit
te worden als Iran eenmaal over kernwapens beschikt. Volgens Ayatollah Ali Khamenei zal ‗de regio
spoedig de vernietiging van het Zionistische regime meemaken.‘
De Iraanse terreurleider Mahmoud Ahmadinejad (Mahdi Ahmadi Nejad)
Ongelooflijk dat deze oorlogshitser Ahmadinejad jaar na jaar het woord mag voeren in de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties. Het laat zien hoever de Verenigde Naties al gedegenereerd zijn
en verworden tot een politiek instrument voor leiders en groepen van mensen, ideologieën en religies
die het niet goed voor hebben met de mensheid. Sommige wereldleiders maken deze despoot zelfs het
hof. Ten aanzien van het Westen zou Ahmadinejad een compleet oorlogsplan hebben ontwikkeld voor
wat hij noemt de ‗vernietiging van de Alglo-Saksische gemeenschap‘. Hij dreigt de straat van Hormuz af
te sluiten ingeval van een militair conflict. De straat van Hormuz is van enorm strategisch belang want
hier passeert 40% van de olie voor de rest van de wereld.
Ook Turkije (Togarma, Ezechiël 38:6) tot voor kort een ‗vriend‘ van de Joodse staat, heeft de kant van
Israëls vijanden gekozen. De huidige Turkse premier Recep Tayyip Erdogan trekt regelmatig fel van
leer en noemde in april 2010 tijdens een bezoek in Parijs ―Israël de grootste bedreiging voor de vrede in
het Midden-Oosten‖. Turkije kiest steeds meer voor een goede verstandhouding met diverse Arabische
dictaturen en Iran. Zo mag Ahmadinejad zich in een toenemende belangstelling van de Turken
verheugen en groeien de economische banden tussen Turkije en het dictatoriale bewind van Bashar alAssad in Syrië.
China zal in de eindfase van het huidige wereldbestel opkomen als een formidabele eindtijdmacht. Het
land bouwt haar militaire macht sneller op dan de militaire analisten van de Amerikaanse
inlichtingendiensten ooit voor mogelijk hebben gehouden. Afgevaardigden van defensie spreken van een
onrustbarende ontwikkeling want Peking bewapent snel en grootschalig. De militaire opbouw is gigantisch
en omhelst een serie hoogtechnologische wapens waarmee men de VS een vreselijke slag kan
toebrengen. Volgens de Chinese minister van Defensie Liang Guanglie zal zijn land ―een vuist laten zien
die elke reus knock-out kan slaan‖. De ene na de andere onderzeeër loopt van stapel en de Amerikaanse
admiraals spreken al van een ultieme nachtmerrie. China heeft militaire basis ingericht in de Indische
oceaan, de Zuid-Chinese zee, de Straat van Malakka, het centrum van de Grote oceaan en het Caribisch
gebied. Ze zijn overal bezig met het bouwen van bruggenhoofden.
China heeft Amerika gewaarschuwd dat het tot een oorlog zou kunnen komen indien de Verenigde
Staten mocht besluiten Taiwan te hulp te komen bij een aanval van China. Uit een peiling van de
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staatskrant Global Times is gebleken dat bijna 55% van de Chinezen denkt dat er een nieuwe koude
oorlog komt met de Verenigde Staten. Hoge officieren van de Chinese landmacht en marine verwachten
zelfs een militaire confrontatie tussen de twee grootmachten. De Chinezen beginnen zich steeds
brutaler ten opzichte van Amerika op te stellen. Zhu Chenghu, een hoge Chinese militair, verklaarde
onlangs in een briefing in de Financial Times, dat China het gebruik van nucleaire wapens niet uitsluit
wanneer het tot een conflict tussen beide landen mocht komen over de kwestie Taiwan. China bezit een
groot aantal atoomwapens en intercontinentale raketten waarmee alle landen in de wereld binnen hun
bereik liggen. Ook China zal oprukken naar de wijnpersbak van Gods toorn, genaamd Harmágedon.
Er dreigt al jaren een nieuwe oorlog tussen India en Pakistan over Kashmir. Dit wordt door militaire
specialisten gezien als het potentieel gevaarlijkste conflict ter wereld. De twee landen stonden al twee
keer aan de rand van een nucleaire oorlog. Beide landen zijn kernmachten. Het aantal kernbommen van
Pakistan wordt geschat op een kleine honderd en dat van India op ca 150. De voormalige president van
Pakistan Musharraf zei indien noodzakelijk miljoenen Pakistaanse doden op te offeren in een eventuele
oorlog om Kasjmir. Kasjmir vormt het grensgebied tussen India en Pakistan en vormt als zodanig de
frontlinie voor confrontaties tussen beide landen. Aan beide zijden van de grens bevinden zich grote
troepenconcentraties. Daarnaast heeft India alleen al in Kasjmir een constante aanwezigheid van
600.000 militairen. Sinds de Britse overheersers India verdeelden in twee delen: India en Pakistan, in
1947 zijn er drie oorlogen geweest waarbij telkens Kasjmir de inzet van de oorlog vormde. Kasjmir is
strategisch van enorm belang voor zowel India als Pakistan vanwege zijn geografische ligging en de
aanwezigheid van grondstoffen.
Ook de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea lopen regelmatig hoog op. Op 26 maart 2010 werd
een Zuid-Koreaans marineschip door een Noord-Koreaanse onderzeeër tot zinken gebracht nadat het
door een torpedo werd geraakt bij de zeegrens met Noord-Korea. 46 opvarenden kwamen daarbij om
het leven. Op 23 november schoot het Noord-Koreaans leger 200 granaten af op het Zuid-Koreaans
eiland Yeonpyeong waarbij zestighuizen op het eilandin brand gevlogen, twee bewoners om het leven
kwamen en 13 gewonden vielen. Van 1950 tot 1953 woedde tussen de beide Korea‘s een oorlog, die
internationale dimensies kende. Noord – en Zuid Korea beschouwen beide het andere gedeelte van
Korea als tijdelijk bezet gebied en erkennen de splitsing niet.
De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-Il
Noord Korea dreigt Zuid Korea regelmatig met een preventieve alles verwoestende aanval. Militaire
deskundigen schatten dat Noord Korea over 100 - 300 kernkoppen beschikt en achten de Noord
Koreaanse leider in staat deze wapens ook werkelijk tegen Zuid Korea te gebruiken, en zelfs tegen Japan
en de Verenigde Staten. De Noord Koreaanse staatskrant Minjo Josons schreef op 9 juni 2009 dat het
land kernwapens zal gebruiken tegen iedereen, die zelfs maar de waardigheid van Noord Korea zou
durven aantasten. Al in 1994 plaatste de New York Times een artikel waarin Paul Leventhal, de president
van het Nucleaire Controle Instituut, waarschuwde dat Noord Korea gemakkelijk de Zuid Koreaanse
kerncentrales kan bombarderen, en zo kan veranderen in enorme waterstofbommen. Een gemiddelde
kerncentrale zal na een bombardement net zoveel radioactieve straling verspreiden als 150 tot 180
waterstofbommen. Hierdoor zou een aanval op slechts één kerncentrale heel Japan en Zuid Korea
onbewoonbaar maken. Noord-Korea onderhoud vriendschappelijke relaties met andere schurkenstaten
zoals Iran en Syrië.
Rusland heeft de ambitie de machtigste natie van de wereld te worden. Volgens de Russische premier
Vladimir Poetin is de wereld een stuk gevaarlijker geworden door de ‗wereldwijde Amerikaanse
bemoeizucht‘ en doordat Washington zijn grenzen op bijna elk terrein heeft overschreden. Rusland vindt
dat het al te lang door het westen is gekleineerd. De drempel voor het gebruik van kernwapens is
verlaagd omdat er volgens Poetin en president Medvedev sprake zou zijn van een toenemende militaire
dreiging. Tot dusver was het gebruik van kernwapens alleen voorzien voor gevallen waarin het bestaan
van de natie werd bedreigd. Volgens de nieuwe uitgangspunten voor de veiligheid kan Rusland nu naar
de kernwapens grijpen om gewapende agressie af te slaan. De Russische kernraketten waaronder de
Topol-M klasse, kunnen met gemak de VS bereiken en worden als ‗ongeëvenaard en absoluut het meest
geavanceerde nucleaire wapen van dit moment beschouwd‘.
Rusland toont een nieuwe serie intercontinentale raketten uit de Topol-M klasse tijdens militaire parade
in het Kremlin in 2008
De regeringsleiders van Rusland hebben in bedekte termen gewaarschuwd, dat zij atoomwapens zullen
gebruiken tegen de Verenigde Staten wanneer zij vinden dat hun belangen in gevaar komen. Volgens
Russische woordvoerders zal Moskou al haar technische capaciteiten gebruiken als de USA haar daar
toe dwingt en zal Rusland een groter aantal atoomkoppen op hun projectielen zetten indien dat nodig
mocht blijken. Volgens de Russen kunnen zij elke afvuurinstallatie van de Amerikanen bereiken.
Rusland heeft Amerika altijd al als de vijand gezien. Alle voorbereidingen die Rusland maakt zijn militair
en gericht op oorlog. Het is in een aantal gevallen bijna tot het inzetten van kernwapens gekomen. Zo
besloot Nikita Chroetsjov president van de Sovjet Unie in 1962 tot het plaatsen van raketten op Cuba.
Als antwoord daarop dreigden de Verenigde Staten in 1963 met een kernaanval. Deze zogeheten
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Cubaanse raketcrisis of Cuba-crisis was het dieptepunt in de Koude Oorlog en de bracht de wereld aan
de rand van een nucleaire oorlog. De Amerikaanse president Richard Nixon heeft meerdere malen
overwogen tot de inzet van kernwapens.
Het ―grote zwaard‖ dat aan de ruiter op het rossig/rode paard werd gegeven lijkt niet alleen een
verwijzing naar een komende wereldoorlog, maar ook naar het gebruik van atoomwapens. In de
afgelopen 65 jaar heeft de wapenindustrie kernwapens ontwikkeld met een onvoorstelbare
vernietigingskracht. Het huidige kernwapen arsenaal geeft het mensdom de macht om de gehele aarde
meer dan zeventien keer te vernietigen. En dat allemaal in één verblindende flits. Er is geen kristallen
bol voor nodig om te voorspellen dat een kernoorlog waarschijnlijk is. Albert Einstein voorspelde dat bij
een nucleair conflict tenminste een derde van de wereldbevolking zal sterven. Dit is dezelfde verhouding
die de Bijbel aangeeft. Nooit eerder heeft de mens wapens in handen gehad die de totale mensheid in
één klap kan vernietigen. Het meest gruwelijke wapen wat de mens tot dusver heeft ontwikkeld is de
waterstofbom. De explosieve kracht van een waterstofbom overtreft die van een atoombom vele malen.
De proeven met waterstofbommen gingen niet alleen vergezeld van een intense hitte en verwoestende
straling, maar ook van hagelbuien waarbij hagelstenen zijn aangetroffen van wel 50 kilogram. Deze
gigantische hagelstenen werden veroorzaakt door de enorme atmosferische storingen van de
ontploffingen. Een thermonucleaire explosie is net een gigantische stoomhamer die met een harde klap
de atmosfeer in elkaar drukt en hem dan de stratosfeer inschiet. Als men vochtige lucht samendrukt en
het de stratosfeer inschiet waar het zestig tot zeventig graden onder nul is, dan bevriest al dat
samengedrukte vocht onmiddellijk, en valt dan terug op aarde in de vorm van enorme brokken ijs. In het
boek Openbaring staat het verhaal voor over de ―Zeven schalen van Gods gramschap‖die door zeven
engelen over de aarde worden uitgegoten.
Openbaring 16:21 En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen en
de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer
groot.
Een talent is een Oudgrieks gewicht en werd toegekend aan twee verschillende gewichten, het ―Attischtalent‖ en het ―Aiginetisch-talent‖. Het eerste talent bedroeg ca 26 kilogram en het tweede ca 41
kilogram. Volgens de Larousse Encyclopedie, deel 22, bladzijde 639, is een talent in principe gelijk aan
het gewicht dat een volwassen man kan dragen, ongeveer 50 kilogram. De ervaringen tijdens de
proeven met waterstofbommen hebben geleerd dat de Bijbeltekst in Openbaring 16:21 allesbehalve een
sprookje is.
Ontploffing van ―Ivy Mike‖ de eerste waterstofbom in 1952
De Bijbel maakt duidelijk dat er een tijd zal komen waarin de rijken der aarde zich in holen en onder
rotsen zullen verschuilen om aan de toorn des Heren te kunnen ontkomen. Johannes ziet Koningen,
prinsen, wereldleiders, kortom alle machtigen op aarde, wegrennen en vluchten. De grote steden
storten in. Ze rennen grotten in en verschuilen zich achter rotsen, maar het heeft geen zin. De
wereldleiders denken met het bouwen van enorme onderaardse bunkers de hel van vuur veroorzaakt
door kernwapens, te kunnen ontlopen. De Amerikanen, Russen en Chinezen en diverse andere landen
hebben onderaardse bunkers aangelegd of zijn daar nog driftig mee bezig. Amerikaanse
spionagesatellieten hebben ontdekt dat de Russen ‘s werelds grootste ondergrondse militaire stad aan
het bouwen zijn in de Yamantau-bergen in de Oeral. Dit complex strekt zich uit over 650 vierkante km.
Het kan 60.000 personen huisvesten en bevat voldoende voedsel en water om de gehele ondergrondse
bevolking maandenlang in leven te houden. Het is een ondoordringbare vesting die bestand is tegen
een directe kernaanval.
De Bijbel vertelt ons overduidelijk dat er een einde zal komen aan de huidige menselijke geschiedenis.
Het zal niet het einde van wereld zijn, maar het einde van het huidige wereldsysteem, dat geregeerd
wordt door het kwaad. Zolang Satan nog de ruimte krijgt zijn dodelijke plannen te kunnen uitvoeren,
kunnen wij er zeker van zijn dat er geen einde komt aan oorlog en dat de dood en ellende alleen maar
erger zullen worden. Zonder God is er geen hoop voor de mensheid.
De Bijbel vertelt ook hoe de mensheid aan een aantal specifieke tekenen kan zien dat het einde van het
huidige tijdperk dichterbij komt. En alles wijst erop dat die tekenen zich op dit moment aan voltrekken
zijn! Er bestaat nu een ideale voedingbodem voor chaos, ineenstorting, en oorlog. De Here Jezus gaf
aan dat er, voorafgaand aan de laatste grote oorlog vlak voor zijn wederkomst, nog vele oorlogen
gevoerd zouden worden. De komende oorlogen zullen de aarde schudden door het gebruik van
atoomwapens. Daarnaast zullen biologische en chemische wapens worden ingezet waardoor er sprake
zal zijn van enorme vernietiging. Dat betekent dat wanneer God niet zou ingrijpen, het voortbestaan van
de hele mensheid op het spel staat. Niet eerder heeft een totale vernietiging van de planeet aarde
binnen handbereik gelegen. Nooit eerder beschikte de wereld over het vermogen het hele menselijk
geslacht weg te vagen. Het lijkt allemaal overeen te komen met de wapens van de ruiter op het
rossig/rode paard. In vers 4 staat dat hij de macht heeft om de vrede op aarde weg te nemen. Dat duidt
niet alleen op burgeroorlogen of conventionele conflicten, maar onmiskenbaar op een wereldoorlog.
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Ze staan allemaal klaar op het wereldtoneel, de landen die passen in het eindtijdscenario zoals de
Bijbelse profeten hebben voorzegd. De huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten kunnen
gemakkelijk escaleren tot een groot conflict waarbij de hele regio betrokken raakt, en wellicht zelfs de
hele wereld. Wát de aanleiding ook zal worden, welke landen er ook bij betrokken zullen zijn, die oorlog
zal intens en verwoestend zijn. Maar zeker is ook dat God op wonderbaarlijke wijze zal ingrijpen.
Overige Bronvermelding bij de aflevering over het vale paard.
http://www.franklinterhorst.nl/inhoud.html

Mladic opgepakt, nu nog de topterrorist van Amerika
Bron / origineel: www.dewereldmorgen.be
In westerse kringen heet het dat de arrestatie van Ratko Mladic een mijlpaal
is voor het internationaal recht. Interessant en tegelijk vreemd, want in de VS
loopt al jaren een gekende topterrorist rond die vrij zijn gangen kan gaan en
tegen wie geen enkel internationaal aanhoudingsbevel is uitgevaardigd. Er
zijn blijkbaar 'goede' en 'slechte' terroristen, vindt Marc Vandepitte.
Na 11 september 2001 verklaarde de Amerikaanse president George W.
Bush de totale oorlog aan de terreur. "Vanaf heden zal elk land dat terroristen onderdak verleent of
ondersteunt, worden beschouwd als een vijandig regime". Elk land?
Naar goede gewoonte vergat hij daarbij enkele bevriende staten zoals Pakistan, Colombia, Israël, Rwanda,
… Maar nog straffer, hij repte met geen woord over het terrorisme in eigen land.
Nee, het gaat niet over de tweeduizend vermeende moslimactivisten die kort na 11/9 werden opgepakt en
waarvan sommigen werden afgevoerd naar Guantánamo Bay in Cuba.
Maar daarmee komen we wel in de buurt. We hebben het hier over de zogenaamde ‗Miamiboys‘, die reeds
meer dan vijftig jaar terreuroperaties uitvoeren tegen het gehate Castro-regime.
Deze fanatiekelingen hebben gezworen de tropische revolutie ten val te brengen en schuwen daarbij geen
enkel middel. Hun palmares is lang en moorddadig. Het meest gekend zijn de honderden, soms
sensationele moordplannen tegen Fidel Castro en andere topfiguren.
Minder bekend zijn de tientallen bomaanslagen tegen hotels, warenhuizen, ambassades, een
passagiersboot, … De meest spectaculaire aanslag was het opblazen van een Cubaans lijnvliegtuig in volle
lucht in 1976. Daarbij kwam alle passagiers en de bemanning om het leven.
Verantwoordelijk voor deze aanslag zijn Posada Carriles en zijn kompaan Orlando Bosch. Deze laatste is
onlangs overleden. Posada Carriles is ongetwijfeld de topterrorist van de westerse hemisfeer. Hij wordt niet
voor niets de Osama Bin Landen van Latijns-Amerika genoemd. Zijn terroristische carrière is lang en gevuld.
Een kort overzicht. [1]
De man komt uit de kringen van dictator Batista die voor 1959 in Cuba de scepter zwaaide. In 1960 verlaat
hij Cuba om een jaar later mee de invasie van de Varkensbaai mee te helpen organiseren. Hij wordt
opgeleid door de CIA en het Amerikaanse leger. Zijn specialiteit: explosieven. Daarvan zegt hij achteraf: "De
CIA leerde ons alles, werkelijk alles." [2]
Vanaf 1967 wordt hij naar Venezuela uitgestuurd om er de geheime politie beter te helpen ‗functioneren‘. Hij
is o.a. bedreven in folterpraktijken. In 1971 is hij betrokken bij de eerste moordaanslag tegen Fidel Castro. Er
zullen er nog vele volgen. In 1974 organiseert hij een bommencampagne tegen Cubaanse ambassades in
Latijns-Amerika.
In 1976 pleegt hij een bomaanslag tegen de Cubaanse ambassade in Portugal waarbij twee doden vallen. In
die periode plant hij verschillende bomaanslagen tegen de Cubaanse luchtvaartmaatschappij.
Hij organiseert de moord op Orlando Letellier en diens secretaresse. Letellier was tijdens de ambtsperiode
van Salvador Allende ambassadeur in de VS. Op 6 oktober organiseert hij samen met Bosch vanuit
Venezuela de aanslag tegen het Cubaanse lijnvliegtuig. Daarbij komen 73 personen om het leven.
In 1976 wordt hij gevangen genomen in Venezuela, maar weet te ontsnappen via de voordeur … Iets later
duikt hij opnieuw op in El Salvador en is er een draaischijf voor de Iran-Contragate-affaire. In de jaren 19941997 organiseert hij een bommencampagne tegen Cubaanse hotels om het toerisme te treffen. Daarbij komt
een Italiaanse toerist om het leven.
In een interview in The New York Times pocht hij over die aanslag. "De Italiaan was op de verkeerde plaats
op het verkeerde moment, maar ik slaap als een baby." In november 2000 beraamt hij een aanslag op Fidel
Castro in Panama. Hij wordt ontdekt, aangehouden en veroordeeld tot acht jaar, maar in 2004 wordt hem
gratie verleend.
In 2005 komt hij de VS illegaal binnen – onder de Venezolaanse identiteit – en doet een asielaanvraag. Hij
verschijnt na veel vijven en zessen voor het gerecht en wordt veroordeeld, niet voor terrorisme, maar voor
‗illegale aanwezigheid‘. Echt waar, voor wie het niet gelooft, hoef je maar te googlen.
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Posada Carriles opereert niet op zijn eentje, maar maakt deel uit van terreurnetwerken, die vooral in Miami
actief zijn, met steun van CIA en FBI. De enige manier voor Cuba om terreuraanslagen vanuit Miami te
voorkomen, is het infiltreren in de rangen van die terreurnetwerken.
Het is in dat kader dat in 1998 de ondertussen gekende Cuban Five zijn opgepakt en veroordeeld tot
onwaarschijnlijk zware straffen. In heel de wereld worden echte of vermeende terroristen opgejaagd. In de
VS zijn het antiterroristen die het moeten ontgelden.
Tegen Posada Carriles loopt een uitleveringsaanvraag vanuit Venezuela en een vanuit Cuba. In LatijnsAmerika twijfelt niemand aan zijn verantwoordelijkheid voor tientallen moorden en terreuraanslagen, maar de
man loopt vrij rond. Hij moet zich niet verschuilen zoals Mladic, integendeel in de media is hij zelfs een
vedette.
De dag dat dergelijke typen - want zoals hij lopen er nog wel wat rond – ook door het Internationaal
Gerechtshof (ICC) in Den Haag wordt gezocht en berecht, zal dat instituut een begin tonen van
onpartijdigheid en geloofwaardigheid.
Maar wellicht zullen de krachtsverhoudingen in de wereld eerst nog wat moeten wijzigen. Iets gelijkaardigs
geldt helaas ook voor de berichtgeving van de westerse media.
Wie meer wil te weten komen over de Cuban Five of die campagne wil steunen, zie
http://cubanismo.net/cms/nl/campagnes/free-five.
Door, Marc Vandepitte.
Noten
[1] Zie http://cubanismo.net/cms/nl/artikels/luis-posada-carriles-bambi
[2] http://articles.nydailynews.com/2011-01-13/local/29442135_1_venezuelan-j...

Beatrix der Nederlanden en Assad van Syrië; een ‗schoon koppel‘ zouden onze Zuiderburen zeggen.
juni 01, 2011 By: silviavideler Category: Actueel, Diverse artikelen
BEATRIX FINANCIERT HET REGIME VAN ASSAD
Even een kleintje tussendoor: ons staatshoofd behaagt het nog dagelijks een graantje
mee te pikken van wat anderen laten liggen.
In onderstaand bericht wordt namelijk pijnlijk duidelijk dat Royal Dutch Shell nog steeds
zaken blijft doen met president Assad van Syrië en dus met het onbarmhartige regime,
wat dagelijks hele munitie-depots leegschiet op eigen burgers die voor hun rechten
opkomen.
Je zou zeggen, hoe langer Assad zijn leger kan betalen, hoe meer bloed er zal vloeien en
hoe groter de kans is dat de ―Arabische Lente‖, zoals de gecontroleerde pers dat hier
graag noemt, omslaat naar een ―Arabische Winter. Nu weten we allemaal hier wel, dat die opstand is
opgestookt door Westerse elementen, daar zijn aanwijzingen voor. Het is het oude verhaal: beide zijden van
het conflict zolang mogelijk financieren, daar is het meest mee te verdienen.
Shell Transport haalt met één tanker twee dagproducties olie van Syrië op, ter waarde
van $ 55 miljoen en reken maar dat het regime daar vrij over kan beschikken. Daardoor
kan Rusland wapens en munitie blijven leveren, waardoor de terreur in de straten van de
steden gewoon kan worden voortgezet. Eerst wapens, dan munitie en dan brood. De
tegenstander is geen partij.
Als groot-aandeelhouder van Shell zal uw majesteit denken: ―Na mij de zondvloed,
anders doen de collega‘s van Exxon het wel. Laat het gepeupel maar denken, dat we de
opstandelingen steunen, wij weten wel beter. Linksom of rechtsom, geld verdienen komt
eerst en dan de rest op afstand. Even Mabeltje bellen, of de opstandelingen nog wat wapens nodig
hebben……‖ U denkt dat het anders gaat? Wij zouden het niet weten, immers hoe kunnen we dat nu ooit
weten. De RVD zal wel weer met een verklaring komen, dat dit een privé kwestie is en Drs. Rutte is het daar
volmondig mee eens, hij kan niet anders, de oplichter!
Dus wij beweren hier keihard, luid en duidelijk, dat ons ―staatshoofd‖ zich geen reet van de slachtoffers in
Syrië of waar ook ter wereld aantrekt. Het is véél belangrijker dat de feestjes en partijtjes op onze kosten
gevierd kunnen worden, wetjes ter ontmanteling van de staat getekend kunnen worden en dat de
Overbodige koste wat kost op die troon gesjord moet worden. Het is een stelletje criminele smeerlappenbij
elkaar, maar wel hele nette smeerlappenblijkbaar, want de vuile handjes laten ze door hun schatplichtige
knipmessen maken. Terwijl nog maar een derde van de Nederlanderszégt iets voor dit uitschot over te
hebben en amper 20% van oordeel is, dat de Overbodige al neuspeuterend ―mee moet gaan regeren………‖
BRON: http://www.thisismoney.co.uk/news/article.html?in_article_id=535197&in_page_id=2&position=moretopstories
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Analyse: Jouw pensioen bestaat niet
Foto: iStockphoto, Pensioenpot leeg
Het beste pensioenstelsel ter wereld staat op springen. Met een
beetje pech vinden de huidige dertigers en veertigers straks een lege pot. Je betaalt geen pensioenpremie
voor jezelf, maar voor je vader.
Mathijs Bouman.
Goed, je moet wat langer werken dan je ouders. Waarschijnlijk tot je 67ste jaar. Als je dertiger of
twintiger bent mogelijk nog een of twee jaar langer. Maar daarna heb je nog tien, twintig jaar om te
genieten van een welverdiende oude dag.
Financieel zijn die jaren goed geregeld. Iedere maand betaal je een flink deel van je inkomen - misschien
wel twintig procent – aan pensioenpremie. Je pensioenfonds zet dat geld netjes weg, zodat het goed
rendeert, zonder dat men grote beleggingsrisico‘s loopt.
Zwitserleven
Op je pensioenleeftijd staat er een mooi potje geld klaar, zodat je kunt pensioneren met maandelijks
zeventig procent van je oude loon. Met een beetje goede wil valt daar een comfortabel zwitserleven mee te
leiden.
Voor wie aan dit geruststellende beeld hecht: hier een waarschuwing. Lees dit artikel niet verder. Klik vooral
niet op de slideshow Pensioenleugens (
http://www.z24.nl/z24geld/artikel_222741.z24?service=slideshow&imgID=0). En koop in elk geval niet het
net verschenen boek van Martin Pikaart, ‗De Pensioenmythe‘ (19,95 euro).
Dat laatste deed ik helaas wel. Het afgelopen weekend las ik Pikaarts boek, en werd zo hardhandig wakker
geschud uit mijn pensioendroom. Dat pensioen van mij, dat is er helemaal niet. En als jij jonger bent dan
pakweg vijftig jaar, is dat van jouw er ook niet.
Oerconservatief polderoverleg
Pikaart is voorzitter en mede-oprichter van Alternatief voor Vakbond (AVV), een soort anti-vakbond die
jongeren, flexwerkers en zelfstandigen probeert een stem te geven in het oerconservatieve polderoverleg.
Hij strijdt al jaren tegen de bevoordeling door vakbonden en pensioenfondsen van oudere werknemers, ten
koste van jongeren. De AVV spande een rechtzaak aan tegen het ABP, omdat Nederlands grootste
pensioenfonds jongeren laat opdraaien voor het vroegpensioen van ouderen.
Die rechtzaak verloor Pikaart, en in zijn boek pakt hij een hoofdstuk om uit te leggen waarom de rechter
ongelijk had. Dat wat verongelijkte hoofdstuk is niet het beste deel van het boek. Maar de andere
hoofdstukken zijn absoluut aan te raden voor iedereen die zich zorgen maakt om zijn pensioen. En al
helemaal voor iedereen die dat nog niet doet.
Beste stelsel ter wereld
Want ‗het beste pensioenstelsel van de wereld‘, zoals onze fondsbestuurders het graag noemen, staat er
uiterst belabberd voor. De solidariteit tussen tussen jong en oud staat op springen. De kans dat jongeren het
pensioen krijgen waar ze op rekenen, en wat de pensioenfondsen hen voorhouden, is gering. Zeventig
procent van het laatstverdiende loon zit er voor niemand meer in. Maar zeventig procent van het gemiddelde
loon waarschijnlijk ook niet.
Sommige, vergrijsde fondsen zijn volgens Pikaart ‗technisch failliet‘, en zouden eigenlijk door een curator
moeten worden overgenomen. Die kan dan voorkomen dat de pot via het principe van ‗wie het eerst komt,
het eerst maalt‘, wordt leeggehaald, zodat er voor de huidige jongeren straks niets meer in zit.
Iedereen herinnert zich de schok van vorig jaar, toen pensioenfondsen massaal in onderdekking raakten en
niet meer konden indexeren. Dat wil zeggen de uitkering en pensioenrechten corrigeren voor inflatie.
Sommige fondsen moesten zelfs afstempelen. De wereld was te klein.
Te veel beloofd
Wen er maar aan, want dat gaan we nog vaak meemaken, stelt Pikaart. Hij schrijft: ―De meeste
pensioenfondsen heffen geen premie voor indexatie, maar hebben wel de ambitie om te indexeren, ze
hebben lange tijd niet eens de (nominale) kostprijs dekkende premie gevraagd (soms maar de helft of
minder), ze hebben de stijging van de levensverwachting onderschat, en bij de financiering gaan ze uit van
verwachte rendementen.‖
Een nog kortere samenvatting van de beroerde staat van de fondsen staat verderop te lezen: ―Er is teveel
beloofd, te weinig betaald en teveel risico gelopen.‖ Het pensioenstelsel is gebouwd op oninbare
verwachtingen en onhoudbare beloften. In de slideshow zetten we tien van die pensioenleugens op een rij.
Overdrijft de auteur? Niet volgens Prof. Jan van de Poel, nota bene de oud-CFO van het ABP. Die noemt
Pikaarts verhaal in het voorwoord: ―een zeer realistische beschrijving en dito analyse.‖
Dat oordeel van een absolute insider is misschien nog wel het griezeligste zinnetje in dit boek.
Mathijs Bouman.
mathijs.bouman@z24.nl.
slideshow Pensioenleugens: http://www.z24.nl/z24geld/artikel_222741.z24?service=slideshow&imgID=0
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Pensioenleugens
Martin Pikaart schreef het boek De Pensioenmythe. Daarin geeft de medeoprichter van Alternatief Voor
Vakbond een ontluisterend beeld van de staat van ons pensioen. Z24 pikte er 10 vette pensioenleugens uit.
1. 70% van het loon
We blijven het elkaar vertellen: je pensioen is 70% van je loon. Maar nu veel fondsen met lage
dekkingsgraad kampen en niet volledig indexeren, zullen 50-minners dat vaak niet halen. Geen correctie
voor inflatie nu, betekent een (veel) lagere uitkering straks. Bij sterk vergrijsde fondsen is die uitkering
mogelijk zelfs nul.
Martin Pikaart schrijft:
"In de herstelplannen wordt zichtbaar hoe hard werkenden geraakt worden. Een kwart inleveren bij
optimistische rendementsaannames. Vermoedelijk eerder de helft."
2. Harde garanties
Premiestijging wordt gemaximeerd en ondernemingen maken afspraken om minder te hoeven bijstorten.
Daarom bestaan er bijna geen harde pensioentoezeggingen meer. Het pensioenfonds is eerder een
collectieve spaarpot dan een verzekering.
Pikaart schrijft:
"Jammer dat de meeste bedrijfstakpensioenfondsen hun deelnemers niet verteld hebben dat ze in een
dergelijk 'Collective Defined Contribution-systeem' zitten."
3. Je spaart voor je pensioen
Onwaar. Je spaart vooral voor het pensioen van oudere werknemers. Dat komt doordat pensioenfondsen
een zogenaamde doorsneepremie heffen. Iedereen betaalt hetzelfde premiepercentage, ook al kan de inleg
van jonge werknemers veel langer renderen. Wat jong teveel inlegt, gaat naar oud.
Pikaart schrijft:
"Er is geen enkele relatie tussen de afgedragen premie en het daarvoor opgebouwde pensioen."
4. Solidariteit
Solidair ben je met elkaar. Als alleen jong verplicht betaalt voor oud, en niet andersom, is er geen solidariteit.
Het huidige pensioenstelsel zit vol met dat soort eenzijdige betalingsverplichtingen van jong aan oud.
Daarbovenop werden ouderen bij iedere versobering van de regeling, uit de wind gehouden. Alweer: op
kosten van jongeren.
Pikaart schrijft:
"Het zijn onbedoelde en ongewenste effecten van een systeem dat een eeuw geleden is bedacht en
waaraan zonder visie maar met behoudzucht aan is geknutseld, tot dit gedrocht is ontstaan."
5. Rijk helpt arm
Rijk helpt arm? Welnee, het is juist andersom. Arm sponsort rijk. Wie een laag inkomen heeft, bouwt weinig
pensioenrechten op. De premie die de werkgever voor hem of haar afdraagt gaat grotendeels naar hogere
inkomens.
Pikaart noemt dit:
"Solidariteit van portier naar hoogleraar."
6. Deelnemer heeft inspraak
Sinds 1990 heeft ieder pensioenfonds verplicht een deelnemersraad die inspraak heeft en het bestuur
controleert. Bij bedrijfstak- pensioenfondsen worden de werknemersleden van deze raad benoemd door de
vakbonden. Maar die vakbonden benoemen ook al de helft van het bestuur. De slager keurt zijn eigen vlees.
Pikaart schrijft:
"Deelnemers die geen lid zijn van de vakbond hebben geen enkele inspraak op het reilen en zeilen van hun
fonds."
7. Kredietcrisis was pech
Lage aandelenkoersen en een zeer lage rente: tegen die combinatie is geen pensioenfonds bestand. Die
pech kun je de fondsen niet verwijten.
Mis, stelt Pikaart. De fondsen zijn roekeloos geweest. Er is teveel beloofd, te weinig betaald en teveel risico
gelopen. Pikaart citeert pensioenkenner Theo Kocken die zegt:
"Pensioenfondsen zijn niet onverwacht in de problemen geraakt, maar per toeval decennia lang uit de
problemen weggebleven."
8. Lesje geleerd
Niks hoor. Veel pensioenfondsen gaan nog altijd uit van onrealistisch hoge beleggingsrendementen.
Beleggingsexperts pleiten voor lagere rendementsverwachtingen, maar werkgevers en vakbonden willen de
premie laag houden en tegelijkertijd hoge pensioenbeloften doen. Daarvoor is een hoog verwacht rendement
nodig.
Pikaart citeert ABP-directeur Nicole Beuken die opgewekt haar oplossing voor de onderdekking bij de
pensioenfondsen geeft:
"We gaan beleggen met minder risico en toch een beetje extra rendement."
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9. Kleine aanpassingen nodig
Dat het pensioenstelsel aan renovatie toe is, daar is iedereen het wel over eens. Maar wie denkt dat met een
paar kleine aanpassingen (iets langer werken, iets minder garanties), het stelsel weer jaren mee kan, vergist
zich.
Pikaart concludeert:
"We kunnen hooguit proberen een catastrofe te vermijden en een soberdere, onzekerdere en duurdere
oudedagsvoorziening in te stellen waarbij we ook nog langer moeten werken."
10. Het beste stelsel ter wereld
Hebben we het beste pensioenstelsel ter wereld, zoals vaak uit internationale vergelijkingen blijkt?
Een laatste citaat van Pikaart:
"Inderdaad, de generatie die nu me pensioen gaat, de babyboomers, geniet van het beste pensioen ter
wereld. En in het bijzonder de mannen onder hen. Echter, de torenhoge uitkeringen van deze lucky guys
gaan bij ongewijzigd beleid wel ten koste van de volgende generatie."

Eén hoog btw tarief, één kampioen Volksverlakkerij: staatssecretaris Frans Weekers.
Geschreven door H. Hamers, maandag, 30 mei 2011
Als het lage btw-tarief van 6% verdwijnt en er nog maar een tarief van 19% overblijft, levert dat de schatkist
9,2 miljard euro op. Dat is berekend door staatssecretaris Frans Weekers. Weekers denkt erover om de lage
btw af te schaffen. Hij wil eerst verhogen van 6 naar 8% en er uiteindelijk nog een van 19% (het hoogste
tarief) overhouden. Frans Wekers kwalificeert zich hiermee tot ‗volksverlakker van het jaar‘.
Want wat beweert Weekers nu eigenlijk, samen met een ambtenarenapparaat van rekenkundige
wereldwonderen?
Indien morgen, door een mirakel op gelijk tijdstip, alle levensmiddelen detaillisten van Nederland zoals
supers als Albert Heijn, Lidl, Konmar, C-1000 en Aldi, aangevuld met alle kleine(re) zelfstandige
ondernemers die tot in de verste uithoek te vinden zijn, hun prijzen zouden verhogen met 13%, dat ze dan
samen 9,2 miljard euro extra winst zouden maken. Dat is wat Weekers zegt.
Allereerst ontkent Weekers hiermee dat een euro slechts 1 maal kan worden uitgegeven. Toegegeven, deze
ontkenning zien we wel vaker terug bij politici. Maar dit betekent dus dat Achmed en Anja die elke week
ternauwernood 100 euro aan levensmiddelen uit kunnen geven, nu niet opeens 113 euro zullen gaan
spenderen omdat de prijzen met 13% worden verhoogt. Dat kunnen ze immers helemaal niet omdat het
huishoudboekje nu eenmaal ontoereikend is. Op = op. In conclusie kunnen we daarom stellen dat Achmed
en Anja helemaal geen 113 euro gaan uitgeven maar dat ze nog slechts 88,50 kunnen uitgeven + de
prijsverhoging van 13% om zodoende weer aan dezelfde 100 euro te komen die ze te besteden hebben.
Simpel gezegd: Achmed en Anja kunnen minder eten kopen indien de prijzen worden verhoogd. Het hogere
btw tarief levert daarom per saldo helemaal niets op, behalve honger!
Ook wordt de totale economie een messteek toegebracht. Want doordat er minder producten zullen worden
verkocht door het hierboven beschrevene is er vanzelfsprekend minder personeel nodig omdat de vraag
naar margarine, melk, hagelslag en brood zal afnemen. En consumenten die door een ruimere beurs wel
113 euro kunnen en willen betalen voor iets dat 100 euro kost, zullen 13 euro minder aan een nieuwe TV of
DvD-speler uitgeven. Of wellicht een kleiner verjaardagscadeautje. Mocht deze klantengroep onverhoopt
niet bezuinigen op geen enkele aankoop, dan zal ten leste het private banksaldo van deze groep 13 euro
minder bedragen dan voorheen. En dat is raar. Want hebben we de banken zojuist niet gered van de
ondergang door massale injecties met belastinggeld van de burger? En gaan we dat daar nu weer weghalen
om zodoende 9,2 miljard te ‗vinden‘?
Bovendien verzuimt dwaallicht Weekers te vermelden dat bewoners in de grensstreken wel helemaal gek
moeten zijn om nog langer de dagelijkse boodschappen in Nederland doen.
Of je nu vermogend of armlastig bent, je kan de btw verhogen tot je een ons weegt, maar een euro blijft een
euro. En die euro kun je uitgeven aan de marktprijs van een goed of dienst, of je kunt hem uitgeven aan
belastingen zoals btw. Maar een ding blijft altijd onverminderd overeind: je kunt hem maar een keer
uitgeven. Zelfs al vreet de belastingdienst die euro compleet op!
Maar al zouden we morgen al ons geld aan de belastingdienst geven, gewoon alles, 100%, aan
inkomstenbelasting, loonheffingen, btw, accijnzen, vermakelijkheidsbelastingen of wat dan ook; ongetwijfeld
zal Weekers roepen dat hij opnieuw 100 miljard heeft gevonden!
Elite- zwets uit de hoge hoed. Deze week goed voor 9,2 miljard leugens.
Voor wie nog even precies wil weten wat er moet gebeuren met de btw en waarom, klik hier!
H. Hamers
http://www.metropoly.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=805:een-hoog-btw-tarief-eenkampioen-volksverlakkerij-staatssecretaris-frans-weekers&catid=39:in-het-nieuws
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Wit als rouwkleur
In alle media staan thans op de voorpagina de naam en het portret van Ratko
Mladic, de Servische generaal. De massamoordenaar van plusminus
achtduizend Kroatische en Bosnische moslims is eindelijk, zestien jaar na het
plegen van zijn misdaden, gearresteerd. Hij wordt naar ons land gebracht om
berecht te worden. Maar het is te simpel om te stellen dat hiermede de
eigenlijke en enige moordenaar voor het gerecht komt. Er zijn tientallen,
vooral ook Nederlandse, gezagsdragers medeverantwoordelijk voor de
moorden die er in juli 1995 in en rondom de plaats Srebrenica zijn gepleegd.
Wie de berichtgeving over het voormalige Joegoslavië heeft bijgehouden, ontkomt niet aan de verbijstering
over zó veel onbenul, lafheid, politieke intriges en gebrek aan karakter bij de Nederlandse hoofdrolspelers.
Pas in 2002 verscheen er een rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). De
belangrijkste conclusie was dat de zogenaamde vredesmissie van onze krijgsmacht in het voormalige
Joegoslavië een uiterst ondoordachte en ook onuitvoerbare taak was geweest. Daar bestaat een term voor:
‘mission impossible‘, een onmogelijke opdracht.
Als simpele Nederlandse burger vraagt men zich af waarom de overheid dan aan zoiets begint. Het kost een
hoop geld en vrij zeker ook mensenlevens. En de kans is groot dat alle inzet geen enkel nuttig effect heeft.
Maar alle besluiten die er genomen werden, berustten op politieke overwegingen en zogenaamde
‘humanitaire bewogenheid‘. Dat bleek een helse combinatie te zijn. De eerste plannen werden gesmeed
onder leiding van de toenmalige minister van Defensie (wijlen) Relus ter Beek (PvdA). Hij was een
uitgesproken antimilitarist, die in zijn studiejaren al eens gearresteerd was voor het beschadigen en
vernielen van militair materieel. Zijn verhouding met hoge legercommandanten liep dan ook niet over van
hartelijkheid.
Leger des Heils
Vooral op aandringen van het buitenland werd er ten slotte een ‘vredesmissie‘ naar Servië georganiseerd,
want de wrede burgeroorlog (1992-1995) in het voormalige Joegoslavië, wekte internationaal een diepe
weerzin. Maar de missie moest wel dusdanig georganiseerd worden, dat er geen enkele schijn van agressie
van de zijde van de Verenigde Naties mocht blijken. Dat betekende dat het Nederlandse bataljon
(achtereenvolgens het Dutchbat I, II en III) géén zware wapens bij zich mocht hebben. Dus geen tanks.
Geen geschut. Geen eigen luchtmacht. We hadden wel enkele F-16‘s, maar die waren gestationeerd in Italië
en die mochten alleen wat doen als buitenlandse opperofficieren daar toestemming voor gaven. De
Nederlandse soldaten waren van verre af te zien. Ze droegen lichtblauwe helmen en reden rond in wit
gespoten auto‘s. Afgezien van wat lichte bewapening en het ontbreken van een muziekkapel was het bijna
een concurrent van het Leger des Heils geworden.
De Nederlandse militairen konden niets uitrichten tegen een Servische ijzervreter als generaal Ratko
Mladic, die de beschikking had over tanks, pantserwagens en geschut. Duchtbat III was met 460 man
door de Serven ingesloten in het keteldal van Srebrenica, waar de opgejaagde moslims bescherming
zochten bij de Nederlanders. Maar de Nederlandse vredesmilitairen konden niets uitrichten. Zelf
waren ze door de omsingeling van iedere bevoorrading verstoken. Ze kregen geen brandstof meer,
geen munitie en geen voedingsmiddelen. De Nederlandse commandant, overste Karremans, moest
daarom wel onderhandelen met Mladic, de Beul van Servië.
Dat was al een ernstige tactische fout. Karremans, als overste (luitenant-kolonel) was militair-hiërarchisch de
mindere van Mladic, die de rang van generaal had. Karremans werd dan ook door Mladic afgeblaft en
beledigd. De Nederlandse overheid verleende de overste geen enkele hulp bij het vervoeren en beschermen
van de moslimburgers. En zo loste Mladic het vluchtelingenprobleem op zijn eigen manier op: hij liet ze
allemaal vermoorden. En Dutchbat III stond erbij en keek ernaar. Toen een Nederlandse militair kans had
gezien de moordpartij te fotograferen, werd het volle filmrolletje door een militaire ontwikkelcentrale
vakkundig zoekgemaakt. Het is nooit meer boven water gekomen. Vrij zeker was de overheid bang voor de
politieke consequenties van de weerzinwekkende fotografische beelden.
Feestje
Terwijl de etnische ‘zuiveringen‘ nog dagenlang doorgingen, richtte de Nederlandse overheid in
Zagreb een feestje aan voor de Dutchbat-militairen. Daar waren onder anderen de toenmalige
minister-president Wim Kok (PvdA) aanwezig en kroonprins Willem-Alexander, die met hen bier en
champagne dronken ‘op de goede afloop‘. Bij hun terugkeer in Nederland kregen de militairen van
het Dutchbat III een zogenaamde ‘heldenontvangst‘ op het vliegveld Soesterberg. Eveneens
opgeluisterd door de aanwezigheid van Wim Kok.
Maar nóch het bierfeest in Zagreb nóch de heldenontvangst op Soesterberg was in staat de vreselijke
herinneringen van de Nederlandse militairen uit te wissen. Ze hadden geen enkele kans gekregen de aan
hen toevertrouwde vluchtelingen te beschermen tegen de moordzucht van de Serven. Vele oud-soldaten zijn
dan ook psychisch beschadigd voor de rest van hun leven. Sommigen hebben het ‘schuldbesef‘ niet langer
kunnen verdragen en hebben zelfmoord gepleegd. Opvallend was dat ons uiterst linkse enfant terrible, Jan
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Pronk (PvdA), minister van Ontwikkelingssamenwerking, de allereerste was die in de Tweede Kamer
mededeelde dat er in Servië sprake was van genocide (volkerenmoord). Hij werd aanvankelijk niet eens
geloofd.
Zeker is wel dat hoewel Ratko Mladic het bevel gaf tot de moord, die misdaad mogelijk is geworden
door het naïeve idealisme inclusief het militaire en politieke onbenul van zowel de Nederlandse
overheid als de internationale gemeenschap. Zo werd het onschuld uitstralende wit van de militaire
VN-voertuigen de rouwkleur voor duizenden vermoorde moslims.

Amerika en Rusland sluiten deal: Gadaffi moet weg, Assad mag blijven
Opgeklopte NAVO aanvallen hebben nog niet één Libische brigade uitgeschakeld - Gadaffi moet weg omdat
hij net als Saddam Hussein af wilde van de dollar
In de Libische stad Benghazi zetten de rebellen kinderen in bij het
schoonmaken van de straten en het uitvoeren van politietaken, zoals het
regelen van het verkeer.
De Amerikaanse president Obama en de Russische president
Medvedev hebben de afgelopen vrijdag in de coulissen van de G8
bijeenkomst in Frankrijk koehandel gedreven met twee in het nauw
gedreven Arabische leiders, namelijk Muammar Gadaffi (Libië) en
Bashar Assad (Syrië). In ruil voor Ruslands hulp om Gadaffi af te zetten
laat Amerika de volksopstand in Syrië zonder al te veel protest door
Assad vermorzelen. Beide leiders zijn tot nu toe bestand gebleken tegen de Westerse druk en lijken de
opstand in hun land te overleven.
Drie maanden na het uitbreken van de opstand in Syrië zijn er duidelijke signalen dat Assad, een trouwe
bondgenoot van Rusland, de controle over zijn land heeft herwonnen, met uitzondering van het gebied rond
de stad Homs. Omdat de protesten van meet af aan met een ijzeren vuist zijn neergeslagen lukt het de
oppositie steeds moeilijker om mensen te vinden die te straat op willen om te protesteren tegen het huidige
regime. Ook gisteren vonden weer drie burgers de dood en raakten er talloze gewond nadat het Syrische
leger met tanks en zware machinegeweren het vuur opende op demonstranten in de centraal gelegen
steden Talbiseh, Rastan en de dorpen rondom Homs.
Naast de keiharde aanpak zijn er nog vier andere factoren die een rol spelen bij het succesvol overleven van
de opstand door Assad:
1. De rijke middenklasse in de grote steden Damascus en Aleppo doet niet mee met de opstand.
2. Ook de Druzengemeenschap wil zich niet bemoeien met de onlusten.
3. De Syrische christenen, die de ruggegraat vormen van het bedrijfsleven, steunen de Syrische president.
4. De demonstranten konden tot nu toe niets uitrichten tegen de ruim 100 ingezette ervaren Iraanse en
Hezbollah officieren en hun uitrustingen.
Grote militaire eenheden hebben de zuidelijke regio Horan met de hoofdstad Daraa, waar de opstand
uitbrak, bezet. Een miljoen mensen zuchten onder het zware juk van het leger. Protesten in de buitenwijken
van Damascus zijn verpletterd en de situatie in de havensteden Tartous en Latakia is weer normaal. De
protestbeweging is nog niet compleet weggevaagd, maar Assad heeft onmiskenbaar de controle over zijn
land herwonnen.
Gadaffi wilde af van de dollar
Een andere handlanger van Moskou, Muammar Gadaffi, moet echter wel het veld ruimen. De werkelijke
reden heeft nauwelijks iets te maken met de volksopstand, maar alles met het feit dat Gadaffi net als destijds
de Iraakse heerser Saddam Hussein besloot om de olie van het land niet langer in dollars te verkopen. Drie
maanden na Saddams besluit viel de VS Irak binnen. Gadaffi verklaarde onlangs dat hij niet langer dollars,
maar goud voor zijn olie wilde. President Obama besloot toen op eigen houtje -buiten het Amerikaanse
Congres om- een oorlog tegen hem te beginnen.
Onmachtige NAVO
Maar net als Assad heeft ook Gadaffi de opstand in zijn land overleeft. Daarnaast zijn de in de Westerse
media zwaar opgeklopte NAVO aanvallen niet in staat gebleken om ook maar één van de vijf Libische
legerbrigades uit te schakelen. Obama zou dit hebben toegegeven en inmiddels inzien dat de Franse
president Sarkozy en de Britse premier Cameron ondanks hun stoere taal hun tijd verspillen, omdat hun
door jarenlange bezuinigingen fors uitgedunde strijdkrachten geen enkele kans maken om Gadaffi te
dwingen te vertrekken. Tevens is er niemand van de rebellen of van het leger geschikt om het land te leiden.
Obama en Medvedev nemen dan ook aan dat een lid van de Gadaffi-clan het tijdelijk van de excentrieke
leider zal overnemen. (1)
Xander - (1) DEBKA
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Ontmanteling van de 'Brusselse EU' - een voorwaarde voor het recht op
de vrijheid om wereldwijd te kiezen voor natuurlijke gezondheid
De campagne ‗Referendum voor Natuurgeneeswijzen‘ is gericht op het
garanderen van de vrije keuze voor natuurgeneeswijzen die zijn gebaseerd
op wetenschappelijke gronden, voor alle burgers van de Europese Unie. De
petitie werd inmiddels ondertekend door meer dan een kwart miljoen
mensen uit alle 27 lidstaten van de EU. De Dr Rath Health Foundation
coördineert dit initiatief.
De Dr Rath Health Foundation is zich volledig van bewust van het feit dat de EU niet van plan is om gehoor
te geven aan de eisen van de Europese burgers, ondanks de toenemende publieke steun voor deze
campagne. De ‗Brusselse EU‘ is in feite een dictatoriaal instituut dat opereert buiten de fundamentele
beginselen van vrijheid en democratie. De 27 'commissarissen' van de Europese Commissie, het
uitvoerende orgaan van de ‗Brusselse EU‘ en haar voorzitter Herman Van Rompuy, werden niet door de
burgers gekozen. Het democratische kiesrecht van de burgers is in feite overgedragen en opgeofferd aan
zakelijke belangen.
De dictatoriale Brusselse EU plaatst zich boven de wet
Zonder medeweten van de overgrote meerderheid van de Europese burgers is in
december 2009 een Europese wet in werking gesteld die de ‗Brusselse EU‘ boven de
wet plaatst. Dit gebeurde door middel van het ‗Protocol over de Privileges en
Immuniteit van de Europese Unie‘, een onderdeel van het Verdrag van Lissabon.
Minder dan 1 procent van de bevolking van Europa werd toegestaan om hierover te
stemmen. Enkele voorbeelden van de wat deze wet inhoud:

De gebouwen en terreinen van de EU in Brussel zijn "vrijgesteld van
huiszoeking". (I, hoofdstuk, artikel 1).

Leden van de Europese Commissie en andere EU-ambtenaren, zijn
"vrijgesteld van rechtsvervolging ten aanzien van handelingen verricht door
hen in hun officiële hoedanigheid zowel in woord als in geschrift" Bovendien "blijven zij deze
immuniteit genieten na beëindiging van hun ambtstermijn" (hoofdstuk V, artikel 11; hoofdstuk VII,
artikel 19).
Wie deze feiten tegen het licht houdt zal begrijpen dat het een illusie is om te denken dat dit politieke
instituut rekening zal houden met de wensen en het belang van de burgers. Niet een van de EU politici die
het voor het zeggen hebben, werd op democratische wijze gekozen en de ambtenaren zijn boven de wet
gesteld. Daarom is het een illusie om te denken dat dit instituut ooit zal luisteren naar de wensen van de
burgers of handelen in hun belang.
Het belangrijkste doel van de Brusselse EU
Wij leven in een tijd waarin een spectaculaire vooruitgang wordt geboekt op het
gebied van natuurlijke gezondheid die gebaseerd is op wetenschappelijke feiten. De
belangen van het kartel worden geplaatst boven het leven en de gezondheid van
miljoenen mensen die lijden aan kanker, hart- en vaatziekten en andere
welvaartsziekten.
Het belangrijkste doel van de EU in Brussel is de afbraak van gezondheidszorg
gebaseerd op natuurlijke methoden. Natuurlijke therapieën, die men niet kan
patenteren, concurreren overal ter wereld met de middelen van farmaceutische
industrie. Het farmaceutische kartel heeft een belang van miljarden dollars in de
‗handel in ziekte‘. De belangen van de farmaceutische multinationals bepalen feitelijk het beleid van de EU
als een soort politieke partij, die echter door niemand werd gekozen en de ‗Brusselse EU‘ overheid fungeert
als een handlanger die bijzondere wetten uitvaardigt.
Het doel van de zogenaamde "Richtlijn voor Voedingssupplementen" uit 2002, is opgesteld aan de hand van
strikte, quasi dictatoriale beperkingen op het soort en de doseringen van de vitaminen en mineralen die
mogen worden verwerkt in voedingssupplementen.
De ‗Brusselse EU‘ houdt nadrukkelijk vol dat de toegestane dosering van micronutriënten op
wetenschappelijke wijze wordt berekend, via de z.g. "wetenschappelijke risico-evaluatie". In werkelijkheid
echter zijn de meeste van de tot nu toe voorgestelde methoden voor de beoordeling van het veronderstelde
"risico" van het consumeren supplementen, allesbehalve wetenschappelijk en zelfs zeer ontoereikend.
Door de "Europese richtlijn voor producten op basis van traditionele kruidengeneesmiddelen" uit 2004, is een
onbetaalbare registratieprocedure verplicht geworden voor alle natuurlijke kruidengeneesmiddelen. Alle
middelen waaraan geen speciale vergunning is verleend zijn verboden en moeten van de markt worden
genomen.
Op deze manier probeert de ‗Brusselse EU‘ de kruiden-sector uit te schakelen, die een bedreiging vormt
voor de financiële belangen van de farmaceutische industrie met haar astronomische winsten. Om het
verspreiden van informatie over natuurlijke geneeswijzen in te perken, is een zogenaamde "verordening
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inzake voedings-en gezondheidsclaims" uitgevaardigd in 2006. Een zeer draconische wetgeving die het
openbaar maken verbiedt van alle informatie over de heilzame effecten of geneeskrachtige eigenschappen
van voedingsstoffen en – middelen, tenzij deze gezondheidsclaims zijn toegestaan door de Europese
Commissie. Ook als er als wetenschappelijk bewijs bestaat voor een gezondheidsclaim, dan kan het
voorkomen dat een product niet op de markt wordt gebracht omdat geen goedkeuring heeft verkregen. De
EU heeft als het ware een verbod op vrijheid van meningsuiting uitgevaardigd, een typisch kenmerk van een
dictatoriale politiek. En dit alles om de ―handel in ziekte‖ van de farmaceutische industrie en haar
astronomische winsten te beschermen.
In januari 2002 werd door de ‗Brusselse EU‘ de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) opgericht.
In plaats van het verbeteren van de voedselveiligheid en het beschermen van de consument, zoals zij
beweert te doen, spant de EFSA zich voortdurend en systematisch in om niet-patenteerbare natuurlijke
geneeswijzen en het verspreiden van informatie daarover, uit de weg te ruimen. De wetenschappelijke
comités van de EFSA spelen achter de schermen een belangrijke rol hierbij omdat zij niet zijn samengesteld
uit onafhankelijke deskundigen. De vergunningen van de EFSA worden willens en wetens door de leden van
haar wetenschappelijke comités afgegeven om de farmaceutische, chemische en biotechnologische
bedrijven te steunen. In een poging om deze zakelijke belangen te beschermen, heeft de EFSA zelfs op
haar website gezet dat "het hebben van een belang niet hoeft te betekenen belangen verstrengeld worden".
Het is nauwelijks verrassend dat de overgrote meerderheid van de meer dan 44.000 gezondheidsclaims die
werden ingediend ter goedkeuring, zijn afgewezen op grond de "verordening inzake voedings-en
gezondheidsclaims".
Men moet zich voor eens en altijd, bewust worden van het feit dat het inmiddels een illusie is
geworden dat een beroep kan worden gedaan op de ‗Brusselse EU‘ om het gebruik van goede
voedingssupplementen veilig te stellen. De vraag om ons recht op natuurlijke gezondheid te
beschermen, zal hooguit een ironische grijns op de gezichten van de 'EU-commissarissen en van de
andere belanghebbenden van het drugskartel, teweeg brengen.
Men zal moeten begrijpen wat de verwoestende gevolgen zijn van het beleid dat door kartel wordt
gedicteerd aan de ‗Brusselse EU‘: Wij leven in een tijd waarin een spectaculaire vooruitgang wordt
geboekt op het gebied van natuurlijke gezondheid die gebaseerd is op wetenschappelijke feiten. De
belangen van het kartel worden geplaatst boven het leven en de gezondheid van miljoenen mensen
die lijden aan kanker, hart- en vaatziekten en andere welvaartsziekten.
De Nazi-Roots van de Brusselse EU
Het wordt hoog tijd dat de Europese burgers worden geïnformeerd over het criminele
verleden van het farmaceutische kartel. Men moet zich bewust worden van het feit een
herhaling van de fouten die in het verleden werden gemaakt op de loer ligt. Het leven
van miljoenen mensen wordt ook nu weer in de waagschaal gelegd, zoals dat ook het
geval was met de genocide in WO II.
Driekwart eeuw geleden bestond het chemische en farmaceutische kartel IG Farben
uit multinationals zoals Bayer, BASF, Hoechst en andere. Deze bedrijven financierden
de opkomst van het dictatoriale naziregime in Duitsland. Toen, net zoals ook nu, was
het doel van het kartel hetzelfde: het veroveren en heersen over Europa en
uiteindelijk ook over de rest van de wereld, met alle mogelijke politieke, economische
en militaire middelen.
Zoals beschreven in het baanbrekende boek "De Nazi wortels van de ‗Brusselse EU‘"
werden de belangrijkste architecten van de ‗Brusselse EU‘ gerekruteerd uit dezelfde technocraten die eerder
de plannen ontwierpen voor een naoorlogs Europa onder de volledige controle van de Nazi's. Dit feit werd
bewust meer dan zeventig jaar lang verborgen gehouden voor de Europese burgers. In dit boek wordt
uitgelegd waarom het huidige beleid van de ondemocratische de ‗Brusselse EU‘ een schokkende gelijkenis
vertoont met de beoogde naoorlogse plannen van de nazi's voor een "totale Europese economische ruimte."
De rol van de Codex
Het hoofddoel van de Dr Rath Health Foundation is een nieuw wereldwijd
systeem van natuurlijke gezondheidszorg, dat gebaseerd is op
wetenschappelijke kennis en onderzoek op het gebied van micronutriënten.
Zodra dit doel wordt bereikt zullen hart- en vaatziekten, kanker, aids en andere
veel welvaartsziekten grotendeels onbekend zijn voor toekomstige generaties.
Nu staat het farmaceutische kartel dit doel nog in de weg. Men is zelfs van plan
om het beleid van de ‗Brusselse EU‘ te gebruiken als een blauwdruk voor het
uitbreiden van de heerschappij over andere continenten.
Een belangrijke partner in deze internationale pogingen van het kartel om de toegang tot natuurlijke
gezondheidstherapieën in te perken is de zogenaamde Codex Alimentarius Commissie (Codex). Dit is een
organisatie van de Verenigde Naties (VN) die werd opgericht in 1963 en die wordt gefinancierd door de
Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en de voedsel- en landbouworganisatie (FAO). De belangrijkste
activiteiten van de Codex is het opstellen van mondiale normen voor alle levensmiddelen, inclusief
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voedingssupplementen. De 27 EU-landen maken steeds meer gebruik van de Codex als middel om
regelgeving over voedsel en voedingsmiddelen aan te passen, naar voorbeeld van de wetgeving van de
‗Brusselse EU‘.
Door het exporteren van de beperkingen van de Codex op voedingssupplementen naar andere regio's zoals
Zuid-Oost-Azië, via de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN); Afrika, via de Afrikaanse Unie;
Zuid-Amerika, door middel van de Mercosur en de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties; en Noord-Amerika,
door middel van de voorgestelde Noord-Amerikaanse Unie, wil het farmaceutische kartel het leven en de
lichamen van miljarden mensen gebruiken als afzetmarkt voor haar gepatenteerde synthetische
medicamenten.
Samenvattend:
1.
De ‗Brusselse EU‘ is een dictatoriale structuur die de belangen behartigt van de
multinationals en zij vormt een bedreiging voor het leven van miljoenen Europese burgers. Als de
Europese burgers nu niet overgaan tot actie, zal deze dictatoriale structuur blijven bestaan en zullen
de komende generaties en op den duur de hele wereld, daaraan worden onderworpen.
2.
Door deze fundamenteel ondemocratische structuur – met de Europese Commissie die alle
uitvoerende macht en het EU-Parlement dat slechts als een vijgenblad dient – kan de ‗Brusselse EU'
niet worden gereformeerd. Daarom moet dit instituut openbaar worden afgewezen, ontmanteld en
uiteindelijk worden vervangen door een democratisch stelsel: een Europa van, voor en door de
burgers.
3.
De ontmanteling van de dictatoriale invloed van de multinationals die de wet voorschrijven
aan de 'Brusselse EU' – en daarmee over de Europese bevolking – vormt een voorwaarde voor het
uit de weg ruimen van veel voorkomende ziekten zoals hart- en vaatziekten en kanker. Als we erin
slagen om deze ziekten onder controle te krijgen, kunnen we een gezondere wereld creëren voor
onze kinderen en alle toekomstige generaties.
Wat de Europese burgers nu kunnen doen
Voor het verkrijgen van de vrije schikking over natuurlijke gezondheidszorg, zouden iedere Europeaan die
zich betrokken voelt, de volgende acties kunnen ondernemen:

Lees het boek ―De nazi wortels van de ‗Brusselse EU‘".

Verstuur de link naar dit belangrijke online boek aan iedereen die u kent om ervoor te zorgen
dat iedereen zelf de feiten kan evalueren en beoordelen.

Schrijf naar lokale, nationale en Europese politici om te vragen te stellen over de
handelswijze van de ‗Brusselse EU‘ en eis dat deze politici alles doen wat in hun macht ligt om de
‗Brusselse EU‘ te ontmantelen.

Eis van nationale politici dat zij de totstandkoming van wetten die het recht op een
referendum vastleggen in de wetgeving van hun land 'grondwetten. De schriftelijke reactie op deze
vraag zal niet alleen aantonen waar de loyaliteit van deze politici ligt, maar zal ook laten zien in
hoeverre zij gemotiveerd zijn om de democratie te handhaven.

Ondersteun de petitie 'Een referendum voor natuurgeneeswijzen' en breng dit onder de
aandacht van de democratisch-gemotiveerde politici, om druk op hen uit te oefenen zodat zij zich
gaan inzetten voor het beschermen van de vrije, onbeperkte toegang tot natuurlijke geneeswijzen.
Dit moet een onvervreemdbaar recht worden in een nieuw en democratisch Europa.
Door bovengenoemde maatregelen zal men niet alleen helpen om de vrije keuze voor natuurlijke
gezondheid te behouden, zo kan men ook voorkomen dat het kartel er in slaagt om haar doel te bereiken:
het exporteren van de blauwdruk van de ‗Brusselse EU‘ naar alle landen in de wereld.
Het blootstellen van Europese politici die zich lenen als instrumenten van het farmaceutische kartel is
belangrijk.
Wij nodigen alle Europese burgers de reacties die zij van politici hebben ontvangen, naar ons op te sturen
via het volgende emailadres: info@dr-rath-foundation.org. Met uw toestemming, zullen wij deze reacties op
onze website publiceren, uiteraard worden alle persoonlijke gegevens verwijderd, tenzij wij daar uitdrukkelijk
toestemming voor verkrijgen.
De publicatie van deze brieven en reacties zal aan iedereen duidelijk maken welke Europese politici wel en
niet gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor de democratie en welke bewust of onbewust, fungeren als
instrument van het farmaceutische Kartel. Uiteindelijk kan de vrijheid om te kunnen beschikken over een
natuurlijke gezondheidszorg alleen worden veilig gesteld door op grote schaal het woord te verspreiden
onder de politici die zich bewust of onbewust lenen voor het behartigen van de commerciële belangen. Zij
zouden moeten worden vervangen door politici die werkelijk gemotiveerd zijn om de democratie te
handhaven. Dit is een taak die weggelegd is voor alle Europese burgers en een onschatbare dienst levert
aan de hele mensheid.
http://www4nl.dr-rath-foundation.org/nieuws/2011_05_may_12_ontmanteling_van_de_brusselse_eu.html
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Schandaal: Premier Papandreou verdient miljarden aan Griekse financiële crisis
De socialistische premier van Griekenland, George Papandreou, liet
zijn land doelbewust het financiële armageddon tegemoet gaan (2).
Dat de Grieken logen en bedrogen om tot de eurozone te kunnen
worden toegelaten en daarna massaal op kosten van de Europese
Unie een ongekend luilekkerland voor zichzelf creëerden is iedereen
wel bekend. Juist nu Griekenland nog meer financiële hulp nodig
heeft om het dreigende staatsbankroet te vermijden komen er
nieuwe feiten boven water die wijzen op een ongehoord en bijna niet
voor te stellen fraude schandaal: de Griekse elite, waaronder de
socialistische premier Papandreou, speculeerde al vóór het uitbreken van de crisis op het faillissement van
hun eigen land, waardoor de premier voor zijn familie en vrienden vele miljarden wist binnen te halen.
Miljarden, die het land zelf nu heel goed zou kunnen gebruiken.
Ongeveer een jaar geleden werd bekend dat de Griekse Postbank (TT Helenic Postbank)
kredietuitvalverzekeringen (Credit Default Swaps / CDS) ter waarde van € 1 miljard had gekocht over het
staatsbankroet van Griekenland. Een Grieks staatsbedrijf speculeerde dus toen al op de financiële
ondergang van het land. Nu blijkt het slechts het topje van de ijsberg te zijn. Premier Papandreou lijkt
namelijk in een ongelooflijk schandaal betrokken te zijn waarbij deze Credit Default Swaps via een omweg in
het bezit van zijn familie en vrienden zijn, en die dankzij het dreigende Griekse bankroet € 23 miljard euro
waard geworden zijn.
Dat de Griekse Postbank zich tegen het faillissement van het land wilde beschermen is nog voorstelbaar. De
bank kocht deze CDS al in augustus 2009, toen Kostas Karamanlis nog premier van het land was. Door de
regeringswisseling veranderden ook de CDS van eigenaar en kwamen voor € 1,3 miljard in handen van de
private firma Informed Judgement Partners in Genève. De Postbank verdiende € 35 miljoen aan deze
transactie, maar dat valt volkomen in het niet bij wat deze CDS op dit moment waard zijn. Dankzij de Griekse
financiële crisis steeg de waarde van deze CDS namelijk met maar liefst 2700%.
Griekenland zou deze schat van € 23 miljard nu héél goed kunnen gebruiken, ware het niet dat het geld in
bezit is van I.J.Partners, een onderneming die zich -overduidelijk met veel succes- bezig houdt met hun rijke
klanten nog rijker te maken. Verbijsterend genoeg bevinden zich daar veel Grieken onder - bankiers,
exporteurs, en ook de econoom Miranda Xafa, die bemiddelde tijdens de onderhandelingen tussen
Griekenland en het IMF. De vice-president van I.J.Partner, Jose-Maria Figueres, blijkt een hele goede
bekende van de heer Andreas Papandreou te zijn, de broer van de huidige premier, onder wiens toezicht
juist deze CDS aan I.J.Partners verkocht werden.
Schaamteloos bedrog Papandreou
Het tijdstip waarop dit 'enigszins' verdachte zaakje zich afspeelde is bijzonder pikant, namelijk precies tijdens
de onderhandelingen die premier Papandreou achter gesloten deuren voerde met Dominique Strauss-Kahn,
de topman van het IMF, over het inmiddels beruchte 'reddings'pakket van € 110 miljard, waar zogenaamd
geen alternatief voor zou zijn en dat de rest van de Europa door de strot werd geduwd. Bedenk dat het
publiek nog niets afwist van deze onderhandelingen. Ook het Griekse parlement was nog niet op de hoogte
gesteld van de desastreuze financiële situatie van het land, noch van de 'tegenstrijdigheden' in het Griekse
huishoudboekje. De rente voor Griekse staatsschuldpapieren was dan ook nauwelijks hoger dan die van
Duitsland.
Met andere woorden: de kredietmarkten hadden nog geen flauw benul van de werkelijke financiële situatie
van Griekenland. De kredietuitvalverzekeringen (CDS) waren daarom nog spotgoedkoop - een ideaal
moment om deze papieren aan te schaffen. Vooral voor iemand, die wist hoe explosief de geheimen waren
die in de Griekse schatkist verborgen zaten, en tevens wist dat deze spoedig zouden exploderen. En toen dit
eenmaal gebeurde stegen de kosten voor de verzekeringen tegen een Grieks staatsbankroet pijlsnel,
waardoor de waarde van deze CDS net zo hard toenam.
Premier Papandreou, die als hoogste politieke autoriteit toen al moet hebben geweten van de dramatische
financiële situatie van zijn land, heeft de verkoop van deze CDS aan een privé firma niet enkel toegestaan of
zelfs gearrangeerd. Nee, dit enorme staatsvermogen werd verkocht aan een firma waar hij en zijn familie
nauwe banden mee hebben. Terwijl hij de plicht had om als premier zijn land zo goed mogelijk te besturen,
wist hij door middel van deze CDS astronomische winsten voor zichzelf en zijn familie en vrienden op te
strijken. Papandreou -de voorzitter van de socialistische internationale!- had zelfs het onbeschaamde lef om
publiekelijk tekeer te gaan tegen de speculanten die de rente over Griekse schuldpapieren zo hadden
opgedreven, terwijl hij en zijn familie en vrienden juist hierdoor schat- en schatrijk werden.
'Links lullen...'
Terwijl de socialistische Griekse premier de aloude volkswijsheid 'links lullen, rechts zakken vullen' een
nieuwe dimensie gaf -immers, hij belazerde niet alleen zijn eigen volk maar ook de burgers van de rest van
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de eurozone- gaf de Griekse centrale bank na enkele regels te hebben veranderd opdracht tot de
leegverkoop van Griekse staatsobligaties middels grote banken zoals Goldman Sachs, JP Morgan, Royal
Bank of Scotland, UBS, Deutsche Bank en Societé Générale. Dat versnelde de prijsval van de Griekse
staatsleningen en jaagde de rente die het land betalen moest tot ongekende hoogte. Tegelijkertijd gingen
ook de prijzen voor de Griekse CDS drastisch omhoog, iets waar de illustere klanten van I.J.Partner
bijzonder blij mee zullen zijn geweest. Zelfs al zou Papandreou niet persoonlijk van deze handel met CDS
geprofiteerd hebben, dan nog had hij gezien de omstandigheden en de penibele financiële situatie waarin
zijn land zich bevond nooit met een transactie mogen instemmen die het land een miljardenverlies heeft
opgeleverd. Een paar dagen geleden trad de Griekse parlementsafgevaardigde Panos Kammenos met deze
ongehoorde gang van zaken naar buiten. Hij uitte zijn verwijten ook in het Griekse parlement en noemde
Papandreou een 'betaalde broker van van internationale speculanten'. Hierbij kreeg hij steun van de
voorzitter van de LAOS partij. Even was het Griekse volk verlamt van schrik dat de hoogste baas van het
land zo'n onvoorstelbare fraude lijkt te hebben gepleegd, juist in een historisch ongekend zware periode
waar het land doorheen gaat.
Griekenland leeggeroofd
Net zoals het voormalige Oost Duitsland werd Griekenland volledig geplunderd en gesloopt door de elite,
zozeer dat nu zelfs het goud dat in het bezit is van de Griekse centrale bank als onderpand lijkt te gaan
dienen voor nog meer zinloze kredieten aan het land. Zo wordt de soevereiniteit, ja, uiteindelijk zelfs het
bestaan van een oude Europese natie opgeofferd aan de ideologie van de socialistische 'EU-Superstaat'.
Ondertussen vult de rijke en machtige elite zijn zakken, ten koste van de gewone burgers. Zelfs voor het
leegroven van hun eigen land schrikken ze niet terug.
U hoeft er geen helderziende voor te zijn te bedenken dat in Athene de lont in het kruitvat is aangestoken.
De woedende Grieken steken bij hun protesten inmiddels kleine galgen omhoog met daarop de tekst
'Papandreou, dit staat jou te wachten!' (1)
Xander - (1) KOPP Online ; (2) Foto: Philippe Grangeaud / Solfé Communications (/Flickr)

Amerikaan ondekt fabriekshal op Mars
De Amerikaan David Martines zegt een mysterieus gebouw gevonden te hebben
op Mars met behulp van Google Earth. Met het programma van Google kunnen
ook satellietfoto‘s van Mars bekeken worden. Volgens Martines kwam hij iets
vreemds tegen toen hij de beelden bekeek.
―Ik noem het Bio-station Alpha,‖ aldus de ‗armchair astronaut‘, zoals hij zichzelf
noemt op een veelbekeken YouTube-video. ―Ik neem aan dat er iets woont of in
heeft gewoond. Het is heel vreemd en vrij groot, meer dan 200 meter lang en 45
meter breed. Het lijkt op een cylinder.‖
Over de functie van het bouwsel heeft Martines ook wel een theorie: ―Het zou
een elektriciteitscentrale kunnen zijn, of misschien is het een veredelde garage.
Ik hoop niet dat het een wapen is.‖Het vreemde gebouw is te vinden in Google
Earth door de planeet Mars te selecteren en op de volgende coördinaten te
zoeken: 71 49‘19.73″N 29 33‘06.53″W
Zowel Google als de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA hebben nog niet gereageerd op Martines‘
‗ontdekking.‘
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/06/05/gebouw-op-mars/
Reactie wetenschappers
De vondst van de Amerikaan David Martines, die claimt met het programma Mars Explorer van Google een
ruimtestation op Mars te hebben ontdekt, wordt door wetenschappers van tafel geveegd. Het gaat om een
storing, veroorzaakt door kosmische straling. Martines postte op 28 mei een filmpje op YouTube waarop te
zien is hoe hij met behulp van Mars Explorer een gebouwachtig object op de planeet waarneemt. Hij doopte
het Bio Station Alpha. Alfred McEwen, planetair geoloog aan de universiteit van Arizona, zegt dat het in
werkelijkheid om een storing gaat. ‗Het lijkt op een voorwerp in een lineaire streep, veroorzaakt door
kosmische straling‘, zegt hij op de website Space.com.
Interferentie
De kosmische energie van sterren kan interfereren met de beeldsensor van een camera, met elektrische
ladingen in pixels als gevolg. In de juiste hoek kan de energie verscheidene pixels op rij beïnvloeden en zo
een heldere streep vormen. McEwen verwijt Martines niks, maar vindt dat Google beter moet vermelden
waar de beelden vandaan komen en meer voorbehoud moet tonen bij het beschikbaar stellen van de
plaatjes.
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Het digitale concentratiekamp
Na het afscheid van ‗s blogs geestelijk vader en programmeur heb ik gepoogd de
tent draaiende te houden, een meer dan interessante uitdaging voor iemand met
een sociaal-wetenschappelijke achtergrond. De afgelopen maanden heb ik
geprobeerd kaas te maken van wat er op anarchiel.com aan de gang is en wat
met de handel te doen. Zaken gingen de afgelopen week snel en daarvoor dit
huishoudelijke artikel waarin we de huishouding eens even tegen het licht houden.
Serverhuur
Die betaalde Anarchiel gewoon nog, ik weet ook niet waarom. Zo af en toe als ik
comments mee lees dan krijg ik het idee dat gratis en voor niets in de huidige maatschappij toch iets raars
met mensen doet, blaffende honden betalen niet. Dat terzijde, per 1 juli wordt er niet meer betaald. Voor die
tijd dus verplichte servermigratie en dat kan betekenen dat er een korte offline tijd zal plaatsvinden.
In mijn observaties van het afgelopen halfjaar heb ik veel de revue zien passeren over wat er allemaal niet
op anarchiel.com moet veranderen/toegevoegd/uitgebreid, bij deze toch maar even de quizvraag: hoeveel
maanden serverkosten denkt u dat Anarchiel via donaties heeft binnengeharkt? Zijn dat net zoveel maanden
als verzoeken tot verbetering van allerlei zaken hier?
Scripting
We hebben het al eens erg in-your-face meegemaakt met een verhaaltje over krakers, binnen no-time nadat
geenstijl naar anarchiel linkte stonden er een paarhonderd comments betreffende de persoonlijke verzorging
en arbeidsethos van krakers. In de toekomst zal het verschil tussen mens en script/bot steeds moeilijker te
zien zijn aangezien deze beter worden geprogrammeerd. Retecool heeft al een bot losgelaten op telegraaf.nl
en die kwam zonder problemen een maand door de moderatie, alleen maar door het copy-pasten van
zinnen die al in de comments waren verschenen aldaar. Hier zie ik het ook, de programmaatjes worden
ontwikkeld en de scriptjes gerund, als het nu bij pogingen bleef om mensen een erectie van 6 weken aan te
smeren had ik er niet zo‘n moeite mee, dit is echter propaganda 21e-eeuw stijl. Herkenbaar, gehaaid en nog
weinigen die het zich beseffen. Commentaar dus alleen mogelijk voor geregistreerde gebruikers, dan hoef ik
het toekomstige admins niet aan te doen al die rotzooi te moeten lezen en wordt het verwijderen van dat
soort meuk ook makkelijker mocht men er toch een accountje voor openen.
Concentratiekamp
Zelfs als alle scripts verdwijnen zitten we natuurlijk nog met een groep zeer (terecht) verongelijkte
menswezens die het allemaal niet zo goed zien komen betreffende de afloop van planeet aarde en haar
mensheid. Dit levert kennelijk de nodige frictie op en daardoor sluiten een aantal mensen zich op, kiezen
hun blog en gaan daar hangen, commenten, trollen enz. Digitale bevrediging van de aandachtsbehoefte.
Vaak werpen ze zich tegen de omheining van het blog aan: ―ik ben niet vrij hier, boehoehoe‖, vervolgens wijs
je ze netjes de uitgang en vertel je ze dat het een volledig vrijwillige keuze is geweest om hier te verschijnen.
Het gaat niet weg, het voorzien in blogspotjes voor deze mensen werd al eens een eindoplossing genoemd
en dus heb ik een voorstel. Mocht er iemand van de overheid meelezen, ik wil best de site openhouden voor
de digitale concentratiekampbewoners, maar dat wordt wel dokken. In de eerste plaats betaalt u, de
overheid, die bewoners ook vaak en ik kan niemand met droge ogen zeggen dat het leuk is om een blog te
runnen waarbij dit soort figuren overmatig hun contact met de (buiten)wereld bij elkaar fantaseren. Ik snap
dat het nodig is, anders gaan ze echt wat doen met hun leven en dat zou vanuit staatsoptiek geen goed plan
zijn. Ik heb werkervaring met geestelijk gemankeerde mensen; dus Overheid betaalt met terugwerkende
kracht alle serverhuur en de uurtjes die het heeft gekost om het geheel op te zetten en te runnen, of de
emotionele fantasten kunnen op zoek naar een andere ballenbak. Totale vrijheid voor toekomstige admins
om emotie-accounts onbereikbaar te maken voor wat de fuck er ook op inlogt. Ik vind een duimpjessysteem
leuk klinken maar het is me te sociaal, en een hoop werk om te implementeren die ik het absoluut niet waard
vind. Als Petrus er echt zin an heeft mag ie het wat mij betreft doen, ik ben alvast met bovenstaande
motivatie tegen dit plan.
Tot slot
Nu is het zo dat zelfs tijdens de beste flame-wars het totaal aantal comments op een dag nooit het aantal
unieke bezoekers op een dag heeft overstegen. Anarchiel.com is kennelijk een interessant platform waar
mensen dingen lezen. Lijkt me goed om dat vooral te behouden en in de toekomst het zoeken naar
informatie wat makkelijker te maken dan via een google-achtige zoekfunctie. Ik ga, zodra de zon nog wat
meer schijnt, een opzet maken voor dit gebeuren. Leuke vragen (soort van FAQ) met links naar artikelen, of
naar extra vragen zodat er een mooie boomstructuur ontstaat. Hulp is welkom, stuur maar een mailje. Ik
meen dat de content creatiever en diverser kan en momenteel benader ik mensen om daarin te gaan
voorzien. Graag werk ik toe naar een situatie waarin mensen hun creaties durven te delen en er veel
denkwerk voor willen verzetten.
Vragen? Vragen!
Door Lenteman op 04-06-2011
http://anarchiel.com/display/het_digitale_concentratiekamp
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Het nieuwste en tevens het laatste boek van Robin de Ruiter in de
Nederlandse Taal, deze maand in uw bus?
juni 04, 2011By: silviavideler
Drie boeken in één, een omnibus, maar herzien en dus voorzien van de laatste
nieuwe feiten en ontwikkelingen.
Tevens in dit boek uitgebreid en duidelijk; een persoonlijke visie van de auteur,
robin de ruiter en zijn getuigenis van zijn heer en god, van christus jezus en het
geloof wat hem drijft en kracht geeft in deze laatste dagen.
Helaas moeten wij wederom constateren dat de gevestigde orde en ook met name
de boekhandels, robin de ruiter boycotten. Adverteren voor dit boek is en werd hem
door velen onmogelijk gemaakt. De waarheid die hij naar buiten brengt is wellicht té
confronterend??
Het katholiek nieuwsblad weigerde de advertentie maar óók de stationsreclame, vond de boodschap té
confronterend. En ja, die boodschap die robin de ruiter nú in dit laatste boek brengt is ook confronterend,
méér nog dan in zijn vorige uitgaves.
Zorg dat u dit unieke exemplaar, deze maand, in huis krijgt. De dikke omnibus, de drie in één kost slechts €
29,95 en zoals u gewend bent van ons, - geen verpakkings en portokosten-!!!!!!!
Behalve voor adressen in het buitenland, in dát geval moeten wij u helaas € 4,- extra aan portokosten in
rekening brengen.
Bestel dit unieke boek vandaag nog! Of via onze boeken-site, of stort € 29,95 op rek.nr. 12.39.37.299 t.n.v.:
h.m.s. Videler, en/of ( s.v. Publicity) onder vermelding: ‗omnibus‘ en vergeet a.u.b. Vooral niet uw naam én
adres erbij te vermelden, desnoods middels een extra mailtje naar videl@049planet.nl
Of naar: info@ moeilijkverkrijgbareboeken.nl
Wij verzorgen; de dag dat het boek deze maand van de persen rolt als eerste uw verzending, nog vóór dat
het díe winkels bereikt die dit reeds veel besproken boek wel durven op te nemen in hun collectie.
Mocht u interesse hebben in meerdere exemplaren, b.v. Voor een eventuele boekentafel, neem dan vanaf
maandag a.s.6 juni, tel. Contact met ons op inzake bijzondere voorwaarden. [038-4549300] of mail ons
hierover: videl049@planet.nl

Ludieke actie van Micha Kat! ( Onderzoeksjournalist )
juni 07, 2011By: silviavideler
Bea uitzwaaien naar Bilderberg op woensdag!
Donderdag 9 juni gaat de Bilderberg-conferentie weer van start. Dit jaar zal de
conferentie plaatsvinden in St Moritz in Zwitserland van 9-12 juni. Er wordt
gefluisterd dat een gedeelte van de conferentie ook in Genève zal plaatsvinden. De
Bilderberg-conferentie is een groep invloedrijke mensen die achter gesloten deuren
zullen bespreken wat er de komende tijd staat te gebeuren in de wereld. De
―schurk van Oranje‖, Prins Bernhard, was initiatiefnemer van deze conferentie in
1954, die plaatsvond in Oosterbeek bij Hotel de Bilderberg, vandaar de naam.Hij is
vele jaren voorzitter geweest. In 1976 nam Beatrix dit stokje van hem over en
tegenwoordig is Belgische topman Étienne Davignon voorzitter. Beatrix is nog
steeds een vaste gast bij de Bilderberg-conferentie.
Saillant detail voor dit jaar: een prominente Zwitserse politicus heeft de federale autoriteiten opgeroepen om
Henry Kissinger te arresteren vanwege oorlogsmisdaden, als hij op de conferentie in Zwitserland verschijnt.
Dominique Baettig van de Schweizerische Volkspartei heeft al eerder opgeroepen om George W. Bush en
Nicolas Sarkozy, de Franse president op te pakken.
Micha Kat roept mensen op om woensdag 8 juni Bea uit te zwaaien als ze naar Zwitserland vertrekt.
Verzamelen vanaf 13:00 op de Bezuidenhoutse weg, voor Huis ten Bosch.
Lees meer over de Bilderberg-conferentie van 2010 op Argusoog:
http://www.argusoog.org/2010/06/agenda-bilderberg-conferentie-2010-uitgelekt/
http://www.argusoog.org/2010/06/ondertussen-bij-de-bilderberg-conferentie/
Auteur: Jessica Alkemade - Bron afbeelding: You Tube
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Een evolutionaire crisis
Groningen, vrijdag 25 september 2009
Dr. Ghislaine Lanctôt uit Canada, kortweg dr. Ghis, is een luis in de pels van de medische gevestigde orde.
Een vrouwelijke arts die 25 jaar lang gepassioneerd haar vak heeft uitgeoefend met veel liefde voor haar
patiënten. Gaandeweg ontdekte zij vele misstanden, waardoor ze haar vertrouwen in het huidige medische
systeem heeft verloren. Haar boek The Medical Mafia: how to get out of it alive and take back our health &
wealth 1 is een alarmerende aanklacht tegen de huidige gezondheidszorg, die volgens haar ziekmakend en
ethisch failliet is. Als vergelding voor deze moedige daad belandde ze in 2008 twee maanden in de
gevangenis en raakte ze haar licentie kwijt. In een tijd waarin het vaccinatievraagstuk zeer actueel is en veel
mensen voor dilemma's plaatst, komt zij met een opmerkelijke boodschap. Dit artikel is gebaseerd op een
indringende internetpresentatie2, waarin zij haar visie onomwonden en onverschrokken verwoordt.
Dr. Ghis stelt dat het medische systeem van A tot Z wordt gecontroleerd door financiële belangen en
overheden. Het enige doel hiervan is niet om mensen beter te maken, maar om mensen ziek te maken - en
ziek te houden. In de farmaceutische industrie draait het om winst, niet om gezondheid.
'Voor een leek valt het niet of nauwelijks te doorgronden'
Veel mensen vertrouwen blindelings op artsen die deel uitmaken van een systeem dat ontworpen is om
mensen ziek te maken. Het draait niet om gezondheid en om het gezond maken van de mens. Ze worstelen
met de vraag: wie ga ik geloven? Veel mensen gedragen zich als machteloze wezens, makke schapen, die
afhankelijk zijn van de herder (de dokter en de overheid). Ze zijn bang voor de grote boze wolf (bacteriën,
virussen zoals bijvoorbeeld de Mexicaanse griep). Ze denken dat ze vaccinaties nodig hebben om hen
daartegen te beschermen. Door de hogere autoriteiten te gehoorzamen, leggen ze de verantwoordelijkheid
voor hun gezondheid en hun leven buiten zichzelf. De oplossing die dr. Ghis ziet, is dat wij in onze kracht
gaan staan en de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid en ons Leven weer in eigen hand nemen. De
werkelijke autoriteit zit immers in ons zelf, niet buiten ons. Het medische systeem is zo gecompliceerd dat
mensen het niet begrijpen, verdwalen en opgeven. Voor een leek valt het niet of nauwelijks te doorgronden.
De meeste mensen vertrouwen dan ook zonder meer op artsen, specialisten en de overheid. De
wetenschappelijke aspecten van vaccinaties zijn doelbewust onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk gemaakt. De
dokter maakt deel uit van een medisch systeem dat ontworpen is om mensen ziek te maken tot de dood er
op volgt. De onderbelichte rol van de herder (die men vertrouwt en gehoorzaamt) is om de schapen te
scheren tot er geen wol meer over is. Vervolgens leidt hij ze naar het slachthuis. De centrale vraag luidt: wie
ben IK? Wie ga ik geloven en gehoorzamen? De doktoren of mijn innerlijke stem?
Natuurlijk zijn er aardige artsen. Als persoon kan hij een vriendelijk mens zijn, maar tegelijkertijd maakt hij
deel uit van een systeem waar hij ondergeschikt aan is. Hij speelt een rol, waarvan hij zich zelf vaak niet
bewust is. De medische wereld (ook in Nederland) wordt compleet gecontroleerd en gedicteerd door het
Grote Geld (Big Pharma). Van A tot Z: scholing, wetenschappelijke onderzoeken, medische journaals,
promotieonderwerpen, behandelingsprotocollen en dergelijke, zelfs het tuchtrecht. Het medische systeem is
niet ontworpen om zieke mensen beter te maken, maar om meer geld te verdienen voor de farmaceutische
industrie, stelt dr. Ghis.
Het grote spel
Momenteel is het vaccinatievraagstuk zeer actueel: wie profiteert van vaccinaties?
Het verrassende antwoord van dr. Ghis luidt: vaccinatie dient militaire en industriële belangen. Vaccinatie is
ontwikkeld voor biologische oorlogsvoering ter vernietiging van geselecteerde doelgroepen. Het
eugeneticaplan4 wat hieraan ten grondslag ligt, heeft als oogmerk om de overbevolking drastisch te
verminderen. De elite, de werkelijke machthebbers achter de schermen, hebben besloten vaccinatie te
gebruiken om dit doel te realiseren. Vaccins zijn in hun ogen een ideaal wapen. Men kan er in stoppen wat
men maar wil. Enkele doelgroepen zijn: de zwarte bevolking, indianen, Aziaten, Aboriginals, armen,
homosexuelen, ouderen en gehandicapten. Maar ook ‗rebellen' die zich tegen de plannen van de elite
verzetten, omdat deze zich meer bewust zijn en anderen informeren over de plannen van de elite. Dr. Ghis
noemt als voorbeeld de deplorabele situatie van de indianen in Noord-Amerika. Ze krijgen financiële en
materiële steun van de regering, op uitdrukkelijke voorwaarde dat ze zich laten vaccineren. Het is bekend
dat de gezondheidstoestand van de indianen veel slechter is dan het landelijke gemiddelde. Veel
voorkomende klachten zijn: gehoorproblemen, longproblemen, allergieën, diabetes, obesitas, invaliditeit en
degeneratieve ziektes.
De dubbele doelstelling van de elite is:
1.sterke reductie van de (over)bevolking
2.afdwingen van gehoorzaamheid bij de overblijvende bevolking, hen tot slaaf maken en robotiseren.
Hiervoor is een uitgebreid Mind Control systeem ontworpen. De bedoeling is implantatie van microchips via
vaccinatie6. De mens is dan volledig controleerbaar alsook manipuleerbaar. Dr Ghis zegt onomwonden: "Het
doel is pure slavernij!"
Drie groeperingen werken hierbij nauw samen: de politiek, de (farmaceutische) industrie en het milimilitaire
apparaat. De industrie heeft winst nodig. Het kan hen niets schelen dat mensen ziek worden of dood gaan
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aan hun ‗medicijnen' of dat er bijvoorbeeld misvormde baby's worden geboren. De farmaceutische industrie
krijgt orders voor vaccins van het leger. Deze orders hebben hoge prioriteit. De politiek jaagt de wetten er
doorheen die de farmaceuten vrijwaart van klinische tests vooraf en aansprakelijkheid voor
gezondheidsschade achteraf. De verplichting om vaccins vooraf op wetenschappelijk verantwoorde manier
te testen, komt hiermee te vervallen. Opdrachtgevers en producenten krijgen hiermee praktisch vrij spel.
(Opmerking van de vertalers: volgens conservatieve schattingen bespaart deze wettelijke vrijwaring de
farmaceutische industrie 300 miljard (!) dollar per jaar aan schadeclaims, alleen al in zake autisme ten
gevolge van vaccinaties. Degenen die schade door vaccins oplopen, draaien zelf voor de kosten op. )
Structuur van de Nederlandse gezondheidszorg.
Kijk naar de huidige situatie. Wie heeft de bevoegdheid om een pandemie
uit te roepen? De World Health Organisation (WHO) 9. Dit is het Ministerie
van 'Gezondheid' van de wereldregering. De WHO valt onder auspiciën van
de Verenigde Naties.
Wat is deze wereldregering? Dat is de wereldelite, grote bankierfamilies en
verschillende dynastieën 10 die al sinds mensenheugenis alle beslissingen
nemen en de wereldpolitiek bepalen en controleren. Nationale regeringen
(hoe democratisch ze ook lijken) zijn slechts marionetten van deze
wereldregering. De ministers van gezondheidszorg gehoorzamen aan de
orders die hen worden opgelegd door de WHO, aldus dr. Ghis.
Wie gaan de vaccinaties toedienen? Dat zijn waarschijnlijk de openbare
gezondheidsdiensten, artsen en verpleegkundigen. Maar er is ook sprake van speciaal opgeleide
vaccinatieteams en het inzetten van militairen. Iedereen gehoorzaamt degene die boven hem staat in de
piramidale machtsstructuur. Het volk gehoorzaamt de dokter. De dokter gehoorzaamt de openbare
gezondheidszorg. De openbare gezondheidszorg gehoorzaamt het ministerie. Het ministerie gehoorzaamt
de WHO.
Wat zijn de (verborgen) doelstellingen van de WHO?
1. vermindering van de (over)bevolking,
2. gerobotiseerde, gehoorzame schapen.
Dr. Ghis vertelt hoe zij naar aanleiding van haar boek The Medical Mafia te horen kreeg dat ze haar baan als
arts moest opgeven. Ze weigerde. Vervolgens werd gedreigd dat zij haar licentie zou verliezen en voor de
rechter gedaagd zou worden. Zover kwam het ook. Ze nam zelf de verdediging op zich zonder hulp van een
advocaat. Hoewel de rechtszaak 12 dagen in beslag nam, noemt ze het een formaliteit. De rechtelijke macht
was totaal niet geïnteresseerd in haar verhaal. Ze spreekt van een bizarre ervaring. Bij voorbaat stond vast
dat ze haar licentie zou kwijtraken. De aanklagers kwamen met vooringenomen experts in dienst van en
betaald door de overheid. Zelf werd ze ondersteund door vrijwilligers en sympathisanten.
Eén van haar bewijsstukken was de aangrijpende CBS-documentaire (1979) in de reeks 60 Minutes 11.
Daarin werd teruggeblikt op de varkensgriep 'pandemie' die in 1976 de Verenigde Staten in rep en roer
bracht. De hele bevolking moest verplicht gevaccineerd worden. Uit de documentaire blijkt duidelijk dat de
bevolking door een felle propagandacampagne bang werd gemaakt voor iets wat niet bestond. Vervolgens
werd 33% van de bevolking gedwongen gevaccineerd. Onder druk van de publieke opinie werd het
vaccinatieprogramma stopgezet. De illusie werd gecreëerd dat dit hen zou beschermen. In werkelijkheid was
er geen gevaar. Slechts één persoon overleed aan de varkensgriep. De hele vaccinatiecampagne was van A
tot Z op leugens gebaseerd. De rechter wees dit bewijsstuk af als zijnde niet ter zake doende. Dr. Ghis
betrok onafhankelijke experts in haar rechtszaak, onder wie dr. Buchwald uit Duitsland. Hij stelt dat
vaccinaties juist leiden tot meer klachten en ziektes. Elk vaccin vernietigt een deel van de hersenen.
Op deze manier vernietigt het de intelligentie van toekomstige generaties.
Ze vraagt zich openlijk af: waarom willen de machthebbers domme, gehoorzame robots op deze planeet?
Verplaats je in de schoenen van de elite.Het gaat niet eens om het geld, daarvan hebben ze meer dan ze
kunnen uitgeven. Het gaat om macht. Ze zijn bang om ontmaskerd en gedomineerd te worden. Hun motto
luidt: als je niet gedomineerd wil worden, moet je zelf domineren. Ze domineren elk volk op aarde. Steeds
meer mensen doorzien het bedrog. Hoe meer de waarheid aan het licht komt, hoe meer gevaar zij lopen om
hun machtspositie te verliezen. Tot voor kort konden ze ongestoord hun gang gaan.
Het cruciale punt is:
de vaccinatiekwestie is in essentie geen medisch probleem, maar een politiek probleem
Top Secret
De volgende vraag die ze stelt is: wat zit er in de vaccins? Dat zullen we nooit te weten komen. De precieze
samenstelling is geheim:"Top Secret!" volgens dr.Ghis. Conclusie: ze hebben iets te verbergen. Zouden we
de precieze samenstelling kennen, dan zou de bevolking vaccinaties weigeren. De cocktail bevat in ieder
geval genetisch gemanipuleerde, kunstmatig samengestelde en dus lichaamsvreemde microben. Een
brouwsel van ziek gemaakte, vervuilde en besmette cellen van dierlijke (o.a. groene apen 12) en menselijke
oorsprong (embryo's), die kankerverwekkend zijn.
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Als de bevolking volledig kennis zou hebben van de toegevoegde conserveringsmiddelen, zou men
weigeren. De conserveringsmiddelen (zoals formaldehyde, een vloeistof die bij het conserveren van lijken
wordt toegepast) zijn bijzonder giftig. Ze doden gezonde, levende cellen. De toevoegingen, fixeermiddelen
en conserveringsmiddelen kunnen onherstelbare, levenslange neurologische beschadigingen veroorzaken.
Verlammingen, epilepsie, MS, fibromyalgie, hersenaandoeningen: het is een waslijst aan bijwerkingen die
zich pas na verloop van tijd gaan openbaren. Verdere toevoeging is squaleen, een stof die -juist bij injectiede microben in het vaccin heftig doet uitbreken. Squaleen schakelt witte bloedcellen uit, waardoor de
immuniteit sterk verzwakt. Een andere toevoeging is kwik, bekend uit thermometers en spaarlampen. Een
levensgevaarlijk vloeibaar zwaar metaal, dat eenmaal in je lijf, jaar in jaar uit je hersenen aanvreet. Kwik
verlengt de houdbaarheidsdatum van de vaccins. Verbijsterend dat dit nog steeds wordt toegestaan.
Hetzelfde geldt voor aluminium, waarvan bekend is dat het de ziekte van Alzheimer veroorzaakt. Naast
autisme veroorzaakt aluminium bij kinderen ook degeneratieve ziektes, zoals diabetes. Kinderen krijgen de
gezondheidsconditie van een verouderd lichaam. Fabrikanten geven blijkbaar meer om geld dan om uw
welzijn en gezondheid.
Niet voor niets stelt Dr. Ghis:
Vaccins zijn heksenbrouwsels, "Black Magic Potions."
Vaccins zijn vaak gericht op specifieke bevolkingsgroepen. Niet iedereen krijgt hetzelfde vaccin toegediend.
Het zijn biologische oorlogswapens.
Hoe worden vaccins getest?
Bijvoorbeeld op militairen. Het Golfoorlogsyndroom (naar schatting 150.000 -200.000 slachtoffers) wordt
gelinkt aan experimentele Anthraxvaccinaties, die o.a. squaleen bevatten. Het wordt ook getest op
gevangenen, psychiatrische patiënten, daklozen, vrijwilligers (bijvoorbeeld studenten geneeskunde!). Dr.
Ghis waarschuwt dat gifstoffen eveneens worden uitgetest op het grote publiek via chemtrails in de lucht. De
giftige stoffen komen ons lichaam binnen via de longen en via de huid. Geen wonder dat de inhoud 'Top
Secret' is.
Wat houden ze nog meer verborgen? Herhaalde vaccinaties vernietigen het immuunsysteem.
Wie verdient geld aan vaccins? De farmaceutische multinationals strijken het geld op. Het is een
miljardenindustrie. De huidige griep 'pandemie' is uiterst lucratief. Wie betaalt? De regering. Waar haalt de
regering haar geld vandaan? Bij de burgers (belastinggeld, ziektekostenpremies).
Wij betalen enorme bedragen, die gebruikt worden om onze gezondheid te vernietigen.
Update
Het staat nu al vast dat gedwongen massale vaccinatie zeer binnenkort gaat plaatsvinden in de Verenigde
Staten en -dichter bij huis- in Frankrijk. In Frankrijk is dit publiekelijk nog niet bekend gemaakt, terwijl het al
vast staat. Dit blijkt uit een uitgelekt, 19 pagina's tellend document d.d. 21 augustus 2009, uitgevaardigd door
de Franse minister van Gezondheid, Roselyne Bachelot13. Eind augustus benadrukte dezelfde minister nog
dat de vaccinaties vrijwillig zouden zijn. Die uitspraak heeft blijkbaar geen enkele waarde. Heeft de overheid
een verborgen agenda? Liegt ze in het openbaar? Zou dit zijn om georganiseerd verzet zo moeilijk mogelijk
te maken?
Op 9 september 2009 hebben vijftig Franse onderzoekers, onder wie een nobelprijswinnaar, doktoren,
politici en vakbondsleiders hun ongerustheid geuit. Zij vrezen dat de democratie ernstig gevaar loopt tijdens
een gevreesde pandemie. Ze refereren aan het uitgelekte document waarin angstaanjagende
mobilisatieorders staan beschreven. Het document is gericht aan de minister van Sport en Gezondheid, de
prefects van het leger, provincies en streken als ook aan directeuren van regionale ziekenhuizen. Het
document is ondertekend door Bachelot en haar collega van Binnenlandse Zaken, Brice Hortefeux. Bachelot
reageert op 11 september 2009 en zegt dat zij het vaccinatiebeleid bepaalt. Nu beweert ze dat vaccinatie
niet verplicht is, maar zeer wordt aanbevolen. Ze noemt mensen die vaccinaties zullen weigeren asociaal. In
dezelfde verklaring zegt ze echter ook dat de minister van Binnenlandse Zaken boven haar staat. Wat
krijgen de Fransen morgen te horen? Op 11 september 2009 staat in La Liberation dat een niet met name
genoemde Franse bank zijn employees verplicht tot vaccinatie...
Witte en zwarte schapen
Dr Ghis onderscheidt witte schapen en zwarte schapen. Witte schapen zijn makke, afhankelijke schepsels
die alle verantwoordelijkheid buiten zichzelf leggen. Zij zijn afhankelijk van een externe autoriteit die het
beste met hen voor heeft: hun herder. Zij vertrouwen en gehoorzamen de dokter blindelings. Zij weten meer
van ziekte dan van gezondheid. Gehoorzame schapen (burgers, verpleegkundigen, artsen, ministers)
worden beloond met een wortel.(geld, promotie, aanzien, lintjes)
Zwarte schapen zijn rebellen. Zij slikken niets voor zoete koek, informeren zich, vormen hun eigen mening,
gaan zo nodig over tot actie, protesteren en tekenen petities. Ze zijn in verzet. Rebellen zijn lastposten en
verdienen stokslagen. Zij worden buitengesloten, krijgen boetes, riskeren gevangenisstraf, kunnen hun
bezittingen kwijtraken en worden outcasts. In de Verenigde Staten zijn ruim 800 zwaar beveiligde, volledig
bemande FEMA-kampen. Nu nog leeg, maar klaar voor gebruik zodra de noodtoestand wordt afgekondigd.
Dit is de keus waar we voor gesteld gaan worden: gedwongen vaccinatie of onvrijwillige gevangenschap.
Hoezo keus? Dr. Ghis zegt: "Ik ga voor geen van beide opties, want van werkelijke keus is geen sprake. Het

Nieuwsbrief nr. 128 – 12 juni 2011 - pag. 52

is een nepkeus tussen twee kwaden. Als ik zou kiezen voor vaccinatie, is dat louter uit angst. Dan dood ik
mijzelf. We gaan dood aan angst en uitputting, niet aan ziekte. We sterven aan de manifestatie van
angst".
Dr. Ghis roept uit: zijn wij schapen of niet? Wie zijn wij eigenlijk?
We zijn onsterfelijk! We zijn scheppers. In ons diepste wezen, zegt ze, zijn we pure liefde. Uit liefde
voor mezelf laat ik me niet vaccineren, ongeacht de consequenties.
De ultieme beslissing
Er is wel degelijk keus! Deze vaccinatiekwestie stelt ons voor de ultieme
beslissing, die in wezen een vermomde zegen is. Blijf ik een schaap, geleid
door angst, of claim ik mijn soevereiniteit geleid door liefde? Dat is de
essentiële vraag en de uiteindelijk keus waar we voor gesteld worden. Het is
momenteel crisis op alle fronten: politiek, religieus, sociaal, financieel,
klimatologisch, en op voedselgebied. Maar in feite is er slechts één crisis: een
evolutionaire crisis. De mens als schaap is stervende. Het schaapachtige is
een valse identiteit gebaseerd op leugens en illusie. De wereld van illusies
houdt op te bestaan. Het bevindt zich in een stervensproces. Deze
evolutionaire crisis is de kraamkamer van ons echte wezen.
We gaan nu ontdekken wie we werkelijk zijn: grootse wezens. Slechts gehoorzamend aan onze innerlijke
authentieke autoriteit. Dit is exact hetzelfde proces als de transformatie van rups naar vlinder. Zij lijkt te
sterven, verliest haar cocon, maar krijgt vleugels! Laten we ons verheugen in plaats van angstig te zijn. Het
is het einde van het schapentijdperk. Oorlogen, vaccinaties, hongersnood, armoede en geweld komen ten
einde. Zie deze keuze als een zegen. Ons werkelijke wezen staat op het punt zich te ontpoppen.
De afwachtende houding van het witte schaap is niet het antwoord. Het opstandige gedrag van het zwarte
schaap werkt ook niet: het leidt naar het FEMA-kamp. We moeten de polariteit van gehoorzaamheid en
ongehoorzaamheid overstijgen.
Wanneer ik nee zeg tegen vaccinatie, betekent het dat ik ja zeg tegen wie ik in mijn diepste wezen
ben.
We moeten het oude loslaten. Doe niet langer moeite het wetenschappelijk jargon van doktoren en politici te
begrijpen. Uit onderzoek in Quebec bleek dat slechts 6% van de burgers politici vertrouwt. Dit betekent dat
94% het geloof in politici heeft verloren. Een schokkend onderzoeksresultaat en een teken aan de wand.
Daarentegen heeft 85% van de ondervraagden vertrouwen in artsen. Deze volgen echter gewild of ongewild
de Gezondheidsraad en daarmee indirect de politici. Als je in de piramidale machtsstructuur politici niet meer
vertrouwt, kun je evenmin op artsen vertrouwen. Zij gehoorzamen immers aan de politiek. Zo luidt de
conclusie van dr. Ghis.
Onvoorwaardelijke liefde
Realiseer je waar de ultieme macht ligt: in de kracht van onvoorwaardelijke
liefde. Het gaat uiteindelijk om het transformeren van valse macht van buitenaf
naar authentieke kracht van binnenuit. Deze transformatie brengt ons naar wie
we werkelijk en in diepste wezen zijn. "Ik nodig je uit om de realiteit vanuit dit
perspectief te zien", aldus dr. Ghis.
Namens de Werkgroep 9-9-9.
La Vie Tara, 6-12 september 2009
Lalouvesc, Frankrijk.
Beatrijs Penn
Albert Toby
Nico Appelman
Illustraties: Marianne van den Dungen
Noot redactie:
We danken Spiegelbeeld voor het vrij geven van dit artikel ondanks dat het pas in oktober in het blad zal
verschijnen. Een goede voorbeeld.
Gaarne dit artikel verspreiden, op site's plaatsen als het maar wordt gelezen.
Tevens nog een attentie richting verontrustemoeders.nl voor het doorsturen van het artikel.
Bron: Spiegelbeeld -oktober 2009
De informatie die op deze site vermeld staat is (enkel in het geheel) vrij over te nemen mits de bron vermeld
wordt.
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De dertien bloedlijnen geven een totaalbeeld van de NWO. Dit is het meest belangrijke wat U moet weten
over de werking en de organisatie van de NWO. Ik zal aantonen, dat er 3 bloedlijnen zijn door de eeuwen
heen, die de wereld beheersen en dat er dus feitelijk nooit democratie bestaan heeft. We gaan even naar
barak Obama , de 11e achterneef van George Bush en meer: ( zet de video soms even op pauze om het
allemaal te laten bezinken), video van 9.23 min.:
Bush, Clinton, Obama, Palin en het Engelse Vorstenhuis. John Carry, President Lincoln, Prinses Diana.
Merk op dat de Burgemeester van New York, allemaal familie van elkaar. Guiliani er ook bij hoort. Skulls and
bones gevonden met drugs-geld. Osama bin Laden was lid van de CIA en kreeg de opdracht Al Quida te
trainen tegen de Russen in de oorlog over heroine/papaverakkers.
De 13 Stanische bloedlijnen gebaseerd op de Masonische rituelen.
De Vrij Metselaars ( Free Masons ) spelen hier een belangrijke rol in.
Het doel is een Nieuwe Wereld Orde. H.G. Wells schreef niet alleen
boeken, hij wist en begreep toen al de meesten van ons nu nog
steeds niet doen. Om de NWO te begrijpen, zullen we de 13
bloedlijnen moeten begrijpen. De Illuminatie stuurde aan op een
Centrale Bank. Als U weet dat Clinton gerelateerd is aan Abraham Lincoln. Die een verhouding had ,met
Koning Leopold's dochter. Bij haar kreeg hij een tweeling, Emily en Emma. Ook had hij en persoonlijke band
met de Chineze familie Li, doe op hun beurt weer nauwe conten onder hielden met de Duitese Krupp familie.
De structuur van de Illuminatie is in 1767 in pirade-vorm weergeven, het schema wat U elders op mijn site
zult zien. Skulls and Bones bevinden zich onderaan de piramide. Maar kunnen zich opwerken naar de CFR.
Maar steeds weer komt het symbool van de Eagle terug.
De 13 bloedlijnen van de Illuminatie gaan terug naar het oude Babylon.
http://www.bibliotecapleyades.net/bloodlines/mormon.htm
De 13 bloedlijnen zijn van groot belang om inzicht te krijgen in de pik-orde van de
Illuminatie:
http://www.bibliotecapleyades.net/bloodlines/index.htm
Maar er is meer. Ik heb ook connecties gevonden tussen Hitler en de Rockefeller.
http://www.tetrahedron.org/articles/new_world_order/UN_Rockefeller_Genocide.html
http://ecosyn.us/Bush-Hitler/
Even in het kort:
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/the_rockefeller_bloodline.htm
http://educate-yourself.org/cn/genociderockefellernazis2apr03.shtml
http://www.scribd.com/doc/2869501/The-Rockefellers-Funding-Fathers-of-the-New-World-Order
En opnieuw de bloedlijnen:
http://www.reformation.org/rockefeller-investigates-bush.html
Schrik niet, Bill Gates die rijk geworden is van uw geld hoort ook bij de Rockefellers. Met 1 klik op Google
kwam ik hier op uit:
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message511392/pg1
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7529
http://www.fdrs.org/total_corruption.html
http://24ahead.com/blog/archives/007550.html
http://www.the2012apocalypse.com/index.php/2008/03/17/bill_gates_monsanto_and_rockefeller_behi?blog=2

http://denieuwewereldorde.come2me.nl/871679/13-Bloedlijnen

Pakistaanse moslimleiders willen verbod op Bijbel
Een groep moslimleiders in Lahore heeft op 30 mei via een persconferentie bekend gemaakt dat ze een
verbod op de Bijbel eisen. Ze beroepen zich hierbij op de omstreden blasfemiewetgeving in Pakistan, die
belediging van de islam strafbaar stelt.
In een persbericht (zie afbeelding) vermelden de moslims een aantal passages uit de Bijbel die in hun ogen
verwerpelijk zijn voor moslims.Het persbericht roept het hooggerechtshof van Pakistan op om het kopen en
verkopen van Bijbels in Pakistan te verbieden, evenals het preken uit de Bijbel. De groep moslims stelt
verder dat er wraak genomen zal worden voor het verbranden van een Koran door de Amerikaan Terry
Jones.
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Autochtone spam
Verschenen op 03-06-2011 in website Webwereld
Mail van de Hema. De Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam wijst mij
op haar niet te versmaden kortingsbonnen. Kortingen tot wel 15 procent! Zo is de vlaai in
de aanbieding. Het is maar dat ik het weet. Hoe komt de Hema aan mijn mailadres? Na
wat gepieker weet ik het. Meer dan een jaar geleden heb ik online foto‘s bij ze laten
ontwikkelen. Zomaar een voorbeeld van wat ik ‗autochtone spam‘ noem. Het zijn niet
langer de Engelstalige handelaren in Viagra die me irriteren, maar Nederlandse
bedrijven die mijn mailbox steeds weer weten te vinden. Waarom? Omdat ik ooit iets bij
ze heb besteld. Het is elke keer hetzelfde liedje. Nooit, echt nóóit, vink ik bij een
bestelling aan dat ik een nieuwsbrief wil ontvangen of op de hoogte wens te worden
gehouden van aanbiedingen. En dan toch die spam. Zo meldt Hema droogjes bovenaan
de e-mail dat ik deze ontvang ―omdat je eerder op hema.nl een bestelling hebt
geplaatst.‖
Is zo‘n mailtje van de Hema eigenlijk wel spam? Of mag het gewoon? Ik stel de vraag op twitter. Diverse
keren krijg ik hetzelfde antwoord: Hema doet wettelijk gezien niets verkeerd. De winkelketen heeft immers
een klantrelatie met me én mij wordt netjes de mogelijkheid geboden me uit te schrijven. Spamklacht.nl, de
site van Opta, lijkt dat te onderschrijven: ―Aan bestaande klanten (waaraan een product of dienst is
verkocht) kunnen over soortgelijke diensten/producten ongevraagde berichten worden gestuurd zonder dat
daarvoor toestemming is verkregen.‖
Klantrelatie dus. Fraai is dat. Maar ook raar. Waarom vragen bedrijven me überhaupt of ik hun nieuwsbrief of
aanbiedingen wil ontvangen, als ze me sowieso mogen mailen omdat ik ooit klant bij ze was? Daar reageert
een andere twitteraar. Hij heeft de spammail ook ontvangen en volgens hem mag het niet. Hij verwoordt het
mooi: ―klantrelatie is geen universele witwasser.‖ Volgens hem is de mail van de Hema onrechtmatig omdat
er geen direct aantoonbare link is tussen wat wordt aangeboden (kortingsbonnen) en de dienst die ik ooit
heb afgenomen (foto‘s).
Zou het waar zijn? Nu weet ik nog niets. Dan maar mailen met een echte kenner: Arnoud Engelfriet, de man
achter ictrecht.nl. Is de mail van de Hema nu spam of niet? Welnu, het ís spam. Engelfriet wijst me ook waar
ik moet zoeken. Arnoud: ―Bij lid 3 staat de uitzondering voor klanten, en daar staat duidelijk (nou ja, voor mij
als jurist duidelijk) ‗met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten‘. Oftewel, als je een boek
koopt mag je reclame voor nieuwe boeken krijgen, niks anders. Misschien dvd‘s, maar niet iPhones.‖
Spam dus. Maar wat nu? Een klacht indienen bij de Opta via Spamklacht.nl? Doe geen moeite. Het
afgelopen jaar ontving Opta zo‘n 34.000 spamklachten. Daaruit volgenden 56 waarschuwingen. Dat schiet
lekker op. Jammer dat Opta geen bonnen-quotum kent. Sterker nog, het zou mij niet verbazen wanneer
Hema niet eens wéét dat ze iets fout doet. Net als heel veel andere Nederlandse bedrijven die te lui zijn hier
alle spelregels omtrent commerciële communicatie tot zich te nemen.
Wat daar tegen te doen? De oplossing is simpel. Enkele weken geleden ontving ik spam van een hotel uit
Maastricht. Na ze vriendelijk gemaild te hebben dat ik hier niet van was gediend, stuurden ze me een dag
later doodleuk wéér dezelfde mail. Ditmaal bood twitter wel
uitkomst. Mijn oproep ―Kan iemand even een #mailbom sturen
naar info@townhousehotels.nl?‖ had direct effect: excuses voor
―onbedoelde spam‖ en nooit meer last van ze gehad. Wie weet
hebben ze er iets van geleerd. De ouderwetse mailbom dus.
Laten we hem weer in ere herstellen. Wat zegt u? Is een
mailbom illegaal? Hoe komt u daar nu bij? Zelfs de overheid is
van plan ‘m te gebruiken: tegen pedofielen. En wat goed
genoeg is voor de overheid, is natuurlijk ook goed genoeg voor
mij.
http://www.koelman.com/2011/autochtone-spam/
Is dit normaal?

Liefhebbers van tatoeages showen hun lichaamsversieringen
tijdens het vijfde internationaal tattoofestival in Bogota, de
hoofdstad van Colombia. Ook deze Mexicaanse tatoeageartieste Maria Jose Cristerna, alias 'de vampiervrouw', laat zich
van haar beste kant zien. © afp
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HAARP (5/6/2011)
De berichten over de natuurrampen volgen elkaar in rap tempo op. Over vulkaanuitbarstingen, watersnoden,
aardbevingen, tornado's, overstromingen, en er lijkt niemand binnen de reguliere pers— of de 'mainstream
media', zoals we ze ook wel noemen—die ze met elkaar verbindt. Dat komt omdat de meeste journalisen
niet weten dat het mogelijk is.
De gangbare verklaring is het opwarmen van de aarde, maar daar kunnen we lang of kort over
discussiëren... er is geen opwarming van de aarde. Als je werkelijk alle temperaturen op aarde meet—en
gelukkig bestaan er nog mensen die dat doen—wordt het mondiaal gezien juist een beetje kouder. Hoe dan
ook, het 'global warming' geneuzel is pure oplichting. (zie: Broeikas Effect & Caught green-handed)
En toch is het zo dat er steeds meer natuurrampen zijn. Dat zie ik, dat zie jij, maar hoe komt dat dan toch?
Mijn vermoeden is dat veel—niet alle, maar wel veel—van deze natuurrampen kunstmatig worden
opgeroepen middels het verhitten van de ionosfeer en het weerkaatsen van hoogfrequente radiostraling
tegen diezelfde ionosfeer.
Er zit werkelijk in alles wel een samenzwering. Het beïnvloeden van het weer, het klinkt als sciencefiction
maar het is absolute science-fact. In 1977 is er in Geneva, tijdens de Environmental Modification
Convention, een verdrag ingediend waarin vastgesteld wordt dat het niet is toegestaan om het weer te
beïnvloeden tijdens oorlogshandelingen. Dit verdrag is in 1978 ondertekend en dat zou niet nodig zijn als het
niet mogelijk zou zijn om het weer te beïnvloeden.
Hoe schiet je hoogfrequente radiostraling de ruimte in om de ionosfeer te verhitten en de stralen gericht te
weerkaatsen? Dat doe je door verspreid over de gehele aarde een antenne systeem aan te leggen dat
HAARP heet. HAARP staat voor "High Frequency Active Auroral Research Program". Veelal wordt ons
verteld dat dit slechts onderzoek is, gedaan vanuit Alaska, maar in elke werelddeel bestaat er een
deelstation van HAARP, met duizenden antennes... zoals het plaatje hieronder laat zien.
HAARP kan meer dan alleen het weer beïnvloeden,
het kan ook de mens en zijn geest beïnvloeden en
manipuleren. De teruggekaatste hoogfrequente
radiostraling kan individuele mensen beïnvloeden
maar ook massahysterie oproepen. Het kan grote
groepen mensen aanzetten tot, bij voorbeeld, een
opstand zoals dat gaande is in het Midden-Oosten. Ik
geloof ook dat dit op die manier is gedaan (naast
directe manipulatie ter plekke door infiltranten en
acties van de CIA en Mossad), het is mij namelijk te
toevallig dat opeens iedereen in het Midden-Oosten
de pest in heeft en genoeg heeft van de
machthebbers... dat gaat er bij mij gewoon niet in.
Zo gaat het er bij mij ook niet in dat er nu opeens
zoveel natuurrampen zijn. Het is niet de aarde die in opstand komt, het is de mens die loopt te rotzooien met
de natuur; en dan niet met vervuiling, maar door opzettelijke manipulatie van het weer en de krachten in de
aarde.
Dit wordt gedaan met HAARP en om verschillende redenen. Ten eerste moet de bevolking geminimaliseerd
worden, zoals is vastgesteld in The Global 2000 Report To The President van de Club van Rome, en hoe
kun je dat makkelijker doen dan door veel slachtoffers te maken met iets dat een natuurramp lijkt te zijn. Ten
tweede moet er bewezen worden dat de aarde in problemen is, en dat dit komt door onze leefstijl, en dat we
daarom meer belastingen moeten gaan betalen om 'global warming'—iets wat zo overduidelijk niet bestaat—
te stoppen. Een derde reden voor het gebruik van HAARP is, zoals ik al even heb aangestipt, de manipulatie
van de menselijke geest en het sturen van menselijk handelen doormiddel van verschillende frequenties
radiostraling. Dit hoeft niet massaal te gebeuren, zoals nu in het Midden-Oosten, maar het kan ook op kleine
schaal. Als ze weten waar we zijn—en dat weten ze tegenwoordig op de millimeter af dankzij onze mobiele
telefoons en GPS navigatie systemen—, kunnen ze ons individueel bombarderen met verschillende
frequenties radiostraling.
Hoe dan ook is HAARP het meest verwoestende wapen op aarde en het wordt dagelijks gebruikt om mens,
dier, weer en aarde te manipuleren.
© Frits Spoelstra
Links naar info over HAARP:
— Are We in a HAARP "Earthquake War"? ; Stuxnet, HAARP en de X37-B in de vernietiging van Japan!
— De HAARP overstemt alles ; H.A.A.R.P. ; — The Military's Pandora's Box ; — Het Ultieme Wapen
— High Frequency Active Auroral Research Program (Wikipedia) ; — The High Frequency Active Auroral
Research Program (official site) ; — Google HAARP
http://snips.home.xs4all.nl/snips/Re-Volt/haarp.html
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Palestijnse Autoriteit: Vluchtelingen zijn ons kernwapen
'Syrische president Assad beloofde $ 1000 aan iedereen die grens met Israël zou proberen te doorbreken'
Bij de onlusten langs de grens met Syrië vuurden Israëlische
militairen gisteren slechts enkele echte kogels af. Het door Syrië
genoemde aantal van 23 doden lijkt dan ook pure propaganda te zijn
(4). Arabieren die door de Verenigde Naties worden erkend als
'vluchtelingen' zijn volgens een adviseur van de Palestijnse leider
Mahmoud Abbas het 'kernwapen' van de Palestijnse Autoriteit. Dit
'kernwapen' bestaat uit een mars van honderdduizenden Arabieren
op de grenzen van Israël. De tweede Naksa dag gisteren wordt
overigens als een mislukking beschouwd omdat slechts een paar
honderd Arabieren -waarvan velen betaald zouden zijn door de Syrische president Assad- gehoor gaven aan
de oproep om te proberen opnieuw de grenzen met Israël te doorbreken.
Het 'kernwapen' verhaal is afkomstig van de officiële website 'WAFA' van de Palestijnse Autoriteit en werd
geschreven door Sabri Saidam, de secretaris-generaal van de Revolutionaire Fatah Raad, waar Abbas het
hoofd van is. De term 'vluchtelingen' wordt willekeurig geplakt op vijf miljoen Arabieren die hoofdzakelijk in
Jordanië, Syrië, Irak en Libanon leven, en die de kinderen, klein- en achterkleinkinderen zouden zijn van de
circa 550.00 Arabieren die tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948 voor het grootste deel vrijwillig uit
Israël vertrokken, en die in 1967 na de door de Arabieren verloren Zesdaagse Oorlog de bevrijde gebieden
Judea en Samaria ontvluchtten.
Mahmoud Abbas eist dat al deze 'vluchtelingen', die vertrokken omdat de Arabische landen hen de uitroeiing
van de Joden en daardoor een spoedige terugkeer beloofden, naar Israël zullen mogen emigreren, iets dat
onmiddellijk een einde zou maken aan de Joodse staat omdat de Joden daardoor in één klap in de
minderheid zouden zijn. Om die reden weigert Abbas categorisch Israël te erkennen als 'Joodse staat'. Aan
de andere kant eist hij wél erkenning voor een 'Palestijnse' staat, waarvan hij regelmatig herhaalt dat deze
volledig Judenrein zal moeten zijn. Ook christenen zijn hun toekomst in 'Palestina' absoluut niet zeker. Door
de Palestijnse etnische en religieuze zuiveringen is het aandeel christenen in Bethlehem gedaald van 60% in
1990 tot amper 15% in 2008.
Saidam schreef dat het 'nieuwe Palestijnse kernwapen' sterker is dan het hele Israëlische
kernwapenarsenaal, waarvan het bestaan nooit officieel erkend werd maar dat volgens schattingen zo'n 200
a 400 nucleaire bommen telt. De mars op Israëls grenzen op 15 mei was nog relatief kleinschalig, maar
volgens Saidam zijn 'de Palestijnen begonnen met het inzetten van hun nieuwe kwaliteits 'kernwapen' tegen
de grenzen, terwijl het massale arsenaal van nucleaire, chemische en biologische wapens, cluster- en fosfor
bommen, en het hele spectrum aan massavernietigingswapens in Israëls opslagplaatsen blijft, hun
kernreactoren en laboratoria verlamd door de voetstappen van de Palestijnse jeugd...'
'Het nieuwe Palestijnse kernwapen zijn de vluchtelingen binnen en buiten het thuisland, die een
rechtvaardige vrede willen maar daar pas zullen komen als de bezetting is verdwenen,' aldus Saidam. Zowel
Hamas als Fatah, nu beiden onderdeel van de Palestijnse Autoriteit, hebben nog altijd officieel de 'bevrijding'
van héél 'Palestina' -dus de vernietiging van heel Israël- als hun belangrijkste doelstelling. (1)
Assad: $ 25.000 beloning bij dood door IDF
Volgens de Syrische oppositie beloofde president Bashar Assad $ 1000 aan iedereen die gisteren de grens
met Israël zou proberen over te steken, en maar liefst $ 25.000 -volgens een andere bron $ 10.000 (2)- aan
de families van degenen die daarbij het leven zouden laten.
Voor de arme boeren, die lijden onder de aanhoudende droogte in Syrië en die gelokt werden om op te
trekken naar de grens met Israël, is $ 1000 net zoveel als ruim 5 maanden inkomsten. 'Het is duidelijk dat
Assad de aandacht van de wereld wil afleiden van zijn eigen slachtpartijen en gewelddadigheden, die
gisteren (zaterdag) aan zo'n 70 mensen het leven kostten en vandaag, in Jisr al-Shoghou, nog eens aan 30,'
aldus de website van de Syrische Hervormingspartij.
Tijdens de al 8 weken durende opstand in Syrië werden al meer dan 1500 mensen gedood en zo'n 35.000
gearresteerd of geteisterd door Assads militaire eenheden. Bij de grensonlusten zouden volgens de door de
Syrische overheid gecontroleerde media gisteren 23 mensen zijn omgekomen, iets dat sterk door Israël
wordt betwijfeld omdat er nauwelijks met scherp werd geschoten (4). Het Israëlische leger (IDF) blijft in hoge
staat van paraatheid om nieuwe infiltratiepogingen te voorkomen.(3)
Xander - (1) Arutz 7, (2) DEBKA, (3) , (4) Haaretz
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Duitse advocaat bevestigt geplande nucleaire aanslag op 26 juni in Berlijn
De Duitse advocaat Torsten van Geest heeft de echtheid van een
recent internet gerucht bevestigd dat hij namens zijn
advocatenkantoor een kort geding heeft aangespannen tegen
bondskanselier Angela Merkel vanwege het feit dat zij op de hoogte
zou zijn van een geplande aanslag met een kernbom in Berlijn, die
op zondag 26 juni tijdens de openingswedstrijd van het
Wereldkampioenschap Voetbal voor vrouwen zou moeten gaan
plaatsvinden.
Internetblogger Steven Black dacht aanvankelijk met de zoveelste
hoax te maken te hebben toen hij een officieel document van het advocatenkantoor Van Geest onder ogen
kreeg met daarin het verzoek tot het korte geding tegen de Duitse bondskanselier. Hij besloot om de
advocaat in kwestie naar de echtheid van het document te vragen. Diens antwoord:
'Dit verzoek (PDF) is authentiek en kunt u terugvinden op mijn website. Ik zou de verspreiding hiervan zeer
verwelkomen!' In het document wijst advocaat Van Geest leden van de beruchte Bilderberg groep en de
'Atlantische Brug' als de bedenkers van deze 'false flag' aanslag aan. Tevens eist hij dat de Duitse bevolking
op de hoogte wordt gesteld van deze feiten.
Een anonieme medewerker van het bureau rampbestrijding in de stad Dresden schreef in een brief dat er in
de nacht van 10 op 11 mei een geheim gehouden massale oefening werd gehouden in het stadion van de
club Dynamo Dresden met als thema een bomaanslag met een groot aantal gewonden als gevolg. Volgens
de medewerker is er ook in Dresden beslist iets op til dat niet persé alleen met het WK voor vrouwen te
maken heeft.(1)
Xander
Reactie - Ook op 26 juni:
-1963 - John F. Kennedy spreekt tijdens een toespraak in West-Berlijn de beroemde woorden: "All free men,
wherever they may live, are citizens of Berlin, and, therefore, as a free man, I take pride in the words 'Ich bin
ein Berliner!'"
-Internationale dag tegen het misbruik van en de illegale handel in verdovende middelen
-Internationale dag voor steun aan slachtoffers van foltering

RAND research: Militaire aanval kan Iraanse kernbom niet meer stoppen
Hoogst waarschijnlijk geen Amerikaanse B2's boven Iran - althans,
niet met conventionele bommen.
In een nieuw rapport van de al 63 jaar bestaande non-profit
onderzoeks organisatie RAND (Research ANd Development) wordt
op grond van de laatste gegevens van het Internationale Atoom
Energie Agentschap (IAEA) geconcludeerd dat een militaire aanval
Iran niet meer zou kunnen afhouden van het bouwen van een
kernbom. De uraniumverrijking in Iran gaat inmiddels zo snel, dat de
islamitische republiek al over 8 weken zijn eerste nucleaire wapen
klaar zou kunnen hebben.
Afgelopen vrijdag schreven we dat Iran voldoende uranium heeft voor niet slechts 1, maar 4 nucleaire
bommen. Dat uranium moet echter eerst verder verrijkt worden voordat er daadwerkelijk een kernwapen
mee gemaakt kan worden. Volgens RAND researcher Gregory S. Jones is het een kwestie van amper 2
maanden voordat Iran 20 kilo uranium heeft verrijkt van 19,7% nu naar de voor een kernbom benodigde
90%. Jones benadrukt dat luchtaanvallen, waar de afgelopen jaren regelmatig sprake is geweest, het
Iraanse nucleaire programma niet langer kunnen tegenhouden. De realiteit is volgens hem dat de VS en
Israël gefaald hebben en Iran nu op ieder moment een kernwapenstaat kan worden. Alleen een complete
invasie, dus met militaire strijdkrachten op de grond, kan een nucleair Iran volgens Jones misschien nog
voorkomen worden.
Het is nauwelijks voorstelbaar dat de in Irak en Afghanistan uitgeputte Amerikaanse strijdkrachten nóg een
invasie zullen kunnen plegen, één die gezien de militaire staat van Iran hoogst waarschijnlijk gedoemd is te
mislukken. De wereld zal dan ook moeten erkennen dat het internationale beleid van onderhandelingen en
sancties een mislukking is gebleken. (1)
Voor zover bekend heeft RAND onderzoeker Jones in zijn rapport geen rekening gehouden met de derde en mogelijk nog enig overgebleven- optie om een nucleair Iran te voorkomen: een aanval met kernwapens.
Xander - (1) Ynet News
Zie ook:
03-06: Verrijkt uranium Iran genoeg voor 4 kernbommen
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Een totaal-pakket aan informatie van wat zich onder de grond afspeelt.
juni 06, 2011By: silviavideler Category: Actueel, Eindtijd ontwikkelingen
Onze steun en toeverlaat, Tjenne uit het mooie Vlaamse land, bezag het You Tube filmpje aangaande
ondergrondse sites, steden, kampen, bunkers etc. en heeft een duik genomen in zijn grandioos archief. Een
archief waar hij ons graag van laat mee profiteren en deelgenoot van maakt. Dat ík, ondergetekende, hem
daarvoor bijzonder dankbaar ben, moge duidelijk wezen en gezien div. mail-reacties is inmiddels gebleken
dat ik dus niet de enige ben die graag gebruikt maakt van zijn kennis en opgeslagen kennis.
Silvia Videler
Hieronder volgt dan een lijst met een groot aantal links, zodat u zeer goed op de hoogte kunt geraken over
datgene wat de overheden, wereldwijd, al bekokstoofd hebben en nogmaals denk even aan: Openbaring
6:15 Alle items: aanklikbaar:
- 10,000 MPH Tube-Shuttles?
- Alien Underground Bases and Remote Viewing
- America‘s Top Secret Bases
– Ancient Cities Under The Sands of Giza
– Are the Hidden Underground Military Bases the Real
Headquarters for The New World Order?
– Bases Militares Subterráneas Profundas, (DUMBs) y Un
Escenario
– Bases Subterráneas y Túneles
– Construcciones Subterráneas o la Hipótesis de una
Invasión ya Consumada
- Deep Underground Military Bases (DUMB Bases)
- Dulce & Other Underground Bases and Tunnels - Excerpt
from Cosmic Top Secret
- Extraterrestrial Base On Earth - Sanctioned By
Officials Since 1954
- Inside the Military UFO Underground
- Los Túneles de América
- Mount Weather – FEMA Installation
- Mount Weather‘s Russian Twin
- Mount Weather – What is Mount Weather‘s
Ultimate Purpose?
- NIBIRU and The Subterranean Connection
- Norwegian Secret Underground Base Update
- Photo Reveals Secret Dig Beneath U.S. Capitol
– Project RedBook – Subterranean Worlds / AlienHuman Underworlds
- Secrets of The Subterranean Cities
- Secret Underground Tunnels – Past & Present
- Shambahla - Main File
- Subterranean Tunnels & The Hollow Earth – My Search for
Tunnels in the Earth
- Subterranean Tunnels – Underground Alien Bases
- Tales of The Underground
- The Secrets of The Mojave - Main File
- The Subterrene Machine - Main File
- The Underworld Empire - Main File
- Top Secret Military Bases – Tehachapi Ranch
- Ubicación y Descripción de Bases Extraterrestres – Zona
Artica, Argentina, Australia
- UFO‘s & Underground Bases
- Underground Bases and The NWO
- Underground Bases and Tunnels
- Underground Bases – ―Billy Goodman
Happening―
- Underground Bases – Information from The
Cassiopaeans
- Underground Bases, Missing Children, Extra-Terrestrials –
What You Need To Know For Your Future

Nieuwsbrief nr. 128 – 12 juni 2011 - pag. 60

- Underground Cities – from ‗The Hollow Earth‘ by
Dr. R. W. Bernar
– Under The Ground
- Yamantau Mountain Complex - A Future
Armageddon?
- Zonas Off Limits – Area 51, Groomlake, Dulce…
- Main File
Additional Information
- A Description of Rainbow City – From The
Hefferlin Manuscript
- Akakor – La Leyenda de los Ugha Mongulala
- A Letter From a Norwegian Politician
- ―As We Walked Through The Tunnels of Gold…‖
- Hot Sites USA Map
- Interview of Richard Sauder by John Kuhles
- Literature Survey of Underground Construction Methods for
Application to Hardened Facilities
- Map – Aliens Underground Facilities/Tunnels
- Oak Island
- Phil Schneider vs.The New World Order – Main
File
- Project Mannequin and James Casbolt – Main
File
- ¿Se Está Planificando Ya La III Guerra Mundial?
- The Dragon Snake – A Solomon Islands UFO
Mystery
- Underground Infrastructure – The Missing Forty
Trillion Dollars
- Underwater Anomalies in The Andes of Peru
- Utilization of Nuclear Power Plants in Underground
Installations
- World Atlas Map
Egyptians in America? – Underground Archeological
Discoveries
- Ancient Egyptian City In the Grand Canyon? Lost City of
the Dead in the Grand Canyon - Main File
- The Burrows Cave Enigma
Caves
– Cavernas, Calabozos y Laberintos – de ―Conflicto
Cósmico y Las Guerras de DA‘ATH‖
– Caverns, Dungeons and Labyrinths – from ―Cosmic
Conflict and The DA‘ATH Wars‖
- Conquering an Infinite Cave - Vietnam‘s Hang
Son Doong Cave
- The Crystal Cave - Naica – Main File
- The Metal Library and The Cueva de Los Tayos Main File
Multimedia:
- Vietnam Mammoth Cave – Hang Son Doong
Cave
– Worlds Biggest Cave
Books-Treaties
- Beasts, Men and Gods – by Ferdinand
Ossendowski
- El Reino Interior – por Waldemar Verdugo
Fuentes
- La Crónica de Akakor – por Karl Brugger
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Audio
Audio

Multimedia
- Conspiracy Theory – 2012 – Jesse Ventura
- D.U.M.B.s – Deep Underground Military Bases
- Granada Forum Lecture – Dr. Bill Deagle
- Hidden Empire – Underground Bases And Tunnel
Systems
- Iron Mountain – TOP Secret Government Facility (Holds
Flight 93 Evidence)
– Naica Chihuahua – Cueva De Cristales
- Radio Free Signs of the Times – Richard Sauder – Secret
Underwater Bases New Edition – April 10,2007
- Richard Sauder – Secret Underwater Bases – Laura Lee
interview Richard Dauder
- Top Secret America
- UFO Contactee – Alex Collier
- Underground Aliens

Audio

Audio

- Underground and Undersea Bases – George Noory
interview Richard Sauder – Apr 28 2005
Part 1
Part 2
Part 3
- Underground and Underwater Bases and Tunnels – John
Kuhles interview Richard Sauder
Related Reports
- About Credo Mutwa – Main File
- Alternative 3 – The Saga Lives On – Main File
- FEMA – Main File
- In Search Of Shambahla
- Malta – Island of Giants – Main File
- The Dulce Book
- The HAB Theory
- The Occult Reptilian Saga – Main File

Kabinet probeerde belastingvlucht Willem Alexander in de doofpot te stoppen
Door: Gerard Driehuis - Bron: De Volkskrant
Willem Alexander en Maxima betaalden hun malle villa in Mozambique (―We doen dit voor de mensen daar‖)
deels of helemaal via belastingparadijzen als de kanaaleilanden. En toen de politiek daar lucht van kreeg is
er een zwijgverbod opgelegd door premier Balkenende. Dat deed Balkenende op een zeer slimme, om niet
te zeggen sluwe manier: Hij lichtte de kamer in via de commissie voor de veiligheidsdiensten (de commissie
‗Stiekem‘). En zo had hij de kamer wel geïnformeerd, maar konden de politici er geen kant mee op. De leden
van deze commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten - de fractievoorzitters van alle politieke
partijen – hebben namelijk zwijgplicht. Zo hielden de premier en de minister de informatie over de betaling
buiten het politieke en publieke debat over de villa in Machangulo.
Dat dat nu alsnog bekend is geworden is te danken aan De Volkskrant, die er vandaag mee komt.
De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bevestigt De Volkskrant desgevraagd dat prins Willem-Alexander en
prinses Máxima hun vakantievilla in Mozambique hebben gekocht door rekeningen te betalen in
‗verschillende landen‘, waaronder het belastingparadijs Jersey.
Maar de prins en prinses hebben, aldus de RVD, door hun wijze van betalen geen enkel financieel of fiscaal
voordeel behaald. Zij hebben zich aan alle internationale wetten en regels gehouden, en alle verschuldigde
belastingen voldaan.
Rutte vindt niet het gedrag van de Oranjes een probleem, maar dat van de lekkende politici en de volkskrant.
‗Het kabinet betreurt het dat er – volgens de Volkskrant – informatie uit het overleg met de Commissie voor
de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten naar buiten is gekomen‘, laat Rutte via de RVD weten.
Zou Willem-Alexander in de ‗leer‘ geweest zijn bij zijn Opa, Bernhard? Ook zo‘n goudeerlijk mens, die altijd
graag open kaart speelde en royaal belastingen betaalde? (Opm. red. S.V.)
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Forensisch bewijs ehec bacterie onthult oorsprong
Er wordt nog weinig gesproken over hoe de EHEC-bacterie plotseling resistent is geworden tegen acht
verschillende klassen antibiotica en uit het niets opdook. Deze e.coli variant is onderdeel van de
zogenoemde O104-streng en O104-strengen zijn normaal gezien vrijwel nooit resistent tegen antibiotica. Om
ze te kunnen laten muteren moeten ze eerst herhaaldelijk worden blootgesteld aan antibiotica. Waar wijst dit
op? Nieuwsgierigen kunnen in feite de genetische code van de e.coli uitpluizen om te achterhalen aan welke
antibiotica deze streng werd blootgesteld. Wanneer je kijkt naar de genetische code van deze O104-streng
wordt een fascinerend verband zichtbaar.
De genetische code onthult de geschiedenis
Toen wetenschappers van het Duitse Robert Koch Instituut de genetische opmaak van de O104-streng
ontrafelden kwamen ze erachter dat deze resistent is tegen de volgende klassen en combinaties van
antibiotica: penicilline, tetracycline, nalidixinezuur, trimethoprim-sulfamethoxazol, cephalosporines,
amoxicilline/clavulaanzuur, piperacilline-sulbactam en piperacilline-tazcobactam.
Daarnaast kan deze O104-streng speciale enzymen produceren die het zogenaamde ‗bacteriële
superkrachten‘ geeft. Deze staan technisch gezien bekend als ESBL (extended-spectrum beta-lactamases)
en maken de bacterie resistent tegen cephalosporines, de meest gebruikte antibiotica in ziekenhuizen.
Bovendien bezit de O104-streng twee genen, te weten TEM-1 en CTX-M-15, die organen kunnen
uitschakelen. Dus hoe ontstaat plotseling een bacterie die resistent is tegen meer dan tien antibiotica uit acht
verschillende klassen en twee nieuwe genen heeft plus nog een ESBL enzym? Om de bacterie resistent te
maken tegen al die soorten antibiotica dienen ze gedurende langere tijd afzonderlijk aan alle soorten te
worden blootgesteld. Het is moeilijk voor te stellen hoe dit in de natuurlijke wereld zou kunnen gebeuren.
Wanneer de bacterie uit voedsel is ontstaan, hoe kan deze bacterie dan resistent zijn tegen antibiotica die
niet worden gebruikt in groenten? Alhoewel resistentie tegen een enkel antibioticum vaker voorkomt is de
creatie van een e.coli streng die resistent is tegen acht verschillende gecombineerde klassen antibiotica niet
te verklaren met behulp van de natuurlijke wetten van genetische permutatie en combinatie. Zou het kunnen
zijn dat deze streng in een laboratorium is gefabriceerd?
Verbod op natuurgeneesmiddelen
Het recente verbod in de EU op natuurgeneesmiddelen is in feite een verbod op gezond leven. Is de EHECbacterie een bewuste aanval op verse groenten? Nu steeds meer mensen zich bewust worden van de
voordelen van kruiden en groenten kan alleen nog controle worden uitgeoefend op de bevolking door
bepaalde wetten en regels in te stellen. Wat is het verband met genetische gemodificeerde gewassen? Het
komkommerverhaal ontstond in Spanje en laat het land nu net tegen de introductie van genetisch
gemodificeerde organismen in de Spaanse landbouw zijn. Spanje nam dit besluit ondanks politieke
dreigementen uit de Verenigde Staten. En nu zitten de Spaanse boeren letterlijk met de gebakken peren.
Colloïdaal zilver
De nieuwe e.coli streng kan worden vernietigd met behulp van colloïdaal zilver en dat is waarom fabrikanten
van dit product al jaren worden aangevallen door bijvoorbeeld de Amerikaanse Voedsel en Waren Autoriteit
en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ze willen voorkomen dat het publiek de beschikking krijgt over
natuurlijke antibiotica die werken. Dit soort strengen van de e.coli bacterie kunnen eenvoudig worden
behandeld middels een combinatie van natuurlijke antibiotica uit planten, zoals knoflook, gember, uien en
medicinale kruiden. Probiotica kunnen bovendien de balans van de darmflora en het spijsverteringskanaal in
stand houden. Bron Niburu

Voedselsector gewaarschuwd voor terroristische dreiging
Voedselproducenten en -verdelers worden in Groot-Brittannië
gewaarschuwd voor een toenemende dreiging op hun sector door
terroristen. Dat schrijft de krant The Sunday Telegraph op gezag van
de Center for the Protection of National Infrastructure (CPNI).
Het CPNI waarschuwt dat de voedselsector kwetsbaar is voor
politieke en ideologische groeperingen die voedsel en drank op grote
schaal willen vergiftigen. De overheidsinstelling vraagt producenten,
verdelers en supermarkten om veiligheidsmaatregelen te treffen in
hun vestigingen en depots en eventuele zwaktes in de keten op te sporen.
De waarschuwing komt er na de uitbraak van de EHEC-bacterie, die toont hoe kwetsbaar de voedselketen is
en hoe snel bacteriën zich kunnen verspreiden.
De overheid waarschuwt voor aanvallers die voorverpakt voedsel met bacteriën of chemicaliën kunnen
besmetten of grondstoffen vervuilen. In dat kader worden landbouwbedrijven, die dikwijls buitenlands
personeel tewerkstellen, als kwetsbaar aanzien
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/06/05/voedselsector-gewaarschuwd-voor-terroristische-dreiging/
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Fluoride weer terug in het drinkwater?
vr, 27/05/2011 - Ivo
Persoonlijk dacht ik dat de (nuchtere) Nederlander al de meest gedrogeerde,
gepropageerde naïeveling was die ooit op deze aardkloot heeft gelopen. Maar
kennelijk kunnen we nog wel een extra shotje gebruiken. Onder het mom van
tandbederf te voorkomen, vindt de Groningse hoogleraar kaakchirurgie Ruud Bos
dat het Nederlandse drinkwater moet weer worden aangelengd met fluoride.
Het Nederlandse drinkwater moet weer worden aangelengd met fluoride om
tandbederf te voorkomen, vindt de Groningse hoogleraar kaakchirurgie Ruud Bos.
Daarnaast adviseert hij samen met huisarts Bert Tent zijn jonge patiënten om maar
weer fluoridepillen te slikken. Net als vroeger. Bos zou met het voorstel zijn gekomen nadat hij de noodklok
luidde over het grote aantal peuters en kleuters met een verwaarloosd gebit. Maar ligt dat ook niet aan de
hoeveelheid suikers en zoet dat tegenwoordig in het voedsel en drinken is verwerkt?
'Het kost niets en de winst zou groot zijn.' Aldus Bos. Het kost minder al je de jeugd nu al tempert met deze
extra drogering naast de ADHD snoepjes die rijkelijk worden uitgedeeld. De toepassing van fluoride zou
gemiddeld 15 procent minder gaatjes opleveren.
Maar voorlopig kan hij op weinig steun rekenen. Volgens historicus Dennis Edeler denkt dat het toevoegen
van fluoride 'juridisch zo goed als onmogelijk' is. Tussen 1960 en 1976 voorzagen veel gemeenten hun
drinkwater van fluoride, totdat diverse wetten daaraan een einde maakten. 'Er is immers sprake van
gebruikersdwang.
Staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) melde in 2005 ,,bijzonder verontrust'' te zijn over de vervuiling van
drinkwater met resten van medicijnen. Volgens een RIVM rapport uit 2008 zouden geneesmiddelen in zeer
lage concentraties in drinkwater en drinkwaterbronnen voorkomen. De hoeveelheden zijn echter zo laag dat
effecten op de volksgezondheid zijn te verwaarlozen, aldus het RIVM. Echt duidelijker wordt het hiermee niet
door. Echter is het in Breda al eens voorgekomen dat een boer zijn gehele veestapel kon vernietigen omdat
zijn koeien niet meer vruchtbaar waren. Dit kwam doordat het rioolafval dat resten van de anticonceptie pil
bevatten, gedumpt werd op een afvalberg naast zijn wei. Dit verspreide zich weer in de grond van zijn wei
waardoor uiteindelijk de koeien dit weer opnamen bij het gras eten.
Of de voorstellen worden overgenomen door Den Haag is nog maar de vraag,maar het is wel iets om in de
gaten te houden. Sommige mensen verwarren zich met de fluor die voorkomt in de natuur en de toegepaste
fluoride in onze tandpasta en dat wordt toegevoegd in het drinkwater in sommige landen. Fluor is een
chemisch element (voor de natuur- en scheikundigen: atoomnummer 9), fluoride is een aanduiding voor het
fluor-ion. Dit ion is essentieel voor de opbouw van tanden. Het fluor-ion - gebonden met andere stoffen komt veel voor in ons milieu. Het gebruik van fluoride voor het tegengaan van gaatjes (caries) kan een
gevaar opleveren voor de gezondheid. De Russen gebruikten fluoride in de tweede wereldoorlog om haar
gevangene rustig te houden. In rattenvergif is fluoride het hoofdingrediënt. De meningen zijn nog altijd
verdeeld over de toepassing van fluoride in de tandpasta e het drinkwater.
Bron en video‘s: http://www.wacholland.org/nl/nieuws/fluoride-weer-terug-het-drinkwater

Regenrecords in Noorwegen, schade en overlast
In Noorwegen was een sterke tweedeling van het weer de afgelopen
dagen: in het koude noorden was het tropisch warm in de nacht (> 20
graden, Skrova in Nordland noteerde 21.5) en overdag tegen
de 30 graden met volop zon! In het zuiden daarentegen viel de regen
met bakken uit de hemel, wat leidde tot talrijke overstromingen,
aardverschuivingen en huisinstortingen. Ook het verkeer werd danig
gehinderd, zowel autoverkeer als treinverkeer. Video
Op diverse stations kwam het tot nieuwe dagrecords aan neerslag, zo
meldde het Noors Metorologisch Instituut. Gausdal kreeg 68
millimeter te verwerken opdonderdag en dat was een
nieuw record sinds de metingen startten in 1959. Rena kreeg 66,9
millimeter regen, en dat was de één na hoogste waarde ooit gemeten
op 1 dag, het record is van 1 augustus 1989 (83 millimeter).
Bronnen: www.Yr.no en www.NRK.no
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Forensisch bewijs geleverd dat EHEC bacterie biowapen is
Hoewel de schuld van de uitbraak van de EHEC darmbacterie
beurtelings gelegd werd bij de telers van komkommers, tomaten,
augurken, spruitjes en taugé, is er forensisch bewijs geleverd dat de
antibiotica resistente super e.coli bacterie, die al aan 22 mensen het
leven kostte, in een biologisch laboratorium werd ontwikkeld. In de
reguliere media vraagt niemand zich af hoe het komt dat deze
bacterie op welhaast magische wijze resistent is geworden tegen
maar liefst acht verschillende soorten antibiotica en hoe deze
vervolgens plotseling in de Europese voedselketen opdook. Deze e.coli variant is een lid van de
zogenaamde O104-soort, die van nature bijna nooit resistent zijn tegen antibiotica. Om dit te bewerkstelligen
moet een O104-bacterie herhaaldelijk aan antibiotica worden blootgesteld, zodat deze op zodanige wijze
muteert dat resistentie tegen antibiotica wordt bereikt. Om de oorsprong van deze variant te ontdekken moet
de genetische code ontrafeld worden, zodat vastgesteld kan worden aan welke antibiotica de bacterie tijdens
zijn ontwikkeling werd blootgesteld. Het Duits Robert Koch Institute heeft dit gedaan en concludeerde dat
deze variant bestand is tegen maar liefst 8 soort antibiotica, te weten penicilline, tetracylcine, nalidixic zuur,
trimethoprime-sulfamethoxazol, cephalopsporins, amoxcilline (/clavulanic zuur), piperacilline-sulbactam en
piperacilline-tazobactam. Tevens produceert deze variant speciale enzymen die het als het ware bacteriële
superkrachten (ESBL's) geeft tegen o.a. cefuroxime, cefotaxime en ceftazidime, die behoren tot de meest
gebruikte antibiotica in ziekenhuizen. Bovendien bevat deze O104-soort twee genen -TEM-1 en CTX-M-15die artsen al sinds 1990 doen huiveren omdat de organen van veel mensen die ermee besmet raken ermee
stoppen en daardoor de dood veroorzaken.
EHEC bacterie moet uit laboratorium komen
Er is maar één manier om zo'n dodelijke superbacterie, die bestand is tegen ruim een dozijn antibiotica in
acht verschillende medicijnsoorten, te ontwikkelen, en dat is door deze bacterie doelbewust bloot te stellen
aan al deze antibiotica. Dat gebeurt niet in één keer; de bacterie wordt eerst resistent gemaakt tegen
penicilline, dan tegen een andere antibioticum, en zo voorts. Dit proces van genetische selectie wordt
verricht in biologische laboratoria, waar ook biowapens worden ontwikkeld. Het is virtueel onmogelijk dat
deze bacterie geheel toevallig uit zichzelf resistent is geworden tegen al deze soorten antibiotica. Als de
bacterie werkelijk in voedsel is ontstaan, zoals door velen wordt beweerd, hoe komt het dan dat de bacterie
resistent is tegen antibiotica die niet in groenten wordt gebruikt? Resistentie tegen één antibioticum komt
regelmatig voor, maar resistentie tegen een combinatie van acht verschillende antibiotica klassen gaat
lijnrecht tegen de wetten van willekeurige genetische permutatie en combinatie in. Simpel gezegd: de EHEC
bacterie is NIET vanzelf ontstaan. Er blijft dus maar één oorsprong over: een laboratorium.
Probleem-Reactie-Oplossing
Het lijkt dus opnieuw een gevalletje 'probleem-reactie-oplossing'. Eerst wordt er een probleem gecreëerd:
een dodelijke e.coli bacterie. Dan wordt de reactie van het publiek afgewacht, dat natuurlijk bang is besmet
te raken. Vervolgens wordt de oplossing gepresenteerd in de vorm van totale controle over de wereld
voedselvoorziening en het illegaal maken van bijvoorbeeld rauwe groenten en rauwe melk. Via deze
methode werden in Amerika volkstuintjes vrijwel volledig verboden, tenzij er voldaan wordt aan extreem
strenge overheidseisen. De EHEC uitbraak in Duitsland zou heel goed veroorzaakt kunnen zijn om de
nieuwe EU wetgeving waarin een groot aantal medicinale kruiden en dito voedingssupplementen worden
verboden kracht bij te zetten. De volgende stap in het indoctrinatieproces is de mensen bang maken voor
vers voedsel, waardoor ze min of meer gedwongen worden over te gaan op enkel verwerkt (dood) voedsel
dat hen veel sneller ziek maakt, wat de winsten van de machtige voedsel- en medicijnen multinationals flink
opdrijft. Genetisch gemanipuleerd voedsel speelt hier een grote rol bij, aangezien deze ontworpen zijn om de
voedselketen te besmetten met een genetische code die mensen onvruchtbaar kan doen worden, en bij het
nageslacht dat nog wél geboren wordt allerlei degeneratieve ziekten veroorzaakt, waar het farmaceutische
complex natuurlijk weer de nodige (dure) medicijnen voor kan leveren.
Wraak op Spanje vanwege weigering genvoedsel?
Spanje was het eerste land dat de schuld kreeg van de EHEC uitbraak, volgens sommigen omdat het land
zich verzette tegen de invoering van genetisch gemanipuleerde gewassen, ondanks het feit dat de
Amerikaanse regering op bedekte wijze dreigde met vergelding. Die vergelding is er nu wellicht inderdaad
gekomen. De farmaceutische giganten hebben zowel de middelen als het motief om een dodelijke e.coli
bacterie in hun laboratoria te ontwikkelen en los te laten op de bevolking. Het forensische bewijs dat de
bacterie is ontworpen kan niet worden ontkend, maar wel doodgezwegen in de door de overheid
gecontroleerde massamedia. Laat duidelijk zijn dat dit scenario, hoe verschrikkelijk het ook is, minder
angstwekkend is als de enige andere mogelijkheid die vanwege het bewijs feitelijk geen mogelijkheid meer
is: een e.coli bacterie die geheel toevallig resistent is geworden tegen acht soorten antibiotica. Als dat in de
natuur mogelijk zou zijn dan hebben we nog veel meer ellende te vrezen, want dan kan zo'n variant overal
en in elk soort voedsel opduiken.
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Effectieve natuurmedicijnen
Welke uitleg u ook wenst te geloven, de wereld wordt in ieder geval steeds vaker geconfronteerd met
superbacteriën die niet kunnen worden behandeld met bekende medicijnen. In de natuurgeneeskunde is al
vele jaren een effectief middel voorhanden: colloidaal zilver(water). Dat is precies de reden waarom
producenten van dit natuurlijke antibioticum door de grote wereld gezondheids instanties worden
aangevallen met felle negatieve propaganda. Want stel je voor dat de wereldbevolking dit effectieve en
goedkope middel zou ontdekken en er daardoor veel minder mensen ziek zouden worden - dat zou de
winsten van de machtige medicijnproducenten onmiddellijk doen verdampen.
Deze e.coli superbacteriën kunnen worden behandeld met een combinatie van natuurlijke, met bijvoorbeeld
knoflook, gember, uien en kruiden geproduceerde antibiotica. Probiotica kunnen helpen de darmflora te
balanceren en de e.coli bacterie 'uit te drijven'. Een gezond immuunsysteem en een goed functionerend
spijsverteringsstelsel kan een infectie met de EHEC bacterie weerstaan. Nu liggen besmette mensen slechts
hulpeloos in een ziekenhuis af te wachten of ze de besmetting zullen overleven of niet. En dat wordt dan
'moderne geneeskunde' genoemd.
Oorlog tegen de mensheid
Degenen die tot nu toe stierven aan de EHEC bacterie lijken helaas de eerste slachtoffers te zijn van een
nieuwe periode waarin biowapens worden losgelaten op de wereldbevolking, hetzij door een groep
wetenschappers, hetzij door een supranationale instelling -bijvoorbeeld de Bilderbergers- of een andere
duistere club elitairen die heimelijk de oorlog hebben verklaard aan de mensheid. (1)
Xander - (1) Natural News - Zie ook:
04-06: EHEC uitbraak mogelijk gevolg van experimenten Duitse overheid

Wetenschappers pleiten voor eetbare RFID-chips in voedingsmiddelen
Lekker mam, die nieuwe erfid chips!
Hij let erop dat u niet teveel calorieën inneemt, wijst u erop waar uw
eten vandaan komt en waarschuwt wanneer het voedsel in uw
koelkast begint te verderven. Dit zijn zomaar een paar verlokkende
beloften van de ontwikkelaars van een nieuwe, eetbare RFID chip
die direct in onze levensmiddelen gestopt moet worden. De
uitvinders denken dat deze technologie de eetgewoonten van de
mensen zal verbeteren. Critici zien de eetbare RFID chip echter als
de zoveelste methode om het gedrag van de mensen te controleren
en te beïnvloeden.
Het door Hannes Harms, verbonden aan de Royal College of Art in
Londen, ontwikkelde 'Nutrismart' systeem berust op het idee dat eetbare RFID chips kunnen bijdragen aan
een efficiëntere voedingsmiddelenketen en een verdergaande automatisering van de inkoop door
supermarkten. Ook het eten zelf zou er door vereenvoudigd kunnen worden door bijvoorbeeld
ingeprogrammeerde houdbaarheidsdatums, zodat de mensen nergens meer op hoeven te letten.
Door deze nieuwe technologie wordt nadenken bij zowel het eten als de omgang met levensmiddelen
praktisch uitgeschakeld. Voedsel met een RFID chip erin hoeft alleen nog maar voor een leesapparaat
gehouden te worden, en alle informatie over de ingrediënten en de maximaal aanbevolen consumptie is op
het scherm af te lezen. Magnetrons met ingebouwde RFIDs lezen automatisch de kook-, gril- of baktijd van
een product af, zodat u dit apparaat niet meer zelf hoeft in te stellen. Hoe interessant dit allemaal ook moge
klinken, deze nieuwe technologie heeft voor iedereen die er wat dieper over nadenkt een beangstigende
keerzijde. Er bestaan nu al eetbare RFID-etiketten voor het gebruik in medicijnen. Zo'n RFID etiket kan ook
gebruikt worden om de therapie van een patiënt te bewaken, te controleren of iemand wel op tijd zijn
medicijnen inneemt en zo niet, automatisch de instanties te waarschuwen. Als eetbare RFID chips eenmaal
worden ingevoerd dan kunnen we er 100% zeker van zijn dat bepaalde machten hier misbruik van zullen
gaan maken en totale controle zullen proberen te krijgen over wat mensen eten. Met andere woorden: als de
overheid op een dag besluit dat bepaalde vitamine- en mineralen supplementen verboden moeten worden wat in Europa reeds het geval is- dan kan met behulp van deze nieuwe technologie de consumptie van
verboden middelen worden gecontroleerd, zodat het verbod makkelijker kan worden gehandhaafd. (1) Het
'Nutrismart' systeem is de volgende stap op weg naar een volledig gecontroleerde maatschappij, waarbij
ieder aspect van ons leven wordt bepaald door een kleine maar machtige elite. De ultieme controle -namelijk
een permanente RFID chip in ieder mens- komt met de invoering van eetbare RFID chips nu wel heel erg
dichtbij, zeker omdat het niet moeilijk voor te stellen is dat dergelijke chips geprogrammeerd zouden kunnen
worden om zich bijvoorbeeld voor onbepaalde tijd ergens in het lichaam -bijvoorbeeld in de maagwand- te
nestelen. Xander - (1) KOPP Online
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Hij komt - Uit het nieuws 08-06-2011 (Aflevering: 455)
Het komende oordeel over de naties (deel 18) - De ruiter op het Zwarte paard
Door: Franklin ter Horst
Openbaring 6:5-6 En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat, had een weegschaal in zijn hand.
En ik hoorde als een stem te midden van vier dieren zeggen: een maat tarwe voor een schelling en
drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.
Er wordt op slechts één andere plaats in de Bijbel gesproken over een man met een weegschaal: … in zijn
hand is een bedrieglijke weegschaal, afpersen is zijn lust.‖(Hosea 12:8) De derde ruiter van de Apocalyps
stelt het grootste onrecht sinds mensenheugenis aan de kaak: miljoenen leven in overvloed, terwijl miljoenen
anderen wegkwijnen. Bij een ontoereikende voeding ontstaan ziekten, wanhoop en dood. Het zwarte paard
en zijn berijder zijn Gods waarschuwing voor het menselijk lijden dat voor de deur staat. Er is een onvergelijkbaar zwarte dag op komst. Het hele nog in leven zijnde mensdom zal de gevolgen ondervinden. Wanneer
het antichristelijk systeem, of zijn dictator, zoals de Bijbel voorzegt,
voor een betrekkelijk korte tijd het heft in handen neemt, zal het met
een meedogenloos regime de distributie van voedsel in de wereld ter
hand nemen.
Vlak voordat de berijder op zijn paard wegstormt, is hij te zien in heel
zijn profetische verschrikking. Eén van de grootste problemen in
onze tijd is de enorme voedselschaarste in sommige werelddelen. Dit zal alleen maar toenemen, naarmate
we het einde van het huidige wereldbestel naderen. Terwijl vandaag miljoenen mensen honger lijden, zijn de
wereldleiders druk bezig zich tot de tanden toe te bewapenen. In 1953 hield de toenmalige Amerikaanse
president Dwight D.Eisenhower een toespraak voor de Amerikaanse bond van dagbladuitgevers, en zijn
woorden maakten een diepe indruk op de aanwezigen:‖Elk geweer dat gemaakt is, elk oorlogsschip dat
uitvaart, elke raket die wordt afgeschoten, is in wezen diefstal van hen die honger hebben en niets te eten
krijgen, van hen die het koud hebben en geen kleren krijgen. Deze wereld geeft niet alleen maar geld aan
wapens uit; zij verspilt het zweet van haar arbeiders, het verstand van haar wetenschappers en de hoop van
haar kinderen… Dit is niet een goede manier van leven. De mensheid hangt onder een dreigende
oorlogswolk, aan een ijzeren kruis.‖ Met het geld dat de wereldleiders vandaag aan bewapening uitgeven
zouden gemakkelijk alle hongerende monden gevoed kunnen worden. De voormalige leider van de Sovjet
Unie, Nikita Chroesjtsjov zei toen hij het over de mogelijkheid van een Derde Wereldoorlog had: ―De
overlevenden zullen jaloers zijn op de doden.‖
De ruiter op het witte paard gaat uit ―overwinnende om te overwinnen‖. Hij is een misleider die er op
uit is om het hart en de geest van alle mensen te veroveren. Het rode paard brengt oorlog en doet als
eerste zijn vernietigende werk, waardoor het de weg baant voor de rijder op het zwarte paard, die een
hongersnood van ongekende omvang over de aarde zal brengen. De menselijke geschiedenis is vol
met gebeurtenissen waarin sprake is van hongersnood waarbij honderdduizenden, zelfs miljoenen
het leven hebben verloren. Volgens diverse deskundigen staat de wereld op de rand van een
verschrikkelijke wereldwijde voedselcrisis. In vele landen is het weer totaal in de war en gruwelijke
natuurrampen hebben een ravage aan gericht in de landbouwproductie in veel gebieden van de
wereld de afgelopen jaren. De meeste hongersnoden hebben vooral invloed op de arme en meest
kwetsbare bevolkingsgroepen. Sommige hongersnoden worden door de mens zelf veroorzaakt,
soms opzettelijk, door wanbeheer of slecht bestuur. Het bewust onthouden van voedsel heeft een
verwoestende invloed op de mentale vermogens van personen, in het bijzonder kinderen, en is niets
anders dan een pure misdaad.
Voor het eerst in de geschiedenis zijn er thans ruim 1 miljard mensen die chronische honger lijden.
Voor het eerst in de geschiedenis zijn er thans ruim 1 miljard mensen die chronische honger lijden.
De profeet, Amos, spreekt ook over de rijke kooplieden, de uitbuiters van zijn tijd, die de armen onderdrukten
en uitzogen in plaats van ze te helpen: ―Hoort dit gij die fel zijt op de arme, om de weerlozen des lands te
vernietigen, denkend: Wanneer is de nieuwe maan voorbij, dat wij koren kunnen verkopen, en de sabbat, dat
wij graan te koop aanbieden met verkleining van de efa (een kleine maat), met vergroting van de sikkel (de
prijs), met bedrieglijk gebruik van een valse weegschaal, ten einde de geringen te kopen voor geld en de
arme om een paar schoenen; en wij verkopen afval voor graan wij verkopen afval voor graan! ‖ (Amos 8: 46). Uit de tekst in Openbaring valt op te maken dat de olie en de wijn in eerste instantie nog onaangetast
blijven, de rijke mag zijn genotmiddelen nog een korte tijd behouden. Wanneer de Bijbel spreekt over olie en
wijn wordt daar overvloed en luxe mee bedoeld. Het feit dat er in de profetie wordt gesproken over ―wees
zuinig met de olie en de wijn‖ duidt op een situatie waarin er gelijktijdig luxe en overvloed, armoede en
hongersnood bestaat en helaas lijkt het er op dat de kloof tussen rijk en arm alleen maar groter wordt. De
verhouding arm-rijk wordt nog verscherpt. Tijdens het zesde zegel (6:15) worden echter ook de rijken, de
―groten‖, getroffen. Een maatje tarwe is qua voeding gelijk aan drie maatjes gerst, dit is de voeding voor een
man per dag. Het hele dagloon van de kostwinner voor de voeding van één persoon. ―Drie maten gerst voor
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een schelling‖ maakt duidelijk dat er een enorme economische crisis staat te gebeuren, die onvermijdelijk
een verlammende hongersnood met zich meebrengt.
Miljoenen mensen zullen ondervoed raken en sterven. Ondervoeding gaat gepaard met ziekte, geestelijke
en emotionele verzwakking, wanhoop en dood. In het zwarte paard en zijn berijder is het derde aspect van
de opkomst van de werelddictator te zien. Zwart is de kleur van de dood en de weegschaal het symbool voor
schaarste. Er ontstaan buitensporige prijzen, wat op een hollende inflatie wijst. Tijdens wetteloosheid,
revolutie en oorlogen, draaft altijd het paard van de honger mee. Dit spookbeeld is misschien wel de meest
afschrikwekkende en grootste angst die de mensheid telkens weer bedreigt. De Bijbelse profetie over het
zwarte paard is bezig voor onze ogen in vervulling te gaan. Misoogsten speelden de afgelopen jaren een
belangrijke rol bij het ontstaan van hongersnoden. Hongerige mensen wroeten in vuilnisbelten en
stortplaatsen naar een paar schamele kruimels om hun chronisch gevoel van honger te stillen.
Nu is Honger van alle eeuwen. Als Abraham in het land Kanaän aangekomen is treft een hongersnood het
land en is hij en zijn familie genoodzaakt naar Egypte uit te wijken omdat de hongersnood zwaar was in het
land (Genesis 12:10). Genesis 41 verhaalt dat in de tijd dat Jozef tot onderkoning in Egypte werd benoemd,
Egypte eveneens gebukt ging onder hongersnood. Toen de zeven jaren van overvloed, die er in het land
Egypte geweest was, verstreken waren, begonnen de zeven jaren van de hongersnood te komen,
zoals Jozef gezegd had; in alle landen was hongersnood (41:56) Toen de hongersnood nu over de
gehele aarde heerste, opende Jozef alle schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren; want de
honger was sterk in het land Egypte. En de gehele wereld kwam naar Egypte om bij Jozef koren te
kopen, want de honger was sterk op de gehele aarde. (41:57)
In Genesis 42:5 trekken ook Jozefs broeders naar Egypte om koren te kopen omdat er opnieuw sprake was
van een hongersnood in het Kanaän. Ook in de tijd van Jeremia was er sprake van grote droogte. Hij klaagt
bij de verwoesting van Jeruzalem, over het zwart worden van de mensen van de honger. In Klaagliederen
4:8 staat: Nu werd hun gestalte zwarter dan roet, zij werden niet herkend op de straten, hun huid was
verschrompeld om hun gebeente, was dor geworden als hout. Klaagliederen 5:10: Onze huid gloeit als
een oven door de brand van de honger. In 2 Kon. 6:24-20 staat het verhaal van hongersnood in het
belegerde Samaria, waarin twee moeders overeenkomen hun zonen te eten. In de praktijk komt één van de
vrouwen haar belofte na, maar de ander verbergt haar kind.
De hele geschiedenis door is er sprake geweest van hongersnoden maar diverse deskundigen zeggen dat
de tijd van de meest vreselijke hongersnoden in 1974 is begonnen, met miljoenen slachtoffers tot gevolg. In
dat jaar ontstonden er in delen van Afrika en Azië ontstellende voedseltekorten. In Cambodja stierven in
1979 honderdduizenden van de honger omdat het communistische bewind – om politieke ‗redenen‘
weigerde om de noodvoedselrantsoenen onder hen te distribueren. Het voedsel dat door donorlanden werd
verzonden om de hongerigen te voeden werd eenvoudig weg verbeurd verklaard en aan het leger
overgedragen. Juist in die landen waar men het minst in staat is om zich te voeden, is de grootste
bevolkingstoename. In 1996 herbevestigde ―de Verklaring van Rome over Wereldvoedselveiligheid‘ het
―recht van iedereen op toegang tot veilig en voedzaam voedsel‖. De ondertekenaars beloofden ook hun
politieke bereidwilligheid om ―honger in alle landen uit te roeien‖. Van deze belofte is niets terecht gekomen
want sinds die tijd nemen ondervoeding en verhongering in veel delen van de wereld niet alleen toe, maar
dreigen ze ook het lijden naar nieuwe recordhoogten te brengen. Slechte of mislukte oogsten, stijgende
prijzen, onduurzame landbouwpraktijken en onwil van de wereldleiders, brengen miljoenen mensen in
levensgevaar. De waanzinnige situatie doet zich voor dat er jaarlijks naar schatting 6 miljoen kinderen per
jaar sterven van de honger, terwijl enorme percentages van de beschikbare oogst zijn bestemd als
diervoeder. De Verenigde Staten horen bij de grootste graanproducenten ter wereld, toch is maar een
beperkt deel van deze productie bestemd als voedsel voor de mens terwijl maar liefst 77 procent naar de
veestapel ging. Daarnaast wordt bijna een derde van alle in de Verenigde Staten geteelde maïs, gebruikt
voor brandstof als gevolg van de Amerikaanse ethanol subsidies. Maar ook in andere landen worden
hoogwaardige voedingmiddelen waaronder suikerriet en suikerbieten omgezet in brandstof voor auto‘s.
Daarnaast worden voedingsmiddelen vernietigd, en dan niet omdat ze bedorven of onbruikbaar zijn, maar
omdat van sommige producten het aanbod te groot is en zo de prijs hoog te houden.
De wereld stevent af op een afschuwelijke voedsel crisis. Een crisis waar de hele wereld mee te maken zal
krijgen. Vele deskundigen op dit gebied zijn van mening dat er dat allemaal niet zo lang meer zal duren. De
slechte weersomstandigheden en rampen hebben de laatste jaren een enorme invloed gehad op de
voedselproductie. Daardoor vliegen de prijzen omhoog en treffen zoals gewoonlijk eerst de allerarmsten.
China was in de jaren 70 nog een belangrijk exportland van graan, maar
tegenwoordig moet het graan invoeren. Hetzelfde verhaal geldt voor
Zimbabwe. In dit land is door het rampzalige beleid van dictator Robert
Mugabe een enorme hoeveelheid uitstekende landbouwgrond braak komen
te liggen. Hij begon in 2000 met de confiscatie van duizenden productieve
boerderijen van blanke eigenaars en werden deze vervangen door politieke
stromannen van Mugabe zonder enige belangstelling voor landbouw.
Daarvoor werd Zimbabwe nog ‗de korenschuur van Afrika‘ genoemd.
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Hongersnood in Afrika
Werkloosheid, armoede, verpaupering en grootschalige hongersnood is het gevolg. Mugabe die de grootste
privéresidentie in Afrika bezit, gebruikt de voedselschaarste als wapen tegen allen die niet op hem stemmen.
Daarnaast is hij een campagne van geweld en uithongering begonnen tegen zijn politieke tegenstanders, als
gevolg waarvan er jaarlijks tienduizenden mensen sterven. In 2005 oversteeg het sterftecijfer het aantal
geboorten met 4000 per week, een cijfer dat door de hongersnood ongetwijfeld is gestegen. Dit is erger dan
politieke intimidatie en politiek geweld. Minstens 18 procent van de bevolking is geïnfecteerd met hiv. Door
voedselschaarste en door de dramatische gevolgen van HIV/aids zijn veel kinderen in Zimbabwe ondervoed.
Ook kent het land verreweg de laagste levensverwachting ter wereld: 34 jaar voor vrouwen, 37 voor
mannen. (In 1990 was dat 62 jaar.) R.W. Johnson, jarenlang correspondent voor de Britse Sunday Times,
berichtte dat ‗in Zimbabwe mensen massaal als dieren worden geruimd en dat het overgrote deel van de
sterfgevallen het directe gevolg is van doelbewust regeringsbeleid. De Verenigde Staten en de Europese
Unie laten dit willens en wetens allemaal gebeuren. Heeft dit mogelijk te maken met de depopulatieplannen
van de NWO criminelen? In de provincie Sindh in Pakistan wordt de levens van tienduizenden kinderen door
honger bedreigd. Sindh is in 2010 door zware overstromingen getroffen. Eind juli 2010 kwam ruim een vijfde
deel van Pakistan als gevolg van zware regen onder water te staan en 20 miljoen mensen werden getroffen
door de wateroverlast. Het ministerie van Gezondheidszorg in Sindh meldt dat ruim 23 procent van de
kinderen tussen de 6 maanden en vier jaar in het noorden van Sindh lijdt aan ondervoeding. In het zuiden
van deze provincie geldt dit voor ruim 21 procent van de kinderen.
Noord-Korea is al jaren niet in staat om het eigen volk te eten te geven. Honger wordt door leider Kim Jong II
gebruikt om de bevolking te onderdrukken. ―In de jaren negentig kwamen miljoenen mensen om van de
honger maar ook tegenwoordig is het weer heel normaal om dode kinderen op straat te zien liggen‖, aldus
lokale christenen. Ouders laten hun kinderen achter, omdat ze niet langer kunnen aanzien hoe hun zonen en
dochters verhongeren. Hele groepen kinderen zwerven door het land. Als ze worden gepakt door de politie,
worden ze naar een overvol weeshuis gebracht. Daar sterven ze meestal alsnog. Om zichzelf in leven te
houden, handelen Noord-Koreanen nu ‘s nachts op illegale markten. De volgende dag moeten zij zich weer
melden op hun werk.‖
In Noord-Korea zijn volgens de VN 6,2 miljoen van de 23 miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp. Naar
schatting worden daarvan 1,5 miljoen niet door de hulp bereikt. Het gebrek aan eten heeft niet alleen met het
gesloten karakter van het land te maken, Noord-Korea zag de afgelopen jaren verschillende keren complete
oogsten verwoest worden door overstromingen.
Kinderen sterven, omdat het kwaad het hart en de geest van volwassenen beheerst. Hoe treffend wordt dat
door de profeet Amos uiteengezet. God heeft de mens als rentmeester aangesteld over de rijkdommen van
de aarde. Maar dat schijnt de mens vergeten te zijn. In 2011 nemen ondervoeding en verhongering in veel
delen van de wereld niet alleen toe, maar dreigen ze ook het lijden naar nieuwe recordhoogten te brengen.
Slechte of mislukte oogsten, stijgende prijzen, onduurzame landbouwpraktijken zijn slechts enkele factoren
die collectief kwetsbare mensen levensbedreigend in gevaar brengen. Door een gebrek aan water, zijn
sommige landen van het Midden-Oosten gedwongen om bijna volledig afhankelijk te worden van andere
landen voor hun basisvoedselproducten. Zoals het zich thans ontwikkeld is er tegen het jaar 2012 in Saoedi
Arabië geen tarweproductie meer. De opstanden in de Arabische wereld ontstonden mede door de stijgende
voedselprijzen, die op hun beurt werden veroorzaakt door de sterk toegenomen vraag in Azië naar onder
andere graan.
Na het verdwijnen van dictator Hosni Mubarak als president van Egypte dacht de Egyptische bevolking het
pleit gewonnen te hebben, maar er heerst inmiddels een toenemend gevoel van onveiligheid. Het land lijkt in
de greep van chaos terecht te komen. Aanvallen op Koptische christenen door extremistische moslims zijn
schering en inslag. De economie is zo goed als in elkaar gestort en volgens diverse deskundigen is Egypte
medio september niet meer in staat de import van graan te betalen, met een regelrechte hongersnood tot
gevolg. Egypte is voor een groot deel aangewezen op voedselimporten, en raakt snel door zijn
voedselvoorraden heen. In het land met de meeste inwoners in de Arabische wereld staan alle signalen op
rood. Het Egyptische ministerie van Solidariteit en Sociale Rechtvaardigheid is al begonnen met het vormen
van ‗revolutionaire comités‘ die het recht van de straat moeten gaan toepassen op de bakkerijen,
brandstofhandelaren en straatverkopers die ‗hogere prijzen vragen dan in de wet is voorgeschreven‘.
De mens is hulpeloos en machteloos in het gevecht tegen de krachten van de natuur, en de absolute ellende
wanneer honger en dood rondwaren. De ontwikkelingen in de wereld lijken onomkeerbaar, en vele
deskundigen geloven dat de situatie steeds explosiever zal worden, totdat er één of andere tragische climax
zal volgen. De Bijbel zegt daar veel over, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Bijbelse profetieën
worden voor onze ogen vervuld. Overal om ons heen zien we de menselijke tragedie van armoede en ziekte.
Wat zal er gebeuren wanneer in de nabije toekomst honderden miljoenen niet genoeg meer te eten hebben?
Voedsel rellen zullen het gevolg zijn. Geweld is een tweede probleem dat voortvloeit uit tekorten. Honger
maakt mensen tot rovers. De mens wil overleven en gaat vervolgens op rooftocht.
Overige Bronvermelding bij de aflevering over het vale paard.
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EHEC is begin van ellende. Dit beest blijft beter plakken op het darmweefsel
E. coli-uitbraken worden straks heftiger dan ooit. Een rationele aanpak is er niet.
De boosdoener leek gevonden. Het beest kwam uit een taugékwekerij. Maar naar het definitieve bewijs
wordt nog gezocht, nu gisteren de eerste 23 tests van de in totaal 40 negatief uitvielen. De overige 17
uitslagen worden de komende dagen verwacht.
Die uitslagen is waar heel Europa dringend op zit te wachten. Geen miljoenenbelang, maar de minieme
taugéteelt als oorzaak, dat zou nog een geluk bij een ongeluk zijn. En de economische schade daarmee
hopelijk te overzien. En als het geen taugé is, start the blame game
opnieuw.
De speurtocht naar de bron van de EHEC-besmetting draait uit op
uiterst onsmakelijk moddergooien. Duitsland, Spanje, Nederland,
Rusland: binnen de kortste keren vlogen politici elkaar in de haren.
Niemand kijkt verder dan zijn eigen belang. Poetin sloot zelfs de
grenzen voor àlle Europese groenten. Een aardig cadeautje voor de
Russische boeren, die straks ongetwijfeld op Poetin zullen stemmen.
Brussel reageerde hierop ‗geschokt‘. Meer kan Brussel niet doen.
Ondertussen zaaiden microbiologen verwarring. Uit DNA-analyses
bleek dat de nieuwe EHEC uitstekend bestand is tegen antibiotica. Kwam ze dan uit de vleesindustrie (waar
kwistig met antibiotica wordt gestrooid), is vlees de boosdoener? De Wereldgezondheidsorganisatie was er
als de kippen bij om dát te ontkennen.
Kleefvermogen
Ontstaat deze gemengde bacterie dan wellicht in biogasinstallaties?
Vliegt ze door de lucht? Moet ademen afgeraden worden?
Godzijdank bracht zondag het Verlossende Woord: taugé. Boeren,
handelaren, ministers: ze slaakten een zucht van verlichting. Te
vroeg, lijkt het nu. En de consument is nergens van verlost.
Integendeel.
EHEC bestaat al lang. Jaarlijks sterven er wereldwijd tientallen
mensen aan een besmetting. Maar dit nieuwe type is stukken
gevaarlijker. Niet omdat ze bestand is tegen veel typen antibiotica: besmettingen met gevaarlijke stammen
zoals EHEC, worden niet met antibiotica bestreden.
Nee, op de een of andere manier blijft deze EHEC beter plakken aan het darmweefsel, waardoor ze veel
meer gifstoffen in ons lichaam kan pompen. Die gifstoffen veroorzaken nu juist de dodelijke bloedingen. Dat
kleefvermogen kan gemakkelijk overgedragen worden aan andere E. coli-varianten; dergelijke bacteriën
wisselen voortdurend genen uit. Dat betekent dat we in de toekomst te maken zullen krijgen met uitbraken
van bestaande schadelijke E. coli, maar dan voorzien van extra kleefkracht. Dus extra giftig. Microbiologen
waarschuwen dat deze EHEC een nieuwe fase inluidt in de strijd tussen mens en microbe. Ondertussen
reageren de autoriteiten steeds minder adequaat.
Er bestaat een Europees bureau voor het bestrijden van
besmettelijke ziekten, het European Center for Disease Control, in
Stockholm. Maar dat stond de afgelopen weken aan de zijlijn. In
Duitsland testte men zich suf; in eigen land dook de Voedsel- en
Warenautoriteit op de komkommer – en Stockholm had het nakijken.
Dat zal de komende jaren niet veranderen. Europa is uít;
nationalisme is ín. Ons voedsel komt uit alle windstreken, en we
exporteren naar alle windstreken. Een centrale aanpak is meer dan
welkom, maar controles en tests zijn nog steeds primair een taak
van de afzonderlijke lidstaten. ‗Voedselveiligheid‘ is politiek en psychologisch een véél te gevoelig
onderwerp om aan Europa over te laten.
EHEC is nog maar het begin. Straks zijn er hardnekkiger en giftiger killers. En is een gezamenlijke,
krachtdadige aanpak verder weg dan ooit.
Bron de Pers
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Ex terrorist Saleem (vervolg): Islam verwoest het Westen van binnenuit
'Islamitische wetgeving is de wortel van het kwaad'
Ook in ons land dringt het verstikkende duister van de meest
racistische, discriminerende en anti-humane wetgeving ter wereld
steeds verder in ons rechtssysteem door.
De voormalige moslimterrorist Kamal Saleem, wiens geschiedenis te
lezen is in dit artikel van gisteren, neemt geen blad voor de mond als
hij het over zijn oude religie heeft. 'Islam is als kanker. Het groeit en
breidt zich uit, totdat het uiteindelijk zijn gastheer verorbert en
verstikt.' Hij waarschuwt het Westen dan ook dat de import van
moslims maar één doel heeft, en dat is de Westerse beschaving te
verwoesten door deze te onderwerpen aan de islam.
Saleem werd door zijn ouders opgevoed tot een agressieve moslimterrorist die joden, christenen en het
Westen haatte. De Moslim Broederschap nam hem al op 7 jarige leeftijd op in de gelederen en zond hem
later uit naar Europa en daarna na de VS met als doel de Westerse samenleving te ondermijnen en de islam
te bevorderen.
Gisteren schreven we hoe een ongeluk Saleems leven totaal veranderde en hem uiteindelijk deed bekeren
tot het christendom. Nu gebruikt Saleem zijn kennis van de ware missie en de methoden van de Moslim
Broederschap om de Westerse burgers te waarschuwen voor wat er in hun landen achter de schermen
gaande is.
'De Moslim Broederschap is hier speciaal gekomen om de Verenigde Staten van Amerika te vernietigen en
door middel van de moslims de islam in te voeren,' aldus Saleem. 'En het zijn niet alleen de moslims die om
deze reden naar Amerika (en Europa) komen, maar ook degenen die ze rekruteren, de mensen die zich
tegen hun eigen land hebben gekeerd.'
Moslim Broederschap wil vernietiging van Westerse samenleving
In zijn boek 'The Blood of Lambs: A Former Terrorist's Memoir of Death and Redemption' en op zijn DVD 'In
The Red Chair' beschrijft Saleem hoe hij zijn talenten gebruikte om ten bate van de islam de wereld te
veranderen. In de Moslim Broederschaps eigen documenten is te lezen wat hun ware bedoelingen zijn voor
het Westen:
1. Vestiging: De islam en de islamitische beweging worden een onderdeel van het thuisland waar het in
verkeert.
2. Organisatie: De islam zet gedegen organisaties op waar de beschaving, structuur en het getuigenis (van
de islam) op worden gebouwd.
3. Stabiliteit: De islam wordt een stabiele factor in het land en zet mensen in beweging.
4. Macht: De islam dringt door in de zielen, gedachten en levens van het volk van het land waar het zich in
bevindt.
5. Grondvest: De islam blijft aanwezig, gaat niet meer weg en wordt geworteld in de bodem van het land
waar het zich in bevindt, en wordt niet langer als vreemd beschouwd.
Het plan voor de Verenigde Staten -en daarmee ook Europa- is duidelijk: 'De Ikhwan ('broeders') moeten
begrijpen dat hun werk in Amerika een grootse jihad is om de Westerse beschaving van binnenuit te
elimineren en te vernietigen, door het saboteren van hun miserabele samenleving door gebruik te maken
van hun eigen handen en de handen van de gelovigen, zodat deze wordt verwoest en Allahs religie zal
zegevieren over alle andere religies.'
Infiltratie in onderwijs en politiek
Hun methodes om dit te bereiken zijn het bouwen van moskeeën en islamitische centra en het oprichten van
islamitische organisaties en scholen. Vervolgens komt er één algemene 'islamitische beweging' die alle
islamitische onderdelen in een land met elkaar verenigt. 'En dat gaat helemaal tot aan het Witte Huis, de
Senaat, het Huis van Afgevaardigden, de (islamitische) lobby, het bankwezen en de veiligheidsdiensten
door,' aldus Saleem.
Zelfs de christelijke kerken en christelijke universiteiten zijn volgens Saleem inmiddels ten prooi gevallen aan
de islam. 'In christelijke scholen en universiteiten vind je al geschiedenis professoren wiens lessen ter
meerdere glorie van Allah, de islam en Mohammed zijn. Deze professoren zijn dan ook de eerste en beste
bondgenoten van de islam. En als iemand iets over de islam zegt dan probeert zo'n professor, die een
oorlogsmachine is geworden, zo iemand gelijk de grond in te boren.'
Om deze tactiek te begrijpen verwijst Saleem naar een memorandum van de Moslim Broederschap: 'De
enige manier om te slagen is door ons de macht van de leiders van dit land -de professoren en politici- eigen
te maken.' Saleem verklaart: 'De moslims stellen zich tegenover deze leiders als zwakkelingen op, zo van
'help, we zijn aangevallen, wij zijn niemand, niemand neemt het voor ons op'. Zo'n leider -bijvoorbeeld een
politicus, goed voorbeeld in Nederland is PvdA leider Job Cohen- doet dat vervolgens en gaat de moslims
beschermen. Ze worden zelfs pleitbezorgers van de islam.'
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Chrislamitische kerken
'Sommige kerken zijn zelfs al chrislamitisch geworden - zowel christelijk als islamitisch,' vervolgt Saleem.
'Daar liggen zowel de Bijbel als de Koran in iedere kerkbank. Is dat mogelijk? Nee, de islam kan nooit
gelijkwaardig zijn. Dat is een misleiding die echter heel sterk in opkomst is.'
Een andere tactiek van moslims is door zich op te stellen achter mensen en groeperingen die in de
islamitische wereld juist worden vervolgd. Goed voorbeeld zijn homoseksuelen. 'Ze hebben zich aangesloten
bij de gay-beweging en die beschermt de moslims nu. Die hebben echter geen benul dat in de islam homo's
worden onthoofd. Dat is namelijk hun 'medicijn' voor homoseksualiteit. De moslims volgen echter de doctrine
'wordt een vriend van je vijand totdat je hem kunt onderwerpen'. Oftewel 'de vijand van mijn vijand is mijn
vriend'.'
Sharia verraderlijkste vorm van jihad
Eén van de verraderlijkste vormen van jihad is volgens Saleem de infiltratie van ons rechtssysteem met de
Sharia wet. 'Dat doen ze bijvoorbeeld door doelbewust nep rechtszaken uit te lokken. Zo waren er twee
imams die streden om een moskee in Florida. Luister, deze slinkse methode is onderdeel van de cultuur van
de islam. Eén imam zei dat hij de moskee had gebouwd en het geld daarvoor had ingezameld; de andere
imam zei dat de Wahhabistische autoriteiten hém aan het hoofd hadden gesteld en de moskee blijven
financieren. Ze hadden allebei gelijk. Voor het hooggerechtshof in Florida eisten ze dat de rechters volgens
de Sharia zouden rechtspreken, omdat dit een zaak tussen twee moslims was. Op die manier is het
hooggerechtshof de Sharia wet gaan bestuderen (en toepassen), en zo worden islamitische wetten
onderdeel van ons rechtssysteem.'
Saleem verklaart dat er door deze rechtszaak een juridisch precedent werd geschapen waar andere
moslims officieel naar kunnen verwijzen als ze eisen dat ook hun zaak wordt beoordeeld door de Sharia en
niet door de wetten van het land. In Pennsylvania had dit al tot gevolg dat een rechter besloot om twee
islamitische broers een twee keer zo hoge erfenis toe te kennen dan hun twee zusjes, enkel omdat dit in de
Sharia wordt voorgeschreven. In Duitsland sprak een rechter onlangs een 21 jarige moslim vrij van
ontvoering en verkrachting van een 11 jarig meisje en legde hem enkel een lage boete en een taakstraf op,
omdat de verkrachting 'onderdeel was van de islamitische cultuur'. Het meisje moest worden opgenomen in
een psychiatrische inrichting (2) Dit soort 'rechts'spraak komt inmiddels ook veelvuldig in Nederland voor.
Saleem vindt dat de pogingen van moslims om de Sharia wetgeving in te voeren moeten worden behandeld
als 'terreuraanslagen, omdat ze hiermee het land terroriseren. We moeten ons hierover uitspreken en er
tegen bidden, omdat de Sharia de wortel van het kwaad is.'
Xander - (1) World Net Daily ; (2) KOPP Online

Cern houdt antimaterie 16 minuten vast
Het Europese onderzoekzcentrum voor
deeltjesfysica in Genève, CERN, is erin geslaagd
om antimaterie ruim 16 minuten vast te houden.
Dat is 5000 keer zo lang als het oude record.
Spiegelbeeld
Antimaterie is een soort spiegelbeeld van de
'normale' materie, de stoffelijke wereld die wij
kennen. Het maken en bestuderen van antimaterie
is moeilijk, omdat de antimateriedeeltjes
verdwijnen bij elk contact met 'gewone' materie.
Verdwenen
Volgens de huidige stand van de wetenschap zijn er bij het ontstaan van het heelal tijdens de Big Bang
evenveel materie en antimaterie ontstaan. Op de vraag waar die antimaterie is gebleven, is (nog) geen
antwoord gevonden. Het onderzoek van CERN moet daar verandering in brengen.
1000 seconden
CERN slaagde er al in 1995 in om antiwaterstof aan te maken. Die eerste antiwaterstofatomen verdwenen
bijna direct. De toepassing van magnetisme leidde recent tot een record; 17 honderdsten van een seconde
werden er 38 antiwaterstofatomen geteld. Nu is het gelukt om 309 anti-atomen 1000 seconden lang te laten
bestaan. Dat is genoeg om ze beter te kunnen bestuderen.
CERN-prof legt uit: Angels and demons
De productie van antimaterie bij CERN is de basis voor het boek (en de later gemaakte film) 'Angels and
demons' van Dan Brown. In dat verhaal wordt ermee gedreigd om met bij CERN gestolen antimaterie de
wereld te vernietigen.
©RTL Nieuws.nl
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EHEC-bacterie: gefabriceerd om angst te zaaien..!?
Door GuidoJ. dinsdag, 7 juni 2011
Alle tekenen wijzen erop dat deze bacterie in elkaar geknutseld is..!
Guido Jonkers © 2011 WantToKnow.nl/.be
xEr zijn meer dan 20 mensen al overleden, meer dan 2100 mensen zijn
ziek, waarvan velen ernstig ziek. Maar waar kan nou zo‘n E-colibacteriestreng ineens vandaan komen..? Het is een volstrekt nieuwe vorm, nog
nooit eerder gezien.. De bacterie is ook nog eens immuun voor 8 varianten
van antibiotica… Heel bizar, deze combinatie..? Kijk de MRSA-bacterie
kennen we als de ziekenhuisbacterie, die is er al meer dan 10 jaar. Ook resistent tegen bijna alle antibiotica,
maar deze bacterie kennen we..!
Dat moet betekenen, dat de originele streng is blootgesteld geweest aan elk van deze 8 antibioticavarianten, één voor één. Telkens een stap verder, totdat totale immuniteit voor de 8 soorten bereikt was…
En dat gebeurt alleen in laboratoria.. Een bacterie die dus nieuw is EN gekweekt is om 8 antibiotica te
weerstaan. Zo simpel is het eigenlijk… De kans dat dit een natuurlijke variant is, is daarmee tot een
minimum gedaald..!
Maar welk laboratorium kan dit gedaan hebben, en hoe kan deze bacterie in een kiemenkwekerij, waar o.a.
taugé wordt gekweekt, terecht gekomen zijn? Maar de belangrijkste vraag in dit verband blijft dan: Waarom
zou het gedaan zijn? Deze laatste vraag zal worden beantwoord, wanneer er een ‗oplossing‘ zal komen. Er
zullen nieuwe voedselwetten moeten worden aangenomen en nieuwe technologieën moeten worden
ingevoerd.
De overheid helpt je van je angst af!!
Want het probleem‘ dient toch te worden opgelost.. Zie je het patroon? Kijk eens naar de Patriotwet, die
vlak ná 9/11 moest worden aangenomen, om de burgers van de VS ‗te beschermen‘.. Kijk eens naar de full
bodyscanners (hier en hier) die nu op elk vliegveld komen, om mensen te dwingen zich te laten doorlichten
en vernederen? Probleem opgelost toch? Geen angst meer, de overheid waakt over u..
Krijgen 'ze' het nu voor elkaar om ons zo 'bang' te maken, dat we ons eigen
voedsel weg gaan gooien..??!
Maar is die overheid niet de oorzaak, gewoon vanaf het begin.. Krachten
achter de schermen, die de macht grijpen, door jou te ‗helpen‘.. Mogen we
een tip van de sluier oplichten? Kijk eens naar deze
onderbroek‘terrrrrrrorrrist‘, kijk eens naar zijn gezicht.. Een jochie, die
zonder paspoort door de douane wordt gesluisd, maar wel aanleiding is om
voor US$ 350 miljoen aan body-scanners op vliegvelden te plaatsen..!
Een vals-vlagoperatie en iedereen schreeuwt: ‗Dood aan de terroristen‘.. En ineens zijn ze daar, de
redders in nood. Overheidsfunctionarissen, liefst van het kaliber George W. Bush, die je vragen ‗mee te
helpen‘, en je persoonlijke vrijheid en macht uit handen te geven..!! Want dan kunnen zij efficiënt voor je
zorgen.. Wordt het patroon je duidelijk..?
Zie je de creeps die achter deze toneelstukken zitten? En belangrijker: zie je jezelf zitten, als ‗watje‘, die
angstig meedoet, meedoet om zijn of haar vrijheid af te geven en ‗de overheid‘ voor je te laten zorgen..?!
Mijn hemel..
En nu is voedsel het podium voor het nieuwe terroristentoneelstuk..!
Er komen nu echter geen menselijke terroristen aan te pas, maar microscopisch kleine ettertjes.. Het past
allemaal preciés in het plaatje van wat er vanuit de VS naar ons wordt getransporteerd voor wetten en
manipulaties. Alleen gaat het kennelijk wat vlugger, als in Europa die ontspannen houding een beetje wordt
opgefokt..!
Kijk eens hoe ze het dáár doen, kijk eens naar de invallen in de VS, dáár waar vers en gezond voedsel
wordt verkocht en verbouwd. VERBODEN.. Omdat het ‗niet-gekeurd‘ is, daardoor een ‗bedreiging voor de
volksgezondheid‘ kan opleveren.. Zie je het patroon..??
Kijk eens naar dit artikel, waar Michelle Obama lekker in haar groentetuintje werkt.. Een PR-verhaal? Lees
het heel verhaal..!
Terug naar de E-coli-taugé..
Vind je het niet toevallig, dat er nu in de VS een ware heksenjacht geopend wordt op verse
melk, verse sappen en alles wat gezond-is-voor-een-mens? Nee hoor, het is de naam van
jouw veiligheid, dat de overheid biologische winkels binnenvalt, met getrokken pistool, om
de winkelier in de boeien te slaan voor het verkopen van ‗gevaarlijke melk‘, ‗ongekeurde
sappen‘ enz. enz.
Kan het zijn dat deze E-coli-uitbraak PRECIES, maar dan ook PRECIES in het plaatje past
van de strenge voedselwetten, de krankzinnige heksenjacht op ‗vers voedsel‘. En zijn
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kiemgewassen zoals taugé dat is, niet een prachtige symboliek om ‗vers‘ de nek om te draaien.. Denk je dat
je onbewust dit ‗kiempatroon‘ niet ziet..?
Uiteindelijk zal het gaan om voedsel dat g e v a a r l i j k kan zijn voor je, omdat het NIET gekeurd is.. Je kunt
er werkelijk dood van gaan, er kunnen zomaar E-colli-bacteriën inzitten..!! Normaal krijg je daar diarree van,
maar nu ga je eraan DOOD..
We raden je aan deze onderstaande video te bekijken, maar vooral eens door te klikken naar de vele links,
die we hierboven in de tekst hebben ingelust. Het totaalplaatje zal toch wel eens keer duidelijk worden voor
velen..? Of lopen die ‗velen‘ nog steeds met het gele plaatje door hun oor: ‗Sheeple‘.. ( Sheep en People..)
We excuseren ons voor de bittere toon, maar hoe lang gaat deze vals-vlagshow nog door..?!?! Kijk eerst
eens rustig naar deze video. Sorry hij is hartstikke vers, dus nog niet ondertiteld (en door zijn versheid
waarschijnlijk ook gevaarlijk en zou verboden moeten worden.. Klopt, zijn ze óók mee bezig, het controleren
en indammen van het internet..)
Tot slot
We gaan hier, samen met vele anderen, misschien erg ver in onze analyses. Voor sommigen misschien té
ver.. Maar de nabije toekomst zal het leren of we helemaal gelijk hebben. Wij en vele, vele anderen, die de
hele dag dit ‗soort‘ nieuws voorbij zien komen, zien het patroon. We vragen jou ook het patroon te zien..!
Kijken we ineens naar een ‗ban op vers voedsel‘? Zit die eraan zit te komen, omdat we als schaapjes
gelóven, dat vers voedsel nu ineens héél gevaarlijk zal kunnen zijn, na eeuwen en eeuwen van
onbekommerd genieten ervan. Gaan we nu ook onze voedselvrijheid uit handen geven…?
De trend in de hele wereld is een afkeer van fabrieksvoedsel, een ‗terugkeer‘ naar ‗eerlijk vers voedsel‘.
Biologisch voedsel is DE TREND in Europa en die zet door..
Maar door dit (biologische) voedsel letterlijk en figuurlijk door de ‗shit‘ te halen, wordt een afkeer gekweekt in
onze hoofden. Benieuwd zijn we, erg benieuwd naar de ‗apostelen‘ die deze valse boodschap in Europa,
maar vooral in Nederland gaan verkondigen. Valse boodschappers dus, die jou komen vertellen, dat het
verse voedsel dat je eet en wilt eten, NIET goed voor je is. Niet goed voor je KAN ZIJN, want dáár is nou
precies het angstverhaal op gebaseerd.. Wat kán zijn..
Bron en video: http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/ehec-bacterie-gefabriceerd-om-angst-te-zaaien/

Ex moslim terrorist Kamal Saleen: Als Allah geen antwoord geeft
Ooit was het leven van Kamal Saleem (rechts) gewijd aan de jihad
en de ondergang van het westen. (jihad strijder links illustratief)
Al vanaf kinderjaren werd hij getraind om voor de zaak van Allah een
islamitische jihad strijder te worden. De voormalige moslimterrorist
Kamal Saleem schrijft in zijn boek 'Het bloed van lammeren: De
memoires aan dood en verlossing van een voormalige terrorist' hoe
hij al vroeg leerde om joden en christenen te haten. In zijn biografie
verhaalt hij hoe hij werd gerecruteerd door de Moslim Broederschap
en al op 7 jarige leeftijd zijn eerst terreurmissie uitvoerde. Een
ongeluk veranderde zijn leven echter compleet.
In een interview zegt Saleem dat hij het tijdens zijn opvoeding volkomen normaal vond te streven naar het
opleggen van de islamitische Sharia wet aan het Westen. Dat was dan ook precies de reden dat hij werd
uitgezonden naar Europa en daarna naar de Verenigde Staten. Hij was vastbesloten om mee te helpen de
wereld te onderwerpen aan de islam. In 1985 zorgde een auto ongeluk er echter voor dat zijn leven een
totaal andere wending nam. Saleem werd door een grote vrachtwagen aangereden en werd uit zijn kleine
auto gelanceerd, om ondersteboven op zijn hoofd in de modder terecht te komen. 'Ik schreeuwde het uit
naar Allah, maar hij kwam me niet redden. Ik schreeuwde: Allah, waar ben je?'
Hij werd gered door een arts. 'Zijn eerste woorden waren: jongen, we gaan voor je zorgen en alles komt
goed. Hij veegde de modder van mijn gezicht, waarna de ambulance me naar het ziekenhuis bracht.' De
artsen concludeerden vervolgens dat hij geen familie, geen vrienden en ook geen verzekering had, maar ook
daar beloofden ze desondanks voor hem te zorgen totdat hij weer helemaal hersteld was.
'Wat ze allemaal gemeen hadden was dat ze naar me lachten. Ze hadden zo'n vanzelfsprekende lach, die
kwam recht uit hen. Het woord van God zegt dat je Zijn kinderen zult herkennen aan hun vrucht. Deze
mensen lieten zich niet leiden door hun ego, maar toonden het karakter van de Allerhoogste,' aldus Saleem.
Aanvankelijk werd hij eerst bang toen hij zich realiseerde dat diverse artsen, zoals het hoofd lichamelijke
therapie, christenen waren. 'Ik dacht dat het een demonische samenzwering was. Ik dacht dat de demonen
me gevonden hadden. Maar die mannen hadden zoiets speciaals, iets dat ik niet begreep. Het Woord van
God zegt in 2 Korintiërs dat de god van deze wereld de mensen verblind heeft, tenzij hun ogen en oren
geopend worden voor het Evangelie.' Plotseling realiseerde Saleem zich dat hij degene was die blind was.
'Ik was zó blind dat de goede dingen duister leken en de slechte dingen juist goed. De werkelijkheid bleek
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precies omgekeerd te zijn.' Nadat hij hersteld was werd Saleem niet aan zijn lot overgelaten, maar
opgevangen door zijn chirurg, een christen, die hem de onvoorwaardelijke liefde van God liet zien, iets dat
totaal vreemd is in de islam.
'In de islam is alles voorwaardelijk. In de Koran staat bijvoorbeeld nergens dat Allah zegt 'ik hou van mijn
volk'. Niet één keer. Het woord liefde komt niet in de Koran voor'* (*slechts 7 verwijzingen naar wat volgens
sommigen het begrip liefde zou kunnen zijn).
Bij zijn chirurg thuis was Saleem stomverbaasd over de liefde die men hem betoonde en over hoe totaal
anders een vrouw behandeld werd in een christelijk huwelijk. 'In de islam zijn vrouwen helemaal niets. Ze
zijn gelijk aan een geit of het vloerkleedje. Haar doel is getrouwd te zijn met haar man en hem plezieren. Als
een man zijn vrouw trouwt dan koopt hij haar seksuele organen,' legt Saleem uit. 'Daarom is het haar doel
om hem genot en kinderen te geven. Dat is het doel van vrouwen.'
'Mijn moeder was altijd ziek. We waren met veertien broers en zussen. Zij was al die tijd een babymachine
en mijn vader klaagde erover dat hij niet genoeg seks kreeg.' Volgens Saleem was deze herinnering aan het
huwelijk van zijn ouders er de oorzaak van dat hij het huwelijk van zijn chirurg hem eerst volkomen vreemd
voorkwam.
'De man en vrouw waren samen, ze waren partners. Dat was zo krachtig, twee zijn meer dan één. En ze
deden hun best om elkaar zoveel mogelijk van dienst te zijn. Ze waren er voor hun kinderen en voor hun
gemeenschap. En deze man, één van de beste orthopedische chirurgen, maakte de badkamer schoon! In
onze wereld doen we dat niet. Dat was vrouwenwerk!'
Saleem wijst op de Koran waarin geleerd wordt dat een vrouw geslagen mag worden en uiteindelijk
verstoten of zelfs vanwege de 'eer' vermoord mag worden als ze haar man niet gehoorzaamd. 'Maar hier
kwam ik erachter dat vrouwen een stem hebben als ze spreken tegen hun mannen. Ze is gelijk aan hem - en
de man luistert ook nog eens naar haar!'
In eerste instantie was de voormalige terrorist 'allergisch' tegenover Jezus en verzette hij zich. Een
gebedskring besteedde speciaal aandacht aan hem. 'Ze vertelden me nooit dat ik maar een moslim was en
het daarom niet verdiende te leven. Ze zeiden niet dat ik niemand was. Ze hielden onvoorwaardelijk van me
en zamelden geld voor me in, totdat ze uiteindelijk mijn (medische) schuld kwijtscholden. Toen kochten ze
een nieuwe auto voor me. In de islam, als je geen moslim bent, dan is het mijn volste recht om jouw land,
jouw vrouw en jouw kinderen af te pakken - alles.'
Volgens Saleem heeft Mohammed bevolen dat het bezit van niet-moslims afgepakt mag worden, enkel
vanwege het feit dat het geen moslims zijn. Dat proces zal net zolang doorgaan totdat iedereen erkent dat
Allah god is en Mohammed zijn profeet. Dit is ook wat moslimprominent Anwar al-Awlaki schreef in de
wintereditie van al-Qaeda's magazine Inspire. Daarin moedigde hij moslims aan om te stelen van de rijke
kafirs (ongelovigen) om zo de wereldwijde jihad te financieren.
Waar de islam ook komt en de overhand krijgt gaat het bezit van niet-moslims over op dat van moslims. Als
de kafir zijn bezit niet vrijwillig overhandigt dan moet het hoofd van het huishouden -de man- worden
vermoord. 'In de islam kun je niet in het bezit komen van de goederen van je vijand, voordat je de man, het
hoofd van het huishouden, hebt vermoord. Dan is alles jouw legale bezit en is zijn gezin jouw slaaf.'
'Alleen in de islam wordt slavernij toegestaan en geaccepteerd. In mijn gastgezin zag ik echter iets totaal
anders. En nu maak ik zelfs deel van hun gezin uit,' gaat Saleem verder. 'Het Woord van God werd dus voor
mijn eigen ogen levend, en ik ontdekte de vreselijke waarheid over de islam en de prachtige waarheid over
het christendom. Ik zag twee goden voor me: één God kwam mij redden en de god die ik altijd had gediend
liet me in de steek.'
Xander - (1) World Net Daily

Codex Alimentarius - NL ondertitels - Dr. Laibow
Vitaminen en mineralen worden aan banden gelegd en als ze niet voldoen aan de regelgeving van
WHO/FAO, illegaal verklaard. Dit vanaf 31 december 2009. Volgens Dr.Laibow gaat het nog veel verder. Na
WOII werd Fritz Dermeer, toenmalige president van gigantisch bedrijf IG-Farben, veroordeeld voor misdaden
tegen de mensheid, op de Neurenberg tribunalen, samen met 12 andere kopstukken van zijn bedrijf. Hij
sloeg in 1962, na zijn gevangenisstraf de handen in elkaar met de V.N., om de Codex Alimentarius terug in
te voeren. Met de bedoeling om wereldwijd alle voedsel te controleren. Nu in samenwerking met de WTO of
WHO, de wereld handels organisatie, wordt ervoor gezorgd dat alle landen die de Codex niet erkennen als
wetgeving, zullen verliezen in elk handelsconflict. Hierdoor spurten alle WTO landen om in overeenstemming
met de Codex te zijn. Dr Laibow stopte haar praktijk als arts om zich full time in te zetten tegen deze en vele
andere problemen omtrent ons voedsel, die veroorzaakt zouden worden door de Codex Alimentarius te
verheffen van onbelangrijke normentekst naar wereldwijde wetgeving, ingaande op 31 december 2009 (40
min.)
http://video.google.com/videoplay?docid=940612735261028778#

Nieuwsbrief nr. 128 – 12 juni 2011 - pag. 75

Zwitsers politicus eist arrestatie Kissinger bij Bilderberg
Door GuidoJ. dinsdag, 7 juni 2011
Zwitsers politicus eist arrestatie Kissinger bij Bilderberg
Paul Joseph Watson © Prison Planet.com 6 Juni 2011
© vertaling Guido Jonkers -WantToKnow.nl
Dr. Henry Kissinger, nota bene nobelprijswinnaar en volgens de oudvoorzitter van het Neurenberg-tribunaal, tegelijkertijd 'oorlogsmisdadiger'...
Een prominent lid van één van de grootste politieke partijen in Zwitserland, een land dat er toch al niet
bekend om staat om op de barricades te lopen, heeft een oproep gedaan om een Henry Kissinger te laten
arresteren. Dat zal dan moeten plaatsvinden, a.s. weekend, wanneer Kissinger aanwezig zal zijn bij de
Bilderberg Conferentie 2011, die vanaf donderdag plaatsvindt in Hotel ‗Suvretta House‘ in Sankt Moritz.
Zoals je weet zijn de Bilderberg-conferenties de plek waar 1x per jaar de leiders van grote wereldmachtenachter-de-schermen bij elkaar komen, ‗om lopende zaken door te spreken en ‗beleid‘ te maken voor de
komende periode‘…
Zoals je weet is onze koningin Beatrix de dochter van de oprichter van de Bilderbergconferenties en zal ze
het a.s. weekend weer prominent aanwezig zijn aldaar. Zonder overigens dat wij Nederlanders mogen
weten, wát ze daar doet, wat haar agenda is, noch welke zaken zij –wel of niet namens het Nederlandse
parlement..- ter discussie zal stellen.. Lees HIER, HIER en HIER artikelen op onze site over deze ‗enge
club‘..
Oproep tot arrestatie
Het is de afgevaardigde van de Zwitserse Burgerpartij, de heer Dominique Baettig, die een brief schreef naar
de hoofdofficier van justitie van de Zwitserse Federatie, waarin hij o.a. meldt:
―In de naam van de kantonale soevereiniteit en onafhankelijkheid, maar in het bijzonder namens de justitiële
onafhankelijkheid van de regerende macht –zij het federaal zij het kantonaal- , verzoek ik u om in het
buitenland te controleren of er arrestatiebevelen afgegeven zijn door verscheidene rechtbanken, rechters en
ook naar valide criminele klachten tegen de personen die zijn genoemd, onder anderen, als voorbeelden in
de ingesloten kopieën van mijn brieven aan Mevrouw Simonetta Sommaruga, federaal raadsvrouwe en
mevrouw Barbara Janom Steiner, kantonaal gerechtsvrouwe en vanzelfsprekend, hen te arresteren voordat
naarstig uitlevering wordt gevraagd.‖
De volledige brief van Dominique Baettig (volgende pagina).
Baettig is geen vaag figuur, maar het equivalent van een Nederlands 1e Kamerlid, een senator, die
afgevaardigde is van het kanton Jura in de Nationale Raad van Zwitserland. Zijn partij, de Zwitserse
Burgerpartij, is de grootste partij in de Zwitserse Federale Raad, waarin 58 leden van de Nationale Raad en
6 leden van de Verenigde kantons zitting hebben.
Zwitsers senator Dominique Baettig
Hoewel George W. Bush en Nicolas Sarkozy waarschijnlijk niet aanwezig zullen zijn op deze editie van de
Bilderbergconferentie, vraagt Baettig in zijn brief ook om de arrestatie van deze beide heren. Van Henry
Kissinger is het waarschijnlijk zeker dat hij aanwezig zal zijn, dit weekend, omdat hij bijna altijd present is bij
Bilderberg-samenkomsten.
Henry Kissinger is voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur en later Minister van Buitenlandse zaken
geweest in de regeringsploeg van voormalig presidenten Richard M. Nixon en Gerald Ford. Hij wordt ervan
beschuldigd mede-schuldige te zijn aan een aantal oorlogsmisdaden van de VS in Indochina, Bangladesh,
Chili, Cyprus en Oost Timor. Veel activisten hebben al getracht om via een burgerarrestatie, Kissinger te
arresteren, op basis van de Geneefse Conventie, die de internationaal-juridische vervolging van
oorlogsmisdadigers regelt.
In zijn boek ‗Het proces tegen Henry Kissinger‘, toont auteur Christopher Hitchens verschillende
documenten, die aantonen, hoe Kissinger persoonlijk goedkeuring gaf voor bombardementen die
resulteerden in duizenden en duizenden burgerslachtoffers. Ook zijn er documenten waarin Kissinger als
verantwoordelijke kan worden aangewezen voor het gebruik van het uiterst giftige dioxine-gif ‗Agent
Orange‘, dat als ‗ontbladeringsmiddel‘, met miljoenen tonnen over de Vietnamese, Cambodjaanse,
Laotiaanse en Thaise jungle werd uitgestrooid. Het voormalige hoofd van de Neurenbergprocessen, die na
de Tweede Wereldoorlog verschillende Nazi‘s berechtte, de Amerikaans generaal Telford Taylor, verklaarde
dat Kissinger zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden.
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Hoewel de Bilderberg‘s primaire samenkomst plaats zal vinden in St. Moritz, zullen er ook soortgelijke
bijeenkomst zijn, op andere plaatsen in Zwitserland, zoals Zürich en Geneve. Er zal zoals gewoonlijk door de
gecastreerde grote media, de ‗main stream media (MSM)‘ geen of heel weinig aandacht worden besteed
aan deze Bilderberg, ondanks de aanwezigheid van allerlei top-machthebbers. Slechts een klein groepje
journalisten, vaak van alternatieve media, zullen deze dagen in Zwitserland aanwezig zijn. De elite die
deelneemt aan de conferentie, kan erop vertrouwen dat er privé-vliegtuigjes en helikopters klaar staan om
hen tussen de verschillende locaties te vervoeren.
De belangrijkste reden van de verschillende locaties, is waarschijnlijk het feit, dat in de afgelopen jaren
verschillende Bilderberg ‗verlichte prominenten‘, hebben geklaagd over het groeiende aantal journalisten en
demonstranten, dat de jaarlijkse Bilderberg-samenkomsten probeert te bezoeken, en dat men via deze
verschillende locaties probeert deze volgers te verwarren.
De claims van vele Bilderberg-leden/genodigden, zoals de Nederlanders Nout Wellink, Ben Knapen e.a., dat
deze ontmoetingen er slechts zijn als een ‗praatclub‘ die geen enkele invloed heeft op de zittende politiek,
zijn de afgelopen jaren volledig ontkracht. Vorig jaar liet Bilderberg voorzitter Étienne Davignon zich nog
ontvallen hoe de Euro als enige valuta het hersenspinsel was geweest van de Bilderberggroep. Of om het in
de woorden van de editie van maart 2009 van de EU Observer:
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‗Een ontmoeting van de Bilderberggroep, een club van informele, leidende politici, zakenmensen en
denkers, voorgezeten door de heer Davignon, zou ook ‗tot een beter‘ begrip leiden van ‗toekomstige acties‘,
op dezelfde wijze dat het meehielp om de Euro-munt te creëren in de jaren 1990‘
In de midden jaren 1950 werd de basis voor de Europese Unie gelegd door geheime bijeenkomsten van
deze Bilderberggroep, Ook uitgelekte documenten van deze Bilderbergclub bewijzen dat er een agenda was
om één Europese gemeenschappelijk markt te scheppen én een gezamelijke munt, al in het jaar 1955. Zoals
in 2003 ook al werd gerapporteerd door een onderzoeksteam van de BBC, dat voor het eerst toegang kreeg
tot Bilderbergfiles, was het duidelijk dat zowel de EU áls de Euro het geesteskindje zijn van deze Bilderbergbijeenkomsten.
Dit bleek opnieuw, toen voormalig Secretaris-Generaal van de NATO, de Belg Willy Claes, tijdens een
interview met een Belgisch radiostation in 2010, toegaf dat degenen die deelnemen aan de
Bilderbergconferenties, gevolmachtigd zijn om beslissingen te implementeren die ‗geformuleerd zijn binnen
de voorbereidingen vanuit de respectievelijke sfeer van invloed‘.
***
Auteur van dit artikel, Paul Joseph Watson is ook de auteur van het boek ‗Order Out Of Chaos‘.
***
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/zwitsers-politicus-eist-arrestatie-kissinger-bij-bilderberg/

Overal ter wereld lijkt de aardekost te barsten
De mainstream media berichte er nauwelijks over. Maar op vele
plaatsen rommelt de aardkost behoorlijk wetenschappers weten niet
wat ze moeten denken nu overal in Zuid-Amerika scheuren ontstaan.
Bij het Titicacameer in hetAndesgebergte tussen Peru en Bolivia is
uit het niets een grotescheur ontstaan waarbij de Aarde als gevolg
van de druk open leek te barsten . De onderzoekers waren verbaasd
omdat er geen aardbeving aan vooraf ging het relaas gebeurde al in
februari en staat niet op zich zelf. In rap tempo verschuiven
aardkostplaten (Japan) staan vulkanen op het springen is dit van alle
tijden of zou het hoofdstuk openbaringen dan toch zijn begonnen? Doemdekkers beleven gouden dagen.
Om u gerust te stellen de aarde kent een grilligehistorie van verschuivingen aardbevingen en inslagen. Denk
alleen maar aan de ijstijd toen het Alpen-massief vanaf het Noorden zo na het Zuiden is gerold, en dat
Nederland ooit eens in de tropen lag, met het oog daarop is wat er nu gebeurd kinderspel maar wel
spannend.
Mister X.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/06/07/overal-ter-wereld-lijkt-de-aardekost-open-te-barsten/

Aldous Huxley (1958)
Bron / origineel: www.anarchiel.com
Deze video is spijtig genoeg niet van mijn hand, maar deze is zeker de moeite om eens
te bekijken. Neemt een klein half uurtje van u tijd in!
Ik wil ook even de mensen van Zaplog zelf bedanken voor de prachtige site (die zaplog
toch wel degelijk is) die zij hebben gecreëerd en beheren. Laat dit een voorbeeld zijn
voor anderen!
Aldous Huxley - Interview uit 1958
In dit interview uit 1958 bespreekt de grote schrijver Aldous Huxley, - auteur van het
beroemde boek Brave New World-, met zijn gastheer de gevaren voor de democratie
die volgens hem uitgaan van de machtsinstrumenten die voorhanden zijn in een
technologisch hoogontwikkelde massa-maatschappij als die van het na-oorlogse Amerika, en hoe ze zouden
kunnen leiden tot het ontstaan van een totalitaire maatschappij en dictatuur.
Vertaling: Eheu
Nederlandse Ondertiteling: Observer 1964
http://zaplog.nl/zaplog/article/aldous_huxley_1958
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‗Moongate‘: regeringszwendel van universeel formaat…?!
Door GuidoJ. maandag, 6 juni 2011
Het boek ‗Penetration‘ van remote-viewer Ingo Swann stond hier de
laatste maanden -in afleveringen van 2 hoofdstukken- op WantToKnow. Gezien de vele enthousiaste
reacties op dit opzienbarende informatie-materiaal, hebben we besloten een opvolging te geven aan deze
serie. En om iets te vinden in dezelfde categorie, hoefden we niet ver te zoeken.
Eén van de vele vraagtekens: het maanoppervlak, met slechts ondiepe kraters, in relatie tot hun diameter.
Een teken van een soort 'elastische' wand..?
Jan Smith, gepassioneerd vertaler en redactielid van WantToKnow
en tevens ‗universeel vorser‘, had het boek ‗MOONGATE‘ liggen,
geschreven in 1982 door ingenieur William Blake II.
Het boek bekijkt alle maanontdekkingen preciés vanuit de andere
kant, dan Ingo Swann dat doet, want William Blake gooit zijn
wetenschappelijke achtergrond niet overboord bij zijn
beschouwingen; integendeel!Daar waar Ingo Swann dus
voornamelijk zijn rechterhersenhelft het werk laat doen, is het
William Blake die de linkerhersenhelft-logica laat rondhollen.
We wensen je opnieuw veel leesplezier en vooral een ruimer
bewust-zijn toe, bij het lezen van dit opzienbarende boek! Met grote
dank aan Jan Smith voor zijn niet aflatende vertaal-ijver. Jan je bent
en blijft een kanjer! Laten we een inleiding maken bij het boek dat je kijk op de wereld, en het universum,
definitief zal veranderen! Als tegenhanger wat in de jaren 1970 de geschiedenisboeken inging als
‗Watergate‘, waarbij voor het eerst een Amerikaanse president werd afgezet, betitelde Blake zijn boek
veelbetekend: ‗MOONGATE‘..
***
Over Moongate-auteur William L. Brian II
Nucleair ingenieur William L. Brian van de Oregon State University, publiceerde in 1982 in eigen beheer het
boek ‗Moongate‘ omdat hij eigenlijk wel dacht dat de Maanlandingen inderdaad hadden plaatsgevonden –
in tegenstelling tot veel complotaanhangers die beweren dat ze allemaal in scène werden gezet – maar dat
alle bevindingen tijdens de expedities in de doofpot werden gestopt en veel informatie werd en wordt
achtergehouden voor het grote publiek.
Hij beweert tevens dat NASA een volledig door het Amerikaanse leger gerunde organisatie is, die zich tot op
de dag van vandaag heeft beziggehouden met de ontwikkeling van geheim wapentuig en een topgeheim
militair ruimtevaartprogramma. Volgens hem hebben NASA en het leger allerlei ontdekkingen met betrekking
tot de zwaartekracht achtergehouden die naar verluidt wel werden toegepast in het Apollo-programma.
In Moongate wordt de stelling geponeerd dat de Verenigde Staten en Rusland tijdens de ruimtevaartrace
heimelijk samenwerkten en dat geheime ontdekkingen ertoe hebben bijgedragen dat de mens uiteindelijk op
de Maan heeft kunnen landen. Brian gaat er in Moongate ook vanuit dat de ontdekkingen over de ware aard
van de Maan geheim zijn gehouden, in het bijzonder ontdekkingen met betrekking tot de geologie en de
atmosfeer van onze natuurlijke satelliet. Bovendien is hij stellig van mening dat de Maanmissies en het
ruimtevaartprogramma nooit werden beëindigd en nog steeds doorgang vinden.
Opdracht van auteur William Brain II en vertaler (NL) Jan Smith
―Dit boek wordt opgedragen aan de volgende groepen en personen:
 Alle astronauten en anderen in het ruimtevaartprogramma die bewust of onbewust hebben
bijgedragen aan het saboteren van de cover-up.
 George Adamski, Howard Menger en anderen die zo moedig waren hun ervaringen in het openbaar
te delen op het gevaar af dat ze voor gek zouden worden verklaard.
 Onderzoekers als Immanuel Velikovsky, Baron Karl von Reichenbach, Wilhelm Reich en vele
anderen die zich tegen de wetenschappelijke status quo keerden in hun pogingen de meest
onwaarschijnlijke ontdekkingen over het voetlicht te brengen.
 Beth Brian, mijn vrouw die het manuscript heeft uitgewerkt en veel bijgedragen heeft aan de
totstandkoming van mijn boek.
 Alle anderen die hun steun verlenen en bijdragen leveren om de waarheid boven tafel te krijgen.‖
William Brian II
***
―Deze vertaling draag ik op aan alle Nederlandstalige lezers die actief deelnemen aan het hedendaagse
ontwakingsprocces. Moge dit boek een bijdrage leveren aan diepere inzichten in de werkelijkheid zoals die
zich in deze eindtijden manifesteert.‖ - Jan Smith
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Over het boek ‗Moongate‘
Moongate: Achtergehouden Bevindingen van het Amerikaanse
[1]
ruimtevaartprogramma, De Doofpot van NASA en DEFENSIE is een in
1982 in eigen beheer uitgegeven boek van William L. Brian II.
De cover van het originele boek 'Moongate' uit 1982
William L. Brian II wordt wel de deken van de complottheorieën genoemd, maar
zijn boek bevat allerlei wiskundige en conceptionele vaardigheden om de
Maandoofpot ook vanuit wetenschappelijk oogpunt te belichten. Juist door deze
grondige aanpak heeft Brian kans gezien methodisch te werk te gaan, compleet
met algebraïsche bewijzen en een aantal speculaties en aannames, en
zodoende de monsterlijke onderdrukking door NASA van de feiten over
buitenaardse intelligentie op de Maan aan te tonen.
Dat is overigens slechts één van de uitgangspunten van het diepgravende werk
van Brian, die met zijn boek de fundamenten van de gevestigde wetenschap
flink door elkaar schudt, het militair-industrieel complex aanvalt, de
interplanetaire geschiedenis herschrijft, maar het ook aandurft om niet minder dan de Wet op de
Zwaartekracht van Isaac Newton ter discussie te stellen.
De basis voor de kosmische thesis van Brian wordt gevormd door de bewering dat NASA liegt als er wordt
gezegd dat de zwaartekracht op de Maan slechts 1/6 deel is van die van planeet Aarde. Hij gebruikt voor zijn
bewijsvoering ingewikkelde wiskundige formules – die allemaal in een aparte bijlage van het oorspronkelijk
boek worden uitgewerkt. Wie het pdf-bestand van dit boek wil downloaden om al die formules nog eens na
te lopen, kan hier terecht: http://www.scribd.com/doc/21064984/Moon-Gate
Brian probeert te bewijzen dat NASA in de jaren zestig heeft ontdekt dat het zwaartekrachtveld van de Maan
een sterkte heeft van 64% van dat van de Aarde, maar dit revolutionaire gegevens met man en macht onder
tafel probeert te houden. De gevolgen van een dergelijke ontdekking zijn onthutsend genoeg om zonder
meer aan te nemen dat NASA er inderdaad veel aan gelegen is dit geheim te houden. Want als de
Maanzwaartekracht dichtbij die van planeet Aarde ligt, dan is daarmee per definitie niet alleen de Wet op de
Zwaartekracht van Newton een lachertje, maar is er voor de conventionele wetenschap alle reden zich eens
flink achter de oren te krabbelen.
Een sterke zwaartekracht betekent tevens dat de Maan een atmosfeer kan vasthouden en waar lucht is, zou
er ook weleens leven kunnen zijn. En waar leven is zouden ook weleens hele grote gebouwen en sporen
van activiteit kunnen zijn, toch?
William Brian onderzocht foto- en filmmateriaal waarop Apollo-astronauten te zien zijn die vrolijk over de
Maan rondhuppelen en hij was nauwelijks onder de indruk van hun ‗atletische bewegingen‘ die NASA van
tevoren met zoveel tamtam had aangekondigd. Volgens NASA zouden de mannen geen of zeer weinig last
hebben van de zwaartekracht en bijvoorbeeld grote en hoge sprongen kunnen maken. Volgens de
berekeningen van Brian zou een vent van 82 kilo met volledige maanbepakking van hetzelfde gewicht, in
staat moeten zijn om vanuit stilstand een sprong te maken van zo‘n 1,5 tot 2 meter hoog..!
De achterzijde van het stofomslag van het boek.
Maar het ‗stelletje watjes‘ dat de VS naar de Maan had gestuurd kwam niet
hoger dan 50 centimeter. Brian denkt dat NASA die mannen met opzet van die
zware pakken had aangetrokken om aannemelijk te maken dat ze niet hoger
konden springen. Bovendien verdenkt hij NASA ervan dat er slow motion
filmmateriaal is verspreid om de illusie te wekken van een minder sterke
zwaartekracht..! Maar tijdens hun uitstapjes liepen de, naar mag worden
aangenomen, zeer goed getrainde astronauten te puffen en te hijgen als een stel
molenpaarden. UIterst bizar, want onder een 1/6-zwaartekracht was zelfs de
dikste hamburger-eter, met gemak en met twee vingers in zijn neus tegen de
steilste kraterhellingen omhoog gelopen.
Brian voert als bewijs voor de aanwezigheid van een Maanatmosfeer onder meer
aan dat de Amerikaans vlag, nadat hij was neergezet, plotseling, zonder
aanwijsbare reden begon te wapperen. Bovendien was Maanlandschap was ook
veel minder scherp als NASA had voorspeld – het was glooiend en zag eruit als
geërodeerd door water en wind.
Op sommige foto‘s van de Maan is duidelijk te zien dat er sprake moet zijn van een atmosfeer: voornamelijk
langs de contouren van de Maan is een blauwe zone zichtbaar die op de meeste foto‘s echter werd
weggeretoucheerd en werd vervangen door zwarte inkt. De Maan lijkt vanaf een afstand verdacht veel op
planeet Aarde met die mooie blauwe atmosfeer.
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De nucleair ingenieur uit Oregon wedt dat de Maanatmosfeer misschien net zo dicht is als die van planeet
Aarde en zelfs geschikt is om er gewoon te ademen. ―Dat kan worden opgemaakt uit het feit dat de
ruimtepakken waarschijnlijk alleen maar werden gedragen tijdens opnamesessies voor de televisieshows ten
behoeve van het grote publiek om zodoende de cover-up in stand te kunnen houden,‖ zo veronderstelt hij.
Oh ja? Wat dan te zeggen van het overbekende experiment van Galilei met het op de Maan laten vallen van
een hamer en een veertje? Ze vielen met dezelfde snelheid, want naar verluidt was de Maan luchtledig.
Maar William Brian vertelt onverschrokken dat NASA de boel heeft belazerd door een extra gewicht in het
veertje te verstoppen waardoor het experiment aan de verwachtingen voldeed.
Brian doet hetzelfde als de fameuze ruimtereiziger Klaatu uit de sf-klassieker The Day The Earth Stood Still:
hij laat een ferme waarschuwing uitgaan aan NASA, aan de mensen die achter de schermen aan de
touwtjes trekken en alle anderen die op dit gebied een door en door slechte mentaliteit tentoonspreiden. Hij
zegt: ―Als er in het Universum hoogontwikkelde intelligenties bestaan die superieur zijn aan de mens, dan
zullen onze militairen op enig moment en gelukkig spoedig hun meerderen in de ruimte ontmoeten.‖
De astronauten hebben dat voorrecht mogelijk al mogen proeven tijdens een van de stormachtige
Maanreizen. Brian beschrijft hoe Aldrin Jr., na Armstrong en Edwin Aldrin, zijn vader, op de Maan landde en
vertelde dat aan de overzijde van de Maankrater een lange rij Ufo‘s stond die de astronauten in de gaten
hielden. Dit is een heel klassiek verhaal in de wereld van de Ufo‘s, net als de verschillende uitspraken (off
the record natuurlijk) van Armstrong dat ―het er wemelde van buitenaardse wezentjes‖.
Het lijkt erop dat Ufo‘s vanaf het allereerste begin nauw verweven zijn met de bemande Maanmissies van
NASA. Er zijn beroemde waarnemingen (allemaal op You Tube te zien – vert.) van ongeïdentificeerde
vliegende voorwerpen, waaronder de ‗vuurvliegjes‘ van John Glenn, ofwel de oplichtende deeltjes die tijdens
vele missie werden waargenomen, maar even zoveel keren door NASA ontkend en getypeerd werden als
afgebladderde verfschilfers of meer van dat soort idiote verzinsels. Kortom, in het boek komt een ding wel
heel erg duidelijk naar voren: de ongelimiteerde arrogantie van NASA en Defensie die nog steeds van
mening zijn dat het grote publiek te stom is om voor de duvel te dansen en dus van alles op de mouw kan en
mag worden gespeld.
William Brian geeft een belangrijke aanwijzing over de manier waarop de informatie in dit boek dient te
worden beschouwd: ―De beperkte informatie die hier wordt gepresenteerd moet worden gelezen met een
open en onderzoekende geest in het belang van het opdoen van meer kennis over dit onderwerp op basis
waarvan nieuwe informatie beter op zijn merites kan worden beoordeeld.‖
‗Moongate‘ is een non-fictie verslag op basis van informatie afkomstig uit openbare bronnen waar onder
officiële regeringspublicaties, foto- en filmmateriaal afkomstig van NASA, nieuwsartikelen en talrijke boeken
van gezaghebbende deskundigen. Het idee voor het boek kwam voort uit het feit dat het verschillende
personen was opgevallen dat er discrepanties bestonden tussen de activiteiten en bevindingen van het
ruimtevaartprogramma van Amerika. Er werd uitgebreid onderzoek gedaan naar bewijzen van een eventuele
doofpotaffaire.
De hoeveelheid bewijzen die boven tafel kwam overtrof alle verwachtingen en gaf aanleiding tot het
trekken van opzienbarende conclusies over het werkelijke ruimtevaartprogramma. Veel aspecten van
het ruimtevaartprogramma werden door Brian wiskundig en begrijpelijk geanalyseerd met het doel
de doofpot vanuit wetenschappelijk oogpunt aan te tonen. ‗Moongate‘ werd geschreven voor de leek,
maar ook voor de wetenschapper en in een bijlage worden wiskundige berekeningen gegeven. Het
boek zelf bevat vele kleurenfoto‘s en allerlei voetnoten voor referenties.
Ofschoon absolute zekerheid over de details van de doofpot nooit kan worden verschaft, toont het
bewijsmateriaal aan dat ofwel de beweringen juist zijn, of dat gedeelten van de Maanlandingen door de
Apollocapsules in scene zijn gezet. Het is aannemelijk dat de landingen werkelijk hebben plaatsgevonden;
de ware omstandigheden waaronder de Apollomissies plaatsvonden en de ermee verband houdende
ontdekkingen werden echter voor het publiek verborgen gehouden.
x
Volgende week op WantToKnow: ‗Moongate‘ in 7 delen van 2 hoofdstukken! LEZEN DUS….!
http://www.wanttoknow.nl/overige/media/moongate-regeringszwendel-van-universeel-formaat/
reactie
Truth is stranger then fiction en ik denk dat het merendeel van de mensen zo goed geprogrammeerd is dat
als ze de waarheid horen ze hem meteen afwijzen als belachelijk, precies zoals de gevestigde orde wilt. Het
is leuk om films te zien waar mensen een ufo samen met het publiek hebben mogen aanschouwen en dan
tegen een muur van ongeloof aanlopen als ze andere mensen in de film dit proberen te vertellen, precies
zoals het in het echte leven ook eraan toe gaat.
De gevestigde orde heeft er helemaal geen belang bij dat wij te slim worden want slimme mensen gaan
lastige vragen stellen en zijn een gevaar voor hun macht. Een heel leger door hen gecontroleerde en
betaalde wetenschappers staan klaar om elk lichtpuntje van intelligentie in de samenleving meteen af te
schieten en gelukkig hebben ze mensen zo goed geprogrammeerd dat die meehelpen met het afbranden
van deze intelligente maar gevaarlijke mensen die onze vrijheid hadden kunnen betekenen. Kijk maar naar
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Tesla, Reich of Velikovsky, zij werden te gevaarlijk voor de gevestigde orde en publiekelijk afgemaakt zodat
ze nergens meer terecht konden en allemaal arm stierven.
Alles wat de gevestigde orde doet is gebaseerd op het behouden van hun macht en de mensen diep in slaap
te houden, daar hebben ze enorm veel voor over om dat te bewerkstelligen en de voor hun gevaarlijke
zelfdenkende individuen worden meteen uitgeschakeld, lukt het niet door angst of omkopen dan maar
vermoorden.
Is dit boek de waarheid? Een hint hiervan kan je terugvinden hoe de gevestigde orde reageert erop en dan
vooral ‗collega‘ wetenschappers die getriggerd worden en hoe ze erop reageren.
Ik vind het in ieder geval een interessant verhaal en ben zeer benieuwd naar het vervolg.

Het NutriSmart systeem plaats een RFID in je voedsel voor informatie
Door P.uncia, Op woe 8 jun 2011
Bron / origineel: www.physorg.com
RFID, een afkorting voor Radio Frequency ID, labels hebben hun weg
gevonden naar een breed scala van toepassingen. Deze pellets, die vaak
ongeveer dezelfde grootte hebben als een rijstkorrel, kan ons helpen om te
worden herenigd met onze verloren huisdieren, handdoeken in hotels te
houden en laat grote verzendbedrijven de juiste dozen op het juiste moment
naar de juiste plaats verzenden. In de toekomst kan je het zelfs in je eigen
maag vinden. Dat wil zeggen ze zullen er zijn als Hannes Harms er iets over
te zeggen heeft. Harms, die momenteel een designontwerp student aan de Royal College of Art in Londen
is, heeft het NutriSmart systeem ontworpen. Het systeem is gebaseerd op eetbare RFID labels die je meer
vertellen over je eten dan je ooit wilde weten. Het systeem zou niet slechts in staat zijn om je volledige
nutritionele gegevens over het voedsel te verstrekken dat je van plan bent te consumeren, maar het kan je
de gehele leveringsketen vertellen over alles dat je in je mond steekt. Hoewel dit goed nieuws voor diabetici,
mensen met ernstige voedselallergieën en veganisten heeft het ook toepassingen buiten medische
gegevens. Een goed uitgeruste koelkast zou in staat zijn om de gebruiker een inzicht te geven over alles wat
de koelkast bevat en wanneer het bederven gaat.
Het systeem kan ook worden gecombineerd met een "Slimme plaat" die het de ingesloten lezer in de schotel
mogelijk maakt om je te vertellen over de calorie en voedingswaarde-informatie over wat je eet, evenals
hoeveel kilometer het gereisd heeft om op je bord te komen. De gegevens kunnen vervolgens worden
verzonden naar je mobiele telefoon via een Bluetooth verbinding.
Geen woord tot nu toe over wat er gebeurt met de labels als je er klaar mee bent.
NutriSmart from HannesRemote on Vimeo.
Door, Katie Gatto, Zaplog.nl

De mysterieuze zoem is terug
Door: Philip Dröge | Geplaatst: 10 jun 2011
De inwoners van een Brits dorpje hebben last van een hardnekkige
en irritante zoem. Ze zijn zeker niet de eersten.
In in het dorpje Woodland vrezen de inwoners momenteel de
nachten. Zodra ze in bed liggen en alle andere geluiden zijn
verstomd, horen ze een laag en constant gebrom. The Hum, zoals
ze het daar noemen, duurt tot 4 uur ‗s nachts en houdt dan plotseling
op. Niemand weet waar het vandaan komt.
Foto: © Piotr Marcinski | Dreamstime.com.
Als het geval op zichzelf zou staan, dan was het klein nieuws. Maar onverklaarbare zoemgeluiden zijn een
wereldwijd fenomeen. Ze worden waargenomen in Europa, Amerika en Nieuw Zeeland. De klachten zijn
overal hetzelfde: je kunt de bron van de zoem niet vinden en je hoort het vooral ‗s nachts. Oordopjes horen
niet, omdat de lage tonen door alles heen gaan. Sommige plaatsen laten ‗hun‘ zoem wetenschappelijk
onderzoeken. Op andere plekken is de zoem zo duidelijk dat het een soort attractie wordt. Ook in Nederland
wordt soms een zoem gehoord. Wat is de oorzaak? Niemand weet het zeker. Sommige onderzoekers
denken dat het golven zijn die bij de kust de ondergrond in trilling brengen. Anderen denken dat het komt
door seismische activiteit van de bodem. En er zijn uiteraard mensen die denken dat buitenaardse wezens in
het spel zijn. Mensen die aan de brom lijden is dat allemaal worst. Een brom kan zeer vervelend zijn en je
van je slaap beroven. Gelukkig gaat hij soms net zo onverwacht als hij komt.
Klik hier voor een opname van een zoem in de VS.
http://www.faqt.nl/recent/de-zoem-is-terug/
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Mind-Controlpatenten tonen mega-manipulatie!
Door GuidoJ. zondag, 5 juni 2011
Mind-Control-patenten tonen mega-manipulatie! Fred Burks © WantToKnow.info
vertaling © Guido Jonkers – WantToKnow.nl/.be
Een citaat uit een, in 2003 toegekend patent:
‗Het is daardoor mogelijk om het zenuwsysteem van een persoon te
manipuleren, door afbeeldingen te pulseren, via een dichtbij gelegen
computermonitor of TV-scherm. Voor dit laatste is het ook mogelijk de beeldpulsen op te nemen in het programma-materiaal, of kan het erover heen worden
gestreamed, door een beeldenstroom te moduleren‘.
US Patent and Trade Office, Patent #6,506,148 inzake het sublimaal modificeren van gedrag. 14 januari
2003 (zie verder hieronder, ná de inleiding)
***
Inleiding
Het arsenaal van gedragsbeïnvloedingstechnologiën dat door overheden en de industrie is
ontwikkeld is werkelijk enorm. Er is een groot aantal uitstekend gedocumenteerde boeken over dit
onderwerp, die de complexiteit en de variëteit van deze technologiën onthult. Wij kunnen het Engelse boek
aanbevelen van Dr. Armen Victorian, getiteld ‗Mind Controllers‘ voor een uitstekend inzicht in dit
onderwerp. Klik hier voor een 10-pagina dikke samenvatting van dit opzienbarende boek, dat honderden
voetnoten biedt voor degene die het allemaal wil versificeren.
Het onderstaande patent beschrijft de technologie die is ontwikkeld om via TV, computermonitoren, video en
DVD menselijk gedrag te manipuleren. Zeker wanneer je een technische achtergrond hebt, of hierover
kennis hebt, raden we je aan de volledige patentomschrijving te lezen en je te verbazen over het
ongelooflijke hoogstaande niveau van techniek, die hierbij betrokken is. 16-page patent Het blijkt namelijk
dat de manipulaties niet worden verricht via enkele beelden, zoals dat in het verleden werd gedaan, maar via
een bepaalde versleuteling van het beeld-SIGNAAL.
Het is natuurlijk schandalig dat maar heel weinig mensen op de hoogte zijn van deze mogelijkheden van
overheden en ‗krachten achter de schermen‘, om het menselijke gedrag op deze wijze te manipuleren. Maar
het is de vraag of er überhaupt wetten zijn, die deze manipulaties onmogelijk zouden moeten maken..! Want
het is zoals bij elk instrument of ‗gereedschap‘, dat het gebruik ervan voor zowel positieve als negatieve
doeleinden mogelijk is! Laten we ervoor zorgen dat deze informatie verspreid wordt en mensen bekend
maken van deze technieken, zodat de goedwillende mensen die in de TV en video-industrie werkzaam zijn,
op kunnen letten dat deze zaken niet op uiterst negatieve wijze worden toegepast.
Voor een kijkje op de zoekpagina van de website van het Amerikaanse Patent en Handelsregister, klik je
hier Of klik hier om rechtstreeks naar patent #6,506,148 te gaan. Omdat het volledige patent 16 pagina‘s
lang is, laten we hieronder de sleutelpassages zien. Wil je andere patenten inzien, die te maken hebben met
subliminale gedragsbeïnvloeding en –manipulatie, dan klik je hier
***
United States Patent 6,506,148
Loos, January 14, 2003
Het manipuleren van het zenuwstelsel via elektromagnetische velden van monitoren.
Samenvatting
Fysiologische effecten zijn waargenomen bij bij personen die reageerden op stimulatie van de huid, door
middel van zwakke elektromagnetische velden, die word gepulseerd met een frequentie van 0,5 tot 2,4
Hertz, zódanig dat er een gevoelige resonantie volgt. Veel computermonitoren en TV-beeldbuizen, sturen,
wanneer ze pulserende beelden tonen, elektromagnetische velden uit, die genoeg kracht bevatten om een
dergelijke prikkel te veroorzaken.
Het is daarom mogelijk om het menselijke zenuwstelsel van een mens te manipuleren, door bewust
deze pulserende beelden te tonen, op een computer monitor of een TV-beeld. Voor dit laatste is het
ook mogelijk de beeld-pulsen op te nemen in het programma-materiaal, of kan het erover heen
worden gestreamed, door een beeldenstroom te moduleren, als
een RF-signaal of een videosignaal‘.
Het beeld dat wordt uitgezonden via een computermonitor, kan heel
effectief worden gepulseerd via een eenvoudig computerprogramma.
Voor sommige monitoren, kunnen elektromagnetische velden, die
dus in staat zijn de genoemde gevoeligheids-resonanties op te
wekken worden gepulseerd met een subliminale intensiteit.
Uitvinders; Hendricus G. (3019 Cresta Way, Laguna Beach, CA
92651)
Applicatie nummer: 872528 Filed: 1 Juni 2001
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Samenvatting
(klik voor artikel over het testen van Mind Control-technieken).
Computer en TV-monitoren kunnen zodanig worden geproduceerd, dat ze laag-frequente
elektromagnetische velden uitzenden, simpelweg door middel van het pulseren van de getoonde beelden.
Experimenten tonen aan dat de 0,5 hertz-gevoeligheidsresonantie op deze wijze een persoon kan bereiken
in de buurt van een monitor. De 2,4 Hertz-gevoeligheidsresonantie kan evenzo op deze wijze worden
uitgeoefend. Concluderend: een TV- of computermonitor zijn in staat om het zenuwsysteem van mensen in
de buurt te beïnvloeden.
De implementaties voor deze uitvinding zijn toegepast in de bron van de beeldstroom, die de
monitoren aanstuurt, of het nu een computerprogramma is, een TV-uitzending, een videoband of een
DVD.
Bij een computer monitor, kunnen de beeldpulsen worden geproduceerd door een geëigend
computerprogramma, waarbij de pulsfrequentie kand worden gecontrolleerd via de input van het
toetsenbord, zodanig dat de persoon in staat is in te tunen op de voor hem geschikte, individuele
gevoeligheidsresonantie frequentie. Ook de golfsterkte kan op deze wijze worden gecontrolleerd.
Een programma dat is geschreven in Visual Basic(R) of Windows 95 of 98 is in het bijzonder geschikt voor
gebruik op computers. De structuur van een dergelijk programma is beschreven. De productie van de
periodieke pulsen, benodigen een accurate timing procedure. Een dergelijke procedure is geconstrueerd in
de ‗GetTimeCount‘-functie, die beschikbaar is in de Application Program Interface (API) van het Windows
operating system. Sámen met een verlengingsprocedure die de timing verbeterd.
Het gevarieerd pulseren kan worden geïntroduceerd via software, met als doel het aanpassen van het
zenuwsysteem aan de veldstimulatie, of wanneer de precieze resonantiefrequentie niet bekend is. De
gevarieerdheid kan een heel kleine interval hebben, of kan de vorm aannemen van een frequentie- of
golflengtesterkte in tijd. Deze variabele kan onder controle zijn van het individu.
Het programma dat ervoor zorgt dat een monitor deze pulse-beelden toont, kan op afstand staan of
door een andere, verbonden computer worden bediend. Deze kan via een link verbonden zijn, of in
een netwerk of via het internet.
Bij een TV-monitor, kan het beeldpulsen meegenomen worden via de videostroom, wanneer deze uit
de beeldbron komt. Anders kan de stroom worden gemoduleerd, door een laag bovenop de pulsen.
In het eerste geval kan een live TV-uitzending worden gearrangeerd, waarbij simpelweg het licht in de
scene‘s die wordt uitgezonden, kan worden gepulseerd. En natuurlijk kan deze methode ook worden
uitgevoerd tijdens het produceren van films en het opnemen van videobanden en DVD‘s.
Videobanden kunnen worden ge-edit met video-apparatuur waarbij de pulsen
óver de beelden gelegd kunnen worden. Een DVD kan door middel van
software heel eenvoudig worden ge-edit, door eenvoudige pulsachtige
variaties in te bouwen in het RGB-signaal van de DVD.
Aparatuur om deze signalen te genereren, kan worden ingebouwd in de
analoogcomponent van de video-ouput of DVD-speler. Voordat deze signalen
de TV-monitor ingaan, kunnen de de TV-signalen worden gemoduleerd.
Bepaalde monitoren kunnen elektromagnetische veldpulsen uitzenden,
die ervoor zorgen dat er een gevoeligheidsresonantie plaatsvindt in de
persoon in de buurt van de monitor. Deze pulsen zijn echter zó zwak, dat
je kunt spreken over sublimale pulsen. Dit geeft helaas, zoals je zult
kunnen voorstellen, volop de mogelijkheden voor manipulatie, waarbij het zenuwsysteem van
mensen volledig onwetend worden gemanipuleerd in het voordeel van ‗anderen‘. Natuurlijk zijn
dergelijke applicaties onethisch en feitelijk onwettelijk. Besef altijd goed, dat je eigen
onderscheidingsvermogen jou weleens vaker zou kunnen waarschuwen voor dit soort processen,
dan je bewust bent.
Deze paragraaf over gedragsbeïnvloeding komt van pagina 205 van het boek van Dr. Victorian‘s Mind
Controllers:
De laatste technologische ontwikkelingen op het gebied van angst-zaaien en Mind Control is het klonen van
menselijke hersengolven of het EEG-patroon, van een bepaalde groep of één specifiek slachtoffer. Door
middel van het gebruik van krachtige computers, kunnen segmenten van de menselijke emotie, zoals angst,
opwinding, droefheid, angst, schaamte, jaloersheid, eenzaamheid en agressie worden geïdentificeerd en
afscheiden uit de EEG-signalen, en zelfs opgeslagen als ‗karakteristieke emotie-clusters‘.
De relevante frequenties van al deze emoties zijn dus gemeten en vervolgens worden deze specifieke
clusters kunstmatig nagebootst en opgeslagen op een andere computer. Natuurlijk worden al deze emoties
apart gehouden en individueel gesplitst. Dan worden deze bestanden geplaatst in een ‗Stil-geluidfrequentie‘-apparaat en kan hierdoor in alle stilte dezelfde emotie worden opgewekt in een ander menselijk
wezen.
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Andere sleutelpatenten op het gebied van gedragsbeïnvloeding en Mind Control.
x
Methode en apparaat om een gewenste hersenstaat op te roepen. USP # 6,488,617 (December 3,
2002),
Samenvatting: Een methode en apparaat dat de productie van een bepaalde, gewenste hersenstaat kan
opwekken in een individu, waarbij middelen aanwezig zijn om deze hersenstaat te monitoren en analyseren,
terwijl een set van één of meer magneten, velden produceert dat deze hersenstaat kan veranderen. Een
computergestuurd systeem is in staat om het gat te dichten tussen de actuele en de verlangde staat van
hersenactiviteit. Dit terugkoppelingssysteem is continue bezig om dit verschil op te heffen en/of te
verwijderen.
Het is de strijd om het bezit van de (jouw) geest van mensen.
Intra-Oraal, electronisch volgsysteem USP # 6,239,705 (May 29, 2001).,
Samenvatting: Een verbeterd, niet traceerbaar, niet-chirurgisch, bio-inpasbaar,
elektronisch volgsysteem, waarvan de behuizing intra-oraal (in de mond en
keelholte) kan worden geplaatst. De behuizing bevat micro-circuits, die bestaan uit
een ontvanger, een schakelknop om in actieve/passieve-mode te worden gezet,
een signaaldecoder om de positionele plaats te fixeren, een zender, een antenne en
een krachtbron. Wanneer het apparaat een gecodeerd signaal ontvangt, wordt de
positionele signaleringsbron geactiveerd, waardoor de exacte positie wordt
doorgegeven. De zender zendt dientengevolge een zg. ‗thuissignaal‘ uit via de
antenne, dat ontvangen kan worden door een locatie-computer.
Pulserende manipulatie van het zenuwsysteem – USP # 6,091,994 (July 18, 2000),
Samenvatting: Een methode en een apparaat om het zenuwstelsel te manipuleren, via het meegeven van
subliminale pulserende koeling op de huid van een persoon, op een frequentie die geschikt is voor
opwinding door een zintuiglijke resonantie. Op dit moment zijn er 2 grote zintuiglijke resonantie bekend,
waarbij de frequenties liggen tussen 0,5 en 2,4 Hrtz. De 0,5 hertz zintuiglijke resonantie, veroorzaakt
ontspanning, slaap, zware oogleden, een starre lach, een knoop in de maag, of seksuele opwinding,
afhankelijk van de precieze frequentie die wordt gebruikt. De 2,4 hertz-resonantie veroorzaakt vooral het
vertragen van bepaalde activiteiten in de cortex van de hersenen.
Apparaat en methode om hoorbaar geluid uit te zenden, waarbij ultrasonisch geluid als drager dient.
USP # 6,052,336 (April 18, 2000),
Samenvatting: Een uitzending op basis van ultrasonisch (vert. onhoorbaar) geluid, dat wordt vermengd,
door middel van signaalversterking en/of frequentie-modulatie, met een informatie input-signaal, dat
afkomstig is van een bron die informatie verstrekt. Daarna zal het gemoduleerde signaal, dat versterkt kan
worden, worden uitgezonden via een projector-eenheid, waarna een individu of een groep van individuen,
die is gelokaliseerd in de regio waar de uitzending plaatsvindt, het hoorbare geluid waarneemt.
Ultrasonisch spraakvertaler en communicatiesysteem - USP # 5,539,705 (July 23, 1996),
Samenvatting: een draadloos communicatiesysteem, niet-traceerbaar via radio-frequentie methodes, voor
het ombouwen van audiosignalen, inclusief de menselijke stem, naar elektronische signalen in het
ultrasonische frequentiebereik, daarbij het ultrasonische signaal uitzendend, via akoestische drukgolven,
dóór het originele audio-signaal. (vert. bijv. radio!). Deze uitvinding is tot stand gekomen met subsidie van de
overheid, via Contract DE-ACO5-840R2l400, toegekend door het ‗US Department of Energy‘ aan ‗Martin
Marietta Energy Systems, Inc.‘
Methode en geassocieerd apparaat om op afstand de emotionele stemming van een persoon te
bepalen. USP # 5,507,291 (April 16, 1996),
Samenvatting: In deze methode voor het op afstand bepalen van informatie die gerelateerd is aan de
persoonlijke stemming van een persoon, zal een energiegolf, met een vooraf ingestelde golflengte en een
vooraf ingestelde intensiteit, worden gegenereerd en draadloos worden verzonden naar een afgelegen
persoon. Hierbij wordt het golfpatroon dat deze persoon uitzendt, gelokaliseerd en automatische
geanalyseerd, waarbij informatie wordt verkregen over de emotionele staat waarin de betreffende persoon
zich bevindt.
Stil subliminaal presentatiesysteem- USP # 5,159,703 (Oktober 27, 1992),
Samenvatting: Een stil communicatiesysteem waarin non-aurale dragers, in de ultra-lage of uiterst hoge
audio-frequentieband, of in het aangrenzende ultra-sonore frequentiespectrum, worden versterkt of
frequentieel gemoduleerd, met de gewenste informatie en akoestisch of vibrationeel worden aangeboden,
voor opname in het brein.
Methode en apparaat voor het produceren van subliminale beelden – USP # 5,017,143 (May 21, 1991),
Samenvatting: Een methode en apparaat om effectiever visuele subliminale communicatie te produceren.
Grafische en/of tekstbeelden, gepresenteerd voor de duur van, of minder dan een videoframe. op een
georganiseerde ritmische interval, waarbij deze intervallen bedoeld zijn om de ontvankelijkheid, de
stemmingen en/of het gedrag van de kijker te beïnvloeden.
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Een specifiek geluidskanon, met 'onhoorbaar geluid' als
drager.. Mind control om de massa in toom te houden? Geen
politiemensen meer nodig waarschijnlijk..!
Geluidontvangstsysteem, USP # 4,877,027 (Oktober 31, 1989),
Samenvatting: Geluid wordt opgewekt in het hoofd van een
persoon, door middel van het bestrijken van het hoofd van een
persoon met microgolven in de golflengte van 100 Mega-hertz tot
10.000 Mega-hertz, die worden gevormd in een specifiek
golfpatroon. Dit patroon bestaat uit een aantal specifieke frequentieuitbarstingen, die elk bestaan uit 10 tot 20 uniform geplaatste pulsen,
die dichtbij elkaar worden gegroepeerd. De bandbreedte van deze uitbarstingen ligt tussen 500
nanoseconde en 100 microseconde. Deze uitbarstingen zijn frequentie gemoduleerd door de audio-input,
zodat een ‗hoorsensatie‘ wordt gecreëerd, in de persoon wiens hoofd wordt bestraald.
Apparaat & Methode om van afstand hersengolven te wijzigen en te monitoren. – USP # 3,951,134
(April 20, 1976),
Samenvatting: Apparaat voor en een methode om hersengolven te herkennen, op een plaats die ver van de
persoon af ligt, waarbij tegelijkertijd tevens elektromagnetische frequenties kunnen worden uitgezonden,
naar het brein van de betreffende persoon. Hierbij zullen de beide signalen met elkaar interfereren, zódanig
dat er een golfpatroon ontstaat, dat opgenomen kan worden door de hersenen van de betreffende persoon.
Dit nieuwe patroon van beide golven, wordt opnieuw door de persoon uitgezonden en door ontvanger
opgevangen, waar het kan worden versterkt en/of gemoduleerd. De teruggezonden hersensignaalgolf kan
ook gebruikt worden om een signaal te produceren, dat de elektrische activiteit in de hersenen van de
betreffende persoon verandert tot een gewenst patroon.
***
Tot slot
Wil je nog meer patenten bekijken, patenten die te maken hebben met Mind Control en subliminale
gedragsbeïnvloeding en –manipulatie, klik dan hier. Het laatste patent hierboven, waarbij het gaat om een
gewenst effect te verkrijgen in het brein van een persoon, dateert, zoals je gezien hebt, uit 1976.
Het is van belang te beseffen dat het meeste onderzoek op dit terrein wordt gedaan in de ‗top secret‘omgeving van de nationale ‗veiligheidsdiensten‘. Geheime onderzoekslaboratoria zijn daarbij meestal ook
nog eens zo‘n 10 jaar verder, dan soms via de publiek-wetenschappelijk kanalen te destilleren valt. Het is
helemaal niet ondenkbaar, dat sommige ‗groepen‘ inmiddels de mogelijkheden hebben om stemmen te
projecteren in onze hoofden/hersenen. Voor een artikel uit de Washington Post, dat verbijsterende
informatie bevat over deze fenomenen, klik je hier.
http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/mind-controlpatenten-tonen-mega-manipulatie/

VN rapport – HAARP kan ontploffing veroorzaken die op een nucleaire explosie lijkt
Door Wouter op 10 april 2011
―Aledia Centeno Rodriguez, Frente Patriotico Arecibeño, zei dat haar
organisatie vorig jaar bij de VN gesproken heeft over de
toestemming om in Puerto Rico een nucleaire wapenfabriek toe te
laten dat het niet- uitbreidingsverdrag (Non-Proliferation) schendt
voor nucleaire wapens. Zij legde uit dat Arecibo de basis is voor het
Arecibo National Astronomy and Ionospheric Centre (NAIC), dat
gebruikt wordt als een ―ionosferische verhitter‖ [ een verzameling
antennes die worden gebruikt om het bovenste deel van de
atmosfeer te verhitten]. Arecibo werd ook genoemd als de testlocatie
voor de High Frequency Auroral Research Programme (HAARP) in
een patent dat een individu in de Verenigde Staten aangemeld heeft
om experimenten uit te voeren die gerelateerd zijn met ionosferische manipulatie. HAARP kan functioneren
als een antiraket en antivliegtuig verdedigingssysteem, om communicatie op te vangen en te verstoren, om
onderzeese en ondergrondse communicatie mogelijk te maken en nog veel meer. De HAARP patent
documenten noemen ook dat deze uitvinding het mogelijk maakt om ―hetzelfde te simuleren of te doen als bij
het tot ontploffing brengen van een zwaar type nucleair apparaat‖.
Bron: http://www.dutchsinse.com/blog/ (Vrij vertaald door Wouter)
Meer info: http://www.un.org/News/Press/docs/2007/gacol3160.doc.htm
Bron Afbeelding(en): saketvora @ Flickr.com
Video HIER.
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De energierevolutie van de 21e eeuw: Wyatt‘s Torch
CLARK KENT - 08 JUNI 2011
Al vele decennia moeten we aanhoren dat fossiele brandstoffen bijna op
zijn. Olie zou over 40 jaar op zijn, gas over een jaar of 70. Maar nu is er
verheugend nieuws van het energiefront: er is een nieuwe energiebron
ontdekt die in de komende eeuwen het overgrote deel van onze
energiebehoefte zal dekken. Hij is overvloedig beschikbaar, gemakkelijk in
gebruik en geschikt voor vele toepassingen.
Schalieolie en schaliegas
De energiebron van de toekomst is niets minder dan meer olie en meer gas. Veel meer olie en veel meer
gas zelfs, dankzij het beschikbaar komen van onconventionele bronnen als schalieolie en schaliegas.
Dat er grote hoeveelheden olie in de bodem zitten in de vorm van schalieolie is op zichzelf beschouwd niets
nieuws. In Atlas Shrugged, een roman die in de jaren 50 werd geschreven en uitkwam in 1957, is een van
de productieve genieën Ellis Wyatt, die een methode ontwikkelt om schalieolie te winnen. Dit schept zoveel
nieuwe welvaart, dat Colorado uitgroeit tot de rijkste staat van de Verenigde Staten en het langst weerstand
blijft bieden aan het oprukkende overheidsinterventionisme.
Uiteindelijk moeten ook Colorado en Ellis Wyatt eraan geloven. Het overheidsinterventionisme schrijdt voort:
belangrijke materialen worden op rantsoen gesteld en het vervoer per spoor wordt gebonden aan een
snelheidslimiet en onderworpen aan absurde, onwerkbare regulering om de vakbonden te plezieren. Wyatt
krijgt een bezoek van John Galt, steekt zijn oliebronnen in de fik en verdwijnt. Een bron blijft branden, als
symbool van de incompetentie van de plunderaars/etatisten die de brand niet kunnen doven, maar ook als
herinnering aan de hoogontwikkelde ondernemersvrijhaven die Colorado ooit was: Wyatt‘s Torch.
Fossiele brandstoffen energiebron van de toekomst
In het afgelopen decennium heeft de werkelijkheid de fictie ingehaald. Dankzij de techniek van
hydrofracturering (ook fracking of kraken genoemd), die al lange tijd wordt gebruikt in de olie-industrie, is het
winnen van enorme hoeveelheden schalieolie en schaliegas economisch rendabel geworden. De
hoeveelheid economisch winbaar aardgas is nu aanzienlijk groter dan tien jaar geleden. Dankzij schaliegas
en schalieolie is de horizon van het tijdperk van de fossiele brandstoffen ongeveer 200 jaar opgeschoven.
Met andere onconventionele fossiele brandstoffen als gashydraten, momenteel nog toekomstmuziek, zullen
brandstoffen op basis van koolwaterstoffen nog vele eeuwen of zelfs millennia beschikbaar zijn.
Het mág niet waar zijn
Dit tot groot verdriet van de Groene Khmer, voor wie elke energiebron die in de behoeften van een
industriële samenleving kan voorzien taboe is. Het liefst zouden zij een energy no fly zone uitroepen, die ons
allen zou dwingen om terug te keren naar een geromantiseerd vroeger dat nooit bestaan heeft. Naar een
pre-industriële pastorale idylle, zoals de Gouw uit de Lord of the Rings.
Nu heeft de Groene Khmer onvoldoende politieke macht om zelf een energie-no-flyzone in te stellen, maar
door verzet tegen elke energiebron die zelfs maar bij benadering in staat lijkt om te voorzien in de behoeften
van een industriële samenleving komt het doel langzaam maar zeker toch dichterbij. Het bekendste
voorbeeld is natuurlijk de klimaathysterie, die is gericht tegen fossiele brandstoffen, de royaalst beschikbare
en meest praktische van alle energiebronnen.
Na Climategate, het breken van de Hockeystick en het tot stilstand komen van de opwarming van de aarde
hebben de klimaatalarmisten gelukkig fors aan gezag ingeboet. Geen post-normal science meer. Velen
hielden echter toch vast aan doelstellingen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, omdat
deze goedkope en praktische energiebron op zou raken. Nu de gigantische voorraden schalieolie en
schaliegas economisch winbaar zijn geworden, is ook dit argument komen te vervallen.
Geopolitieke consequenties
Naast het opraken van fossiele brandstoffen en het antropogene broeikaseffect was de afhankelijkheid van
oliesjeiks die terreur financieren en antiwesterse, autoritaire regeringen in Rusland en Venezuela ook altijd
een argument om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen en alternatieven te ontwikkelen.
Maar de VS, Canada en Mexico zijn gezegend met enorme voorraden winbaar schaliegas. In Europa
behoren Frankrijk en Polen tot de gelukkigen. Australië, Zuid-Afrika en emerging markets als Argentinië,
Chili en India delen mee in de vreugde. Hetzelfde geldt voor het immer energiehongerige China. Israël is dan
weer gezegend met de op één na grootste voorraad schalieolie. Voor de haat- en terreursjeiks en de Putins
en Chavesjes van deze wereld breken zwarte tijden aan.
Zal Brussel NJET zeggen?
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De Polen mogen zich net als de Fransen verheugen in enorme voorraden schaliegas. Frankrijk is echter ook
een grote exporteur van atoomstroom, en ziet in schaliegas een concurrent. Niet geheel ten onrechte, want
schaliegas is waarschijnlijk een grotere bedreiging voor de nucleaire renaissance dan Fukushima. De
Fransen hebben daarom besloten de ontwikkeling van schaliegas te verbieden. De Polen vrezen nu dat
Brussel de Fransen hierin zal volgen. In Brussel zijn sommige lidstaten nu eenmaal gelijker dan andere. Dat
hebben de Fransen al eerder laten blijken.
In Brussel wordt bovendien altijd goed geluisterd naar de lobby van de Groene Khmer. Zo is al lang besloten
dat wij in steeds kleinere en zwakker gemotoriseerde auto‘s zullen moeten gaan rijden. Momenteel merken
we daar nog niets van, omdat autofabrikanten met kleine, zuinige turbomotoren (downsizing) voor uitstel van
executie hebben gezorgd. Maar nieuwe auto‘s zullen steeds minder CO2 mogen uitstoten. Vroeg of laat
rijden we allemaal in een tweecilinder Fiat 500. Zoals we gewend zijn van de EU, is ons nooit iets gevraagd.
Machtige vrienden van Groene Khmer
De Groene Khmer krijgt nu bijval van Gazprom, het Russische gasbedrijf met een door de staat
gesanctioneerd monopolie. Hetzelfde Gazprom waarvan Polen afhankelijk zal blijven als fracking in de
EUSSR wordt verboden. Een derde van het aardgas in de EU wordt geleverd door Rusland. Zouden er in
Brussel nog meer Gerhard Schröders rondlopen?
De Russen zijn echter niet de enige bondgenoten van de Groene Khmer. Ook Hollywood draagt een steentje
bij. In zijn 'documentaire' Gasland zaait filmmaker Josh Fox paniek over de gevaren van gasboringen d.m.v.
fracking. Grote ondergrondse waterbassins, aquifers, worden verontreinigd en levens zouden in gevaar zijn.
De film laat zien hoe zelfs het water uit de kraan in brand kan worden gestoken, omdat het vol zou zitten met
enge chemicaliën die bij het fracken in de bodem zijn gespoten. Voor zijn diensten aan de groene, linkse
zaak werd Fox beloond met een Oscarnominatie.
Phelim McAleer, bekend van NotEvilJustWrong en MineYourOwnBusiness, confronteerde Fox met enkele
onaangename feiten: problemen met methaan in het water komen al decennia voor in de regio waar de
mensen uit de film wonen, lang voor de winning van schaliegas d.m.v. fracking. McAleer plaatste een video
van de confrontatie op YouTube, maar na druk van Fox werd de video verwijderd ―wegens inbreuk op
auteursrechten‖. De video van McAleer gebruikt niet meer dan 26 seconden uit Gasland om te laten zien dat
Fox het publiek misleidde. Normaal valt zoiets onder fair use, maar niet bij YouTube en – naar nu blijkt – ook
niet bij vimeo.
Ook de New York Times deed mee en kwam begin mei met een artikel waarin werd beweerd dat er talrijke
gevallen bekend zijn, waarin drinkwater werd verontreinigd met chemicaliën die bij fracking worden gebruikt.
Al snel moest de Gray Lady toegeven dat dit ‗nieuws‘ niet fit to print was.
Desinformatie over methaanemissies
In 2010 werd beweerd dat tijdens de levenscyclus van schaliegas meer broeikasgas vrijkomt dan bij
steenkool. De onderzoeker, Robert Howarth, moest echter toegeven dat veel van de gebruikte informatie
niet erg betrouwbaar was. Het duurde dan ook niet lang voordat het ‗onderzoek‘ was weerlegd. De
broeikasgasemissies bij onconventioneel gas zijn zeker 50% lager dan bij steenkool. Zelfs het Worldwatch
Institute was kritisch over het ‗onderzoek‘ van Howarth.
Een aantal jaren geleden gingen groene alarmisten aan de haal met een theorie dat er 600 miljoen jaar
geleden een abrupt einde aan een ijstijd kwam, doordat de aarde snel opwarmde als gevolg van methaan
dat vrijkwam uit de oceanen. Zo zou het winnen van aardgas uit methaanhydraten weleens zoveel methaan
kunnen doen vrijkomen, dat de aarde er een Venusachtig klimaat door zou krijgen. Het scenario voor een
nieuwe blockbuster rampenfilm was al bijna geschreven, maar onlangs werd ook deze theorie weerlegd. Een
kort Nederlandstalig bericht is hier te vinden.
Grenzen aan groei elastisch
Keer op keer blijkt dat de grenzen aan de groei zeer elastisch zijn. De langetermijntrend voor de reserves
aan fossiele brandstoffen is een stijgende trend. Het menselijk vernuft weet telkens weer nieuwe
hulpbronnen te ontwikkelen. De ‗hernieuwbare energiebronnen‘ zijn na decennia van overheidssubsidiëring
echter nog steeds marginaal. Windenergie kost bij grote geïnstalleerde vermogens zelfs meer energie dan
het oplevert, omdat de conventionele backupcentrales dan met minder efficiënte, maar sneller reagerende
opencyclusgasturbines moeten draaien i.p.v. de efficiënte STEG-eenheden (combined cycle).
Het is niet de dreiging van peak oil die boven de energiemarkt hangt, het zijn de hernieuwbare
energiebronnen die aan hun piek zitten. Zonder subsidies stort de groene droom als een kaartenhuis ineen.
Daar zullen met name de Duitsers nog achter komen. Hopelijk voordat het te laat is.
Geen rodevlagwetten
Aan alle energiebronnen zijn voor- en nadelen verbonden, schaliegas en -olie zullen daar geen uitzondering
op zijn. Maar de risico's moeten niet worden overdreven, de toepassing van nieuwe technologieën mag niet
onderworpen worden aan het idiote voorzorgsprincipe (precautionary principle). Een risicovrije samenleving
bestaat niet, want zelfs aan het welbewust niet-gebruiken van een technologie zijn risico‘s verbonden. Stel
dat u een uitvinding kon ontwikkelen die een ware revolutie in het transport teweeg zou brengen, zowel van
mensen als goederen. Zou u deze uitvinding doorzetten, als u wist dat er jaarlijks ongeveer 35.000 doden in
Europa door zouden vallen?
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De uitvinding bestaat echt, heet automobiel en kost in Europa 35.000 doden per jaar. Dankzij de automobiel
kunnen wij echter handel drijven op een schaal die met paard-en-wagen en treinen ondenkbaar zou zijn.
Mede dankzij de auto genieten 500 miljoen EU-burgers een vroeger onvoorstelbaar hoge levensstandaard.
De Britten voerden ooit een wet in die verplicht stelde dat auto‘s vooraf werden gegaan door een man met
een rode vlag. Daar zijn ze gelukkig van teruggekomen, anders was Top Gear een stuk saaier geweest. Als
het aan de Groene Khmer lag, zou de hele Industriële Revolutie nooit hebben
plaatsgevonden. Maar u en ik zouden waarschijnlijk nooit geboren zijn. Het
aantal verkeersdoden vertoont sinds de jaren zeventig een dalende trend,
ondanks de sterk toegenomen automobiliteit. Is eenzelfde ontwikkeling bij de
winning van schaliegas en -olie niet net zo voor de hand liggend?
Galt's Gulch
Als ook Ellis Wyatt in staking gaat, en onderduikt in Galt's Gulch, verkeert het
toevluchtsoord nog in een agrarisch, pre-industrieel stadium. Als Wyatt
schalieolie vindt en gaat produceren, kunnen ook andere ondergedoken
industriëlen hun metier weer oppakken. De levensstandaard in Galt's Gulch neemt met sprongen toe. De
maatschappij als geheel profiteert ook indirect dus enorm van Wyatts productieve vernuft. De positieve
externaliteiten van industriële activiteiten zijn vele malen groter dan de zgn. negatieve externaliteiten. Een
van de vele economische lessen die uit Atlas Shrugged te leren vallen.
En wat dacht u van een leven zonder zink? ;-)
Deze artikelen mag u niet missen:
Everything you've heard about fossil fuels may be wrong
The Coming Shale Oil Revolution (Israël gezegend met grote reserves schalieolie)
Four Dirty Secrets about Clean Energy
Can The Supply Of Natural Resources - Especially Energy - Really Be Infinite? Yes! (Hoofdstuk 3 uit The
Ultimate Resource II van Julian Simon)
When will we run out of oil? Never! (Hoofdstuk 11 uit The Ultimate Resource II van Julian Simon)
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=13337

Sterk wachtwoord nutteloos door videokaart
Gepubliceerd: Donderdag 9 juni 2011
Auteur: Uhro van der Pluijm
Een Amerikaan heeft een programma ontworpen dat 33 miljard wachtwoorden
per seconde kan kraken. Hij gebruikt daarvoor een combinatie van vier
dualcore videokaarten.
De Amerikaanse beveiligingsexpert Marc Bevand zegt 33 miljard mogelijke
wachtwoorden per seconde uit te kunnen proberen met behulp van de
applicatie Whitepixel v2, dat meldt het SecuriTeam weblog. Om de
wachtwoorden te raden gebruikt hij vier AMD Radeon HD5970 videokaarten
parallel. De applicatie is open-source beschikbaar.
Sterke wachtwoorden waardeloos
De tweede versie van de kraaksoftware is volgens Bevand vijftien procent sneller dan zijn voorganger.
Behalve de snelheidsverbetering kunnen gebruikers van het programma nu ook kiezen voor alleen kleine
letters, alleen grote letters, alle letters in de ASCII karakterset of alle bytes. Meer te kraken tekens maken de
software natuurlijk wel langzamer. Een moeilijk wachtwoord van acht tekens, versleuteld met MD5, zou zo‘n
acht uur duren om te kraken.
Toch stelt beveiligingsonderzoeker Amitai Aviram dat dit bewijst dat eenvoudige grafische kaarten het
gebruik van sterke wachtwoorden waardeloos maken. De oplossing is volgens hem niet om wachtwoorden
moeilijker te maken maar juist om die eenvoudiger te maken, zo blogt hij.
Brute forcen tegengaan
Het aloude adagium dat triviale wachtwoorden eenvoudig te kraken zijn moet volgens hem ook maar eens
overboord. Het belangrijkste is dat gebruikers hun wachtwoord echt kunnen onthouden, zodat bekenden het
niet kunnen stelen omdat zij het wachtwoord hebben opgeschreven. Ook moet het onmogelijk zijn om
wachtwoorden met behulp van brute force te achterhalen. Dat kan bijvoorbeeld door een maximaal aantal
inlogpogingen af te dwingen.
Ook bijvoorbeeld tweetrapsbeveiliging, met behulp van bijvoorbeeld gebruikersnaam, wachtwoord en unieke
eenmalige code zou dit kunnen beveiligen. De meeste Nederlandse banken gebruiken al zo‘n systeem. Het
inloggen met bankrekening en een unieke eenmalige code gegenereerd door een speciaal apparaat is ook
voor andere zeer privacygevoelige sites een optie.
Webwereld.nl

Nieuwsbrief nr. 128 – 12 juni 2011 - pag. 89

Europarlementslid: Offer privacy op voor veiligheid
mei 2011
"Mensen zijn bereid om een beetje van hun privacy op te offeren als daarmee meer veiligheid wordt bereikt",
dat stelt Luis de Grandes Pascual, Europarlementslid voor de christendemocraten. De Grandes Pascual
deed zijn uitspraak naar aanleiding van de goedkeuring van het Europees Parlement voor de invoering van
bodyscanners op Europese luchthavens.
Bodyscanners komen nu nog niet voor op de lijst van de verschillende screeningsmethoden die lidstaten
kunnen gebruiken voor de beveiliging van de luchtvaart. De bodyscanners zijn getest in Duitsland, Italië,
Frankrijk en Finland en zijn momenteel alleen in gebruik in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
De Europese Commissie wil deze zomer nieuwe regels voorstellen om bodyscanners toe te voegen aan de
lijst van door de EU erkende methoden voor het screenen van passagiers. Tegen die tijd zal het Parlement
hierover meebeslissen. De bodyscanners bieden volgens het Europees Parlement een hoger
veiligheidsniveau dan het de huidige metaaldetectoren. Passagiers moeten echter wel de mogelijkheid
hebben om te weigeren en op een alternatieve manier te worden gescreend. De plenaire stemming staat
gepland voor 23 juni.
Bron: http://www.security.nl/nieuwsbrief/artikel/152/37248?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

Wereldgraan-oogsten dit jaar 20% minder!!!
Graan oogst van start in Manitoba 2 John Deere 9600 combines en Case
voor het transport
ER WERD AMPER AANDACHT AAN BESTEED, DE MEESTE
NIEUWSSITES, KRANTEN E.D. BESTEDEN ER AMPER AANDACHT AAN.
SLECHTS EEN KORTE MEDEDELING OP HET JOURNAAL VAN HEDEN
OCHTEND. MAAR HET IS NIEUWS WAT ZEER VERSTREKKEND IS EN
ONSALLEMAAL STRAKS GAAT RAKEN!
IN ZOWEL DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, RUSLAND, FRANKRIJK ÉN CHINA, ZULLEN DE
GRAANOOGSTEN GEMIDDELD RUIM 20% LAGER UITVALLEN DIT JAAR DOOR DE DROOGTE.
Dat dit FEIT ongekende consequenties gaat krijgen is evident. Voedselprijzen zullen dan ook schrikbarend
stijgen en dat is met name voor de z.g. 3de wereld een ramp daar het gezinsinkomen in dit soort landen voor
minimaal 50% opgaat aan VOEDSEL, in tegenstelling tot in de westerse landen waar het voedsel gemiddeld
10 tot 20% van het maandelijks budget/inkomen opslokt.
Voeg dit gegeven bij de reeds gedane meldingen dat onze zeeën leeg, d.w.z.: overbevist zijn, en de steeds
meer in aantal en zwaarte toenemende rampen op klimatologisch gebied, dan is het niet denkbeeldig dat
voor grote groepen mensen op deze wereld een regelrechte hongersnood voor de deur staat.
http://prepare.punt.nl/?id=565861&r=1

Tepco wil ook water uit andere kerncentrale in zee lozen
Het Japanse Tokyo Electric Power Co (Tepco) is van plan om
radioactief water uit de kerncentrale Fukushima Daini, de tweede
kerncentrale van Fukushima, in de Stille Oceaan te lozen. Eerder
werd al radioactief vervuild water uit de kerncentrale Fukushima
Daiichi in zee gedumpt.
In tegenstelling tot rampcentrale Daiichi werd Daini na de aardbeving
en tsunami van 11 maart veilig stilgelegd. Door de tsunami kwam er
evenwel zeewater in de centrale, dat radioactief vervuild raakte. Tepco wil dat water nu in zee dumpen. De
operator wil voorkomen dat het water onderdelen van de kerncentrale aantast. Tepco voerde daarover al
officieuze gesprekken met het Japans Nucleair en Industrieel Veiligheidsagentschap, lokale
gemeentebesturen en vissers. Hidehiko Nishiyama, woordvoerder voor het agentschap, zei dat het
elektriciteitsbedrijf nog geen officiële toestemming voor het plan heeft aangevraagd.
In de centrale zou zich ongeveer 3.000 ton vervuild zeewater bevinden. Het bevat radioactieve elementen
zoals mangaan-54, kobalt-58 en kobalt-60. Die stoffen zouden van verroeste pijpleidingen afkomstig zijn.
Volgens persagentschap Jiji Press is er geen jodium of cesium in het water aangetroffen.
Bron de Morgen
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Turkse opperrechter: Erdogan is tiran en wil sultan van het Midden Oosten worden
De Turkse ultranationalistische MHP partij heeft de oude
Ottomaanse vlag met drie halve manen als logo. Ook de heersende
AKP partij van premier Erdogan droomt van een hersteld Ottomaans
Rijk.
De 48 jarige Turkse opperrechter Emina Ulker Tarhan heeft recent
haar functie neergelegd om tegen de huidige regering in Ankara te
kunnen strijden. Ze maakt zich namelijk grote zorgen over de koers
die Turkije onder premier Tayyip Erdogan is ingeslagen. 'De Turkse
regering gedraagt zich als een bende,' aldus Tarhan, die stelt dat
Erdogan de democratie wil verpletteren, de absolute macht wil verkrijgen en de nieuwe sultan van het
Midden Oosten wil worden - kortom: hij wil Turkije aan het hoofd van het islamitische Kalifaat plaatsen.
Tarhan heeft zich inmiddels aangesloten bij de grootste Turkse oppositiepartij en wil een parlementszetel in
de regio van de hoofdstad Ankara zien te krijgen. 'Ik besloot om de politiek in te gaan vanwege de huidige
regering en hun niet te tolereren beleid. Als rechter kon ik mijn standpunten daarover niet uiten,' aldus
Tarhan, die Erdogans islamitische AKP partij beschuldigt van ondemocratisch gedrag en onderdrukkende
tactieken om de absolute macht te verkrijgen.
'We hebben politieke moordaanslagen gehad die nog steeds niet zijn opgelost. Zo'n 60 journalisten zitten in
de gevangenis om wat ze schreven.' Tarhan voegde er aan toe dat alle Turkse nationale instellingen onder
grote druk staan van de Erdogans AKP partij. 'Om het door hun gewenste regime te creëren proberen ze het
gerechtelijke systeem over te nemen. Erdogan gedraagt zich als een tiran.'
Volgens Tarhan worden de belangrijkste mensenrechten door Erdogan ondermijnd. 'De regering misbruikt
zaken zoals religieuze en etnische identiteit om de polarisering in de samenleving te vergroten.
Corruptiezaken betreffende illegale fondsen voor de heersende partij worden niet onderzocht. Burgerlijke
organisaties die tegen de regering zijn worden afgeschilderd als opportunistische, zinloze instellingen.'
'Iedere dag raken we verder verwijderd van het democratische gedachtegoed en van de geest van de wet,'
zei de voormalige opperrechter. 'De regering gedraagt zich als een georganiseerde bende.' Vooral voor
premier Erdogan, die zichzelf heeft opgeworpen als een virulente anti-Israël criticus, heeft Tarhan geen goed
woord over. 'Erdogan is geen premier van een democratisch land. Hij wil de sultan van het Midden Oosten
zijn. Een generaal die weigerde voor hem op te staan om hem te eren werd in de gevangenis gegooid. Alle
tirannen lijken op elkaar, en allen zullen hetzelfde lot ondergaan.' (1)
Herleefd Ottomaans rijk - het rijk van het Beest?
Vanaf 2008 hebben we op deze site regelmatig aandacht besteed aan onder andere het feit dat de huidige
Turkse regering nauwe banden is aangegaan met Iran, Syrië en de Palestijnse terreurbeweging Hamas en
dat Turkije volgens WikiLeaks het islamitische terrorisme in Irak zowel financieel als fysiek steunt. Leden van
Erdogans AK partij streven openlijk naar de wederoprichting van het Ottomaanse Rijk, dat bijna 95 jaar
geleden ten onder ging.
Volgens onder andere de voormalige Palestijnse terrorist Walid Shoebat slaan de Bijbelse profetieën over
het laatste, gruwelijke wereldrijk in de eindtijd dan ook op dit herleefde Ottomaanse Rijk, het islamitische
Kalifaat dat volgens deze profetieën voor zeer korte tijd de wereld in ongekende ellende zal storten. Deze
laatste wereldmacht, die slechts een paar jaar stand zal houden, zal volgens de Bijbel worden geleid door
'het Beest'. Frappant genoeg is de betekenis van de naam van de Turkse president Abdullah Gul: 'slaaf van
Allah het Beest'.
Xander - (1) Ynet News - Zie ook o.a.:
27-05: Westen verblind; Vrede Israël-Moslimblok wordt verbond met de dood
05-03: Frankrijk verwerpt Turks lidmaatschap EU in ruil voor invasie Libië (/Europese diplomaten zien
aansluiting bij nieuw Ottomaans Rijk niet zitten - Walid Shoebat: Turkse invasie van Libië voorzegd in de
Bijbel)
02-03: 'Turkije wil Libië aanvallen in ruil voor lidmaatschap EU'
07-02: Egypte, het Westen en het gevaar van de opkomende Islamitische Unie
14-01: Turkije schaart zich openlijk achter Palestijnse terreurbeweging Hamas
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Krijgen we ooit een dictator in Nederland?
Visionair: Germen op 9 Juni 2011
2011 is geen goede tijd om een dictator te zijn. De ene na de andere despoot
in het Midden Oosten moet er aan geloven. Aan de andere kant: China, dat in
hoog tempo verandert in het machtigste land op aarde, is nog steeds een
dictatuur. Maar hoe groot is de kans dat we een dictatuur in Nederland
krijgen?
Dictators van alle tijden
Eurosceptici zien de EU als de grootste bedreiging voor de vrijheid.
Een dictatuur is een regeringsvorm waarbij één man (de dictator) of een
kleine groep over vrijwel alle macht beschikt. Anders dan in een monarchie,
waarin de vorst ingebakken zit in een nauw keurslijf van wetten en regels, is een dictator een alleenheerser
buiten de wetten om. Uiteraard is dit voor een machthebber veel prettiger dan een monarchie. Om die reden
konden zaakwaarnemers voor de koning of keizer, zoals de Japanse shoguns of rijkskanseliers, zich snel
ontpoppen tot dictator. Dictatoren hebben per definitie een legitimiteitsprobleem, omdat hun gezag niet op
wetten is gebaseerd.
Het oude Griekenland kende de tyrannos, een met een dictator vergelijkbare alleenheerser die met ijzeren
knoet over een oproerig stadsstaatje heerste. Het Romeinse Rijk kende een tijdelijke dictator die voor zes
maanden absolute bevoegdheden kreeg. Hier komt het woord dictator vandaan. Deze werd door de senaat
aangewezen als de omstandigheden hier om vroegen. Zo kon de leider snel beslissen zonder dat de
rumoerige Romeinse politiek beslissingen kon dwarsbomen. Julius Caesar riep zich uit tot dictator voor het
leven. Zelfs de moord op hem kon de democratie in Rome niet meer redden. Ook nu democratische landen
hebben dictatuur gekend: Engeland werd een tijdlang geregeerd door de dictator Oliver Cromwell, Frankrijk
en Duitsland de meer bekende Napoleon en Hitler. Veel mensen zien Engeland als de bakermat van de
democratie: het land kent de oudste grondwetsdocument, de Magna Charta, die de bevoegdheden van de
vorst inperkte. Klaarblijkelijk kan zelfs in een dergelijk land een dictator aan de macht komen, als aan
bepaalde voorwaarden is voldaan.
Hoe komt een dictator aan de macht?
Mensen zullen niet voor niets macht afstaan aan een alleenheerser. Hiervoor moet aan enkele voorwaarden
zijn voldaan. Ten eerste moeten de bestaande wetten en het politieke stelsel in diskrediet zijn gebracht: het
land moet onregeerbaar zijn. Of moet een buitenlandse heerser een marionet installeren. Ten tweede moet
de dictator een geweldsmonopolie hebben. In de praktijk betekent dat: een gewapende bende of het leger
onder controle hebben. Cromwell en Napoleon waren legeraanvoerders, Hitler maakte gebruik van zijn
positie als gekozen staatshoofd. Dit kan ook het leger van een buitenlandse mogendheid zijn.
Kan zich ooit een dictatuur in Nederland vormen?
Verreweg de meeste Nederlanders hebben een uitgesproken hekel aan absolute heersers. Nederlanders
zijn ook pragmatisch ingesteld, waardoor het mogelijk is dat er coalitieregeringen met felle politieke
tegenstanders als SP en VVD (in de Provinciale Staten van Noord-Brabant) mogelijk zijn. Onregeerbaar zal
Nederland daarom niet snel worden. In feite is de tegenwoordige politieke situatie een bewijs van de
veerkracht van het Nederlandse politieke systeem. Morrend en grommend is er nu een redelijk stabiele
politieke samenwerking tussen drie partijen met haast onoverbrugbare politieke verschillen en worden de
problemen redelijk daadkrachtig aangepakt.
Er zijn echter toch enkele scenario‘s denkbaar. De eerste is dat een buitenlandse mogendheid de
democratie in Nederland afschaft, bijvoorbeeld een VS van Europa. In het tweede scenario wordt de macht
van de ambtenarij steeds groter en trekken zelfstandige bestuursorganen steeds meer macht naar zich toe.
Hoe instabieler regeringen worden, hoe groter de neiging meer en meer bevoegdheden naar deze zbo‘s en
overheidsinstellingen over te hevelen. Het derde scenario is dat etnische of religieuze conflicten,
bijvoorbeeld tussen de islamitische minderheid en de inboorlingen, leiden tot een burgeroorlog. Het vierde
scenario is een corporatistische staat, waarin grote bedrijven als Shell en mediaconglomeraten het land
beheersen. De kansen op deze vier scenario‘s zijn reëel, maar beperkt. Democratie vereist voortdurende
waakzaamheid. Er zal voorkomen moeten worden dat één van deze vier scenario‘s uitkomt. Dat zal lukken
als het Nederlandse pragmatisme van harte wordt aangemoedigd en er geen extra bevoegdheden meer
naar Brussel gaan, transparantie in de overheid wordt afgedwongen met een verbeterd WOB-recht en
voorkomen dat er een grote, niet-geïntegreerde etnische minderheid ontstaat.
http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/krijgen-we-ooit-een-dictator-in-nederland/
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Amerikaanse wet verbiedt delen wachtwoord
Gisteren,14:23 door Redactie
In de Amerikaanse Staat Tennessee is een wet aangenomen die het verbiedt om wachtwoorden voor online
downloaddiensten te delen, zelfs als dit met toestemming van de gebruiker gebeurt. De wet is door de
entertainmentindustrie aangedragen en is bedoeld om de verkoop van wachtwoorden door cybercriminelen
tegen te gaan. Toch zou de wet ook voor het aanpakken van internetgebruikers kunnen worden gebruikt die
hun inloggegevens met bekenden delen.
"Wat verboden wordt, is dat je je gebruikersnaam en wachtwoord naar al je vrienden stuurt, zodat zij een
gratis abonnement krijgen", zegt Republikein Gerald McCormick, die de wet steunde.
Downloaddiensten die denken dat ze bestolen worden, kunnen voortaan aangifte doen. De wet is een
uitbreiding van een al bestaande wet, die gebruikt wordt voor het vervolgen van mensen die kabeltelevisie
stelen of restaurants zonder te betalen verlaten. Gebruikers die voor 500 dollar of minder aan entertainment
stelen, kunnen maximaal een jaar gevangenisstraf en een boete van 2.500 dollar krijgen. Wie voor een
hoger bedrag downloadt, staat een zwaardere straf te wachten.
Security.nl

Gevaarlijke stof strontium ontdekt in Fukushima
Bij bodemproeven in het Japanse rampgebied zijn nu ook sporen
van radioactief strontium gevonden. De gevaarlijk stof werd ontdekt
op elf verschillende plaatsen in de provincie Fukushima, waar ook de
gehavende kerncentrale Fukushima Daiichi staat. Dat maakte het
Ministerie van Wetenschappen vandaag bekend.
Wetenschappers noemen strontium een beenderenmoordenaar. De
stof beschadigt het beenmerg en kan leukemie veroorzaken.
Volgens het Internationaal Atoomagentschap is het echter onwaarschijnlijk dat het strontium een onmiddellijk
gevaar inhoudt voor de menselijke gezondheid. Dat meldt het Japanse persagentschap Kyodo.
Ondertussen startte exploitant Tepco met het testen van een nieuw systeem om besmet water te
behandelen. Met het systeem kan water dat besmet is met radioactief materiaal gereinigd worden. Al
maanden worden miljoenen liters water ingezet om de beschadigde reactoren te koelen. Dat water is
ondertussen ook besmet en verhindert de reparatiewerken aan het koelsysteem.
Volgens Tepco werd in totaal al meer dan dan 100.000 ton water besmet met radioactief materiaal.
http://sp00kje.nl/?p=6615

Silvio, de man die een heel land verneukte
Geplaatst op: vrijdag 10 juni 2011door: Gerard Driehuis
Italië en de Italianen zullen vele, vele jaren de wrange vruchten plukken van het
beleid van een man Silvio Berlusconi. The Economist doet in een lange analyse
moeite om te zien wat de premier sinds hij in 1994 de spil werd van de
Italiaanse politiek nog meer heeft gedaan dan jonge meisjes beklimmen.
Die erfenis is volgens het blad desastreus. Hij heeft zich ingespannen voor
twee zaken. 1. bedrijven, en dan vooral zijn eigen bedrijf, niets in de weg
leggen. En 2.: Geen kiezer onnodig irriteren met beleid. Italië is daardoor een
verouderd achterlijk land, waar alle hervormingen die elders allang zijn geweest
nog moeten komen en dat nu nog ontsnapt aan de neergang van de zuidelijke
Europese landen, maar er structureel veel slechter voor staat dan de rest.
Voorbeeld dat alles samenvat: in de laatste tien jaar was de economische groei wereldwijd het laagst in
Zimbabwe, dan komt Haïti, en derde van onder staat Italië.
De rekening van het bewind van Berlusconi zal hoog zijn.
Bron: The Economist
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Bijzonderheden over de 'stadhoudersbrief' van prins Bernhard
Tussen 1941 en 1943 heeft prins Bernhard een aantal malen de
Verenigde Staten van Amerika bezocht. Volgens diverse bronnen,
waaronder de Britse Secret Intelligence Service (SIS), heeft hij
tijdens zijn tweede bezoek (van 20 tot en met 25 april 1942) op 24
april 1942 een brief aan Hitler geschreven, waarin hij zichzelf
aanbiedt het 'Stadhouderschap' over Nederland op zich te nemen.
De brief is later vanuit Londen via Portugal naar Berlijn gestuurd. Na
de oorlog zou het bestaan van deze brief tegenover de SIS
bevestigd zijn door generaal Eberhart Schöngarth (Befelhshaber der
Sicherheitspolizei und des SD). Vlak voor zijn executie is de bewuste brief in Berlijn teruggevonden. Het is
overigens opmerkelijk dat prins Bernhard zijn brief uitgerekend in Amerika heeft geschreven en niet in
Londen, temeer daar de brief ook daarvandaan verzonden is.
Al tijdens een eerder bezoek aan de VS - op 8 juni 1941 - heeft de Prins kennis gemaakt met de latere CIAchef Allen Dulles. Via Dulles kwam hij ook in contact met Bill Donovan (de oprichter van de OSS; de
voorloper van de CIA) en McGeorge Bundy (Army Intelligence). Bill Donovan was op dat moment namens
de Amerikaanse regering een inlichtingendienst aan het opzetten voor spionage in Europa. Tevens had
Bernhard een ontmoeting met John McCloy, die belast was met de informatievoorziening voor de
Amerikaanse regering. Aangezien Bernhard destijds ook verscheidene malen te gast is geweest op het Witte
Huis, is het niet uitgesloten dat hij de 'stadhoudersbrief' op instigatie van president Roosevelt cum suis
geschreven heeft. De geallieerden mochten dan wel gezamenlijk tegen Duitsland optrekken, ze hadden wel
degelijk hun eigen agenda hoe Europa er na de oorlog moest uitzien.
Feit is dat de Amerikanen de Britten niet meer de kans wilde geven hun vooroorlogse economische
superioriteit in Europa te herstellen. Het was voor hen dus van belang de pro-Amerikaanse Bernhard als
'Stadhouder' (en bondgenoot!) in het strategisch gelegen Nederland te hebben. Daar komt nog bij dat hij als
rabiaat anti-communist voor Amerika van groot belang zou kunnen zijn met het oog op een eventuele
communistische staatsgreep na de Duitse capitulatie.
(Het is een feit dat Bernhards vrienden, jhr. W.G. Röell en J. Schimmelpenninck, in mei 1940 in Nederland
zijn achtergebleven met 'fondsen' van de Prins voor het formeren van een legertje bestaande uit
achtergebleven adelborsten. Bij een eventuele terugtrekking van de Duitse troepen moest er een keurtroep
klaar staan om de zaak over te nemen met het doel Nederland te behoeden voor een linkse staatsgreep.)
Aangezien Hitler en Bernhard elkaar al in 1936 hadden ontmoet, en de Prins ook nog eens van april 1933 tot
januari 1937 lid was geweest van de NSDAP, de SA en de SS, hoopten de Amerikanen dat Hitler op de
'Stadhoudersbrief' zou ingaan.
De consequentie van de 'zetelverplaatsing'
Dat prinses Juliana de brief mede ondertekend zou hebben, is niet zo verwonderlijk. Koningin Wilhelmina
had al in de zomer van 1940 naar haar in Canada geschreven: 'Mocht jij echter andere mogelijkheden zien,
welnu, dan zal ik je die kans niet onthouden, dan zou je het moeten proberen'.
Vanwege de alarmerende berichten uit Nederland had Wilhelmina vermoedelijk inmiddels ingezien dat de
vlucht naar Engeland achteraf niet zo verstandig was geweest. De 'zetelverplaatsing' had namelijk de weg
vrijgemaakt voor een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart, met alle gevolgen van dien.
Volgens de historica Nanda van der Zee wees niets erop dat de Duitsers vóór de inval van plan waren een
civiel bestuur in Nederland te vestigen. Dat hebben zij in België, Frankrijk en Denemarken ook niet gedaan.
Alleen in Polen en Noorwegen gebeurde dat ook, omdat in Polen de gehele regering was gevlucht en in
Noorwegen ook de koning de benen had genomen. Omdat Wilhelmina alle adviezen van haar ministers in
de wind had geslagen, kregen Hitlers juristen Nederland eigenlijk in de schoot geworpen. Door artikel 21 *)
van de grondwet te overtreden had de Nederlandse regering zichzelf in feite opgeheven. Seyss-Inquart kon
op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina overnemen.
*) Artikel 21: 'In géén geval kan de zetel der Regering buiten het Rijk [Nederland en de Koloniën] worden
verplaatst' (J.A. Fruin, 'De Nederlandse wetboeken', p.4).

Door de onwettige 'zetelverplaatsing' naar Engeland kreeg Nederland dus naast een militaire bezetting
tevens een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart dat extra noodlottig is geworden voor het joodse
deel van de Nederlandse bevolking. In België en Denemarken - waar de vorsten wel op hun post zijn
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gebleven - heeft het overgrote deel van de joden de oorlog overleefd. In België was dit 90% van de
Belgische- en 60% van de buitenlandse joden (meest afkomstig uit Duitsland en Centraal Europa). Mede
door toedoen van de Deense koning heeft in Denemarken zelfs 99% van de joden de oorlog overleefd. Dit in
tegenstelling tot Nederland, waar maar 20% van de joden de oorlog heeft overleefd. België en Denemarken
kenden dan ook geen 'Westerbork'. (Bronnen: I. Gutman, 'Encyclopedia of the Holocaust' en Nanda van der
Zee, De Groene Amsterdammer, 14 mei 1997.)
Klik HIER voor meer bijzonderheden over de ongrondwettige vlucht van koningin Wilhelmina en haar
regering in mei 1940. Om terug te keren naar de 'stadhoudersbrief': volgens Hitlers aantekeningen in 'Hitler's
Tischgespräche im Füherhauptquartier' heeft hij op 10 mei 1942 'een brief van Lippe' ontvangen, maar die
nauwelijks, of niet gelezen terzijde geschoven. Of dit de bewuste 'stadhoudersbrief' betreft, is niet bekend,
maar het valt niet uit te sluiten.
De brief - die op 24 april 1942 geschreven is en een dag of wat later vanuit Londen (via Portugal) naar
Berlijn is verzonden - zou Hitler dus zeer wel mogelijk op 10 mei 1942 ontvangen kunnen hebben.
Mocht Hitler op Bernhards voorstellen zijn ingegaan, en er hierdoor weer een Nederlands burgerlijk bestuur
zou zijn gekomen, dan was in Nederland veel leed bespaard gebleven.
Een oud-verzetsman heeft later opgemerkt: "We zouden er aanvankelijk wel vreemd van opgekeken
hebben, maar de terugkeer van Bernhard en Juliana uiteindelijk van harte hebben toegejuicht. De razzia's,
executies en deportaties hadden dan eindelijk tot het verleden behoord. We zaten hier dan alleen nog maar
opgescheept met een militaire bezetting om de geallieerden tegen te houden".
Op 13 februari 2004 schreef W.P. Hogendoorn in het dagblad NRC: 'De veronderstelling dat de Prins SeyssInquart wilde vervangen, is niet zo gek: een burgerlijk 'eigen' bestuur zou meer levens hebben gespaard dan
onder het Duitse burgerlijk bestuur'.
Dat Bernhard altijd ontkend heeft ooit een 'stadhoudersbrief' geschreven te hebben, ligt ergens wel voor de
hand. De besprekingen met Roosevelt en de Amerikaanse geheime dienst waren strikt geheim en hun
archieven nog steeds gesloten. Dus ook al zou Bernhard het toegegeven hebben, hoe had hij zijn 'goede
bedoelingen' dan moeten bewijzen? Men had hem nooit willen geloven en - gezien zijn Nazi-verleden - het
als achteraf praten beschouwd. Er zat voor de Prins dus niets anders op dan alles te blijven ontkennen.
Samenvatting
1) De 'stadhoudersbrief' is in Amerika geschreven op 24 april 1942 toen prins Bernhard daar besprekingen
voerde met president Roosevelt en de OSS (de voorloper van de CIA).
2) Op dat moment werd Duitsland al dag en nacht zwaar gebombardeerd en hadden de Duitse troepen al te
kampen met ernstige problemen aan het Oostfront (de infanteriedivisie Grossdeutschland was inmiddels al
vrijwel compleet vernietigd)en de Prins wasopportunistisch genoegom niet op het verkeerde paard te
wedden. Dus had hij andere bedoelingen dan met Hitler te collaboreren.
3) Dat prinses Juliana de brief mede heeft ondertekend, heeft te maken met het feit dat ze inzag dat
Nederland, vanwege de lafhartige vlucht van haar moeder en de regering, een onderdrukkend burgerlijk
bestuur had gekregen onder Rijkscommissaris Seyss-Inquart. Met alle gevolgen van dien.
4) Indien Hitler akkoord was gegaan met het Stadhouderschap van prins Bernhard dan kwam het burgerlijk
bestuur weer in Nederlandse handen, maar ook kon alvast het pad geëffend worden voor een autoritair
Oranje-bewind dat koningin Wilhelmina na de bevrijding voor ogen stond. Klik HIER voor de bijzonderheden.
5) Ook zou kunnen worden voorkomen dat de goed georganiseerde Nederlandse communisten aan de
macht kwamen. En dat was tevens in het belang van Amerika. Overigens heeft men vlak voor de
bevrijdingalsnog de harde kern vanhet communistisch verzet in Noord-Holland, waaronder Hannie Schaft,
aan de Duitsers verraden. Klik HIER voor de bijzonderheden.
Gerard - Vervolg op: http://www.bloggertje.nl/blog.php?user=gerard45&note=14076

Grote explosie op zon
Door: Matthias Echters | Geplaatst: 9 jun 2011
Een van de grootste erupties aller tijden was gisteravond laat op
de zon te zien. Kijk uit voor je elektronica.
De zon is sinds begin dit jaar weer actief aan het worden. Na
meer dan een decennium waarin onze ster zeer rustig was, is nu
een periode begonnen met veel zonnevlekken, scheuren en
erupties van zeer heet plasma.
Gisteravond Nederlandse tijd was het weer raak. Nasa‘s Solar Dynamics Observatory legde deze uitbarsting
op het oppervlakte van de zon vast. Een gigantische sliert heet plasma werd de ruimte in geslinderd. Ter
vergelijking hebben we de aarde op dezelfde schaal in de linker bovenhoek getekend. De uitbarsting
betekent dat er een golf geladen deeltjes op de aarde af komt. Die kunnen storingen veroorzaken van
elektronische apparatuur. Bij Nasa houden ze het Internationale Ruimtestation en satellieten al in de gaten.
http://www.faqt.nl/recent/23405/
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Waarom zien we altijd één kant van de maan?
Door: Matthias Echters | Geplaatst: 9 jun 2011
Waarom draait de maan wel om de aarde, maar blijft hij steeds met
een zijde naar de de aarde gekeerd; waarom draait de maan niet om
z´n as? – Jager
Je hebt gelijk dat we altijd min of meer dezelfde kant van de maan
zien. We noemen dat een synchrone baan. Ooit, miljarden jaren
geleden, was dat niet zo. Toen draaide de maan met een redelijk
hoge snelheid om zijn as, dichterbij de aarde dan nu. Net als nu, trok de zwaartekracht van de maan de
oceanen aan. In die tijd waren de getijden veel heftiger. Maar de oceanen trokken ook de maan aan. Het
gevolg was een ‗rem‘ van zwaartekracht op het rotatie van de maan én de aarde. Die gingen beide steeds
langzamer roteren, tot enkele miljoenen jaren geleden de maan veel langzamer ging draaien. Zo langzaam,
dat het draaien rond de aarde net zo snel gaat als het draaien om de as. Daardoor zie je altijd maar één
kant. Zo zien we de maan vanaf het noordelijk halfrond. Altijd dezelfde kant. Ik zeg min of meer, omdat de
maan nog steeds een beetje wiebelt en we soms iets meer van de ene en soms iets meer van de andere
kant zien. In totaal is vanaf aarde 59 procent van het oppervlakte te zien geweest in de afgelopen decennia.
Dit wil overigens niet zeggen dat één kant van de maan permanent donker is. De zon beschijnt gedurende
een maand het hele oppervlak van de maan. We kunnen vanaf aarde echter steeds maar één kan zien. Als
die half wordt beschenen, dan zien we dus een halve maan.
Een synchrone baan is overigens geen uitzondering. Veel satellieten draaien altijd met dezelfde kant naar
hun moederplaneet.
Bron en video: http://www.faqt.nl/vraag-en-antwoord/waarom-zien-we-altijd-een-kant-van-de-maan/

Bleker: besmetting niet bij groenten
DEN HAAG - De bron van de besmetting met de EHEC-bacterie ligt
niet bij groenten. Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) zei
woensdagavond dat de Duitsers hem hebben gemeld dat hun
onderzoek aangeeft dat de groenten schoon zijn. De Duitsers
onderzochten groenten uit verschillende Europese landen.
Bleker maakte verder bekend dat er 20 miljoen euro beschikbaar
komt vanuit Europa om een promotiecampagne op te zetten die het
vertrouwen van de consument in de tuinbouwsector moet herstellen.
Ook de sector dient een bijdrage te leveren.
Eurocommissaris Dacian Ciolos (Landbouw) heeft volgens Bleker na overleg met commissievoorzitter
Barosso bovendien beloofd volgende week te kijken naar extra financiële steun voor tuinbouwbedrijven uit
een Europees noodfonds. Eerder deze week hield de eurocommissaris dit nog af.
Via een andere Europese regeling kwam er deze week al 10 miljoen euro beschikbaar voor getroffen
komkommertelers. De sector moet daar dan nog eenzelfde bedrag bijleggen.
Over claims tegen Duitsland wil Bleker niet spreken. Het gaat hem erom dat gezamenlijk het vertrouwen van
de consument en de markt weer worden hersteld, maar hij vindt wel dat de communicatie in Duitsland niet
goed is gegaan. Vooral in Hamburg, waar de besmetting met de EHEC-bacterie vooral is ontstaan, hebben
de autoriteiten wat uit te leggen.
Bron: De Telegraaf

NASA bereidt zich voor, u ook ?
juni 11, 2011pineut
NASA heeft sinds enige tijd een eigen
voorbereidings pagina op haar internet site
staan. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat de
families van NASA en overige verwanten en
aanverwanten zich moeten voorbereiden.
In de video spreekt de woordvoeder in algemeenheden over zaken die kunnen gebeuren zoals interstellaire
rampen en rampen op aarde. Wat interstellaire rampen betreft behoeven we niet lang te denken wat
daarmee wordt bedoeld. Men zwijgt over en verzwijgt de komst van ELEnin dit jaar. Voor insiders is dit
echter allemaal al lang bekend. Om geen paniek en massahysterie te veroorzaken spreekt men in algemene
termen. Een overlevingspakket, extra batterijen, voedsel etc. wordt aangeraden. NASA bereid zich al een
tijdje voor, u ook? Bronnen: NASA | GetReadyGov
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Hoe kon het katholiek geloof zo wegebben?
Auteur: Joep Dohmen
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Groen energiebeleid zal tot catastrofale stroomstoringen leiden
Ook gevaar door piek zonne activiteit in 2013
Foto van de enorme en spectaculaire zonne uitbarsting van 7 juni.
NASA wetenschappers verklaarden dat ze nog nooit iets dergelijks
hadden gezien.
Vertegenwoordigers van alle grote Europese energieconcerns
hebben de afgelopen weken gewaarschuwd dat het Europese
groene energiebeleid al de komende maanden zal leiden tot steeds
meer, langere en massalere stroomstoringen die catastrofale
gevolgen kunnen hebben voor de samenleving en de economie.
Een paar jaar geleden onderzochten de Amerikaanse geheime diensten wat de gevolgen zouden zijn als
terroristen aanslagen zouden plegen op de stroomvoorziening in een Westers land. Inmiddels zijn letterlijke
terreuraanslagen op het elektriciteitsnet niet eens meer nodig om toch een vergelijkbaar dramatisch effect te
hebben; de eco-terroristen van de milieubewegingen zijn er namelijk in geslaagd om onze politici met
drogredenen en valse cijfers te overtuigen van de 'noodzaak' om over te gaan op alternatieve 'groene'
energie.
Groene energie is niet alleen veel duurder, maar vooral veel minder betrouwbaar dan conventionele energie
(olie, gas, kernenergie). Uit diverse onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat windenergie doorgaans alleen
voldoende stroom levert als het niet nodig is, en veel te weinig stroom levert als het wél nodig is. Gevolg: als
ook de volgende winter een zeer koude wordt dan dreigen zowel burgers als grootverbruikers langdurig
afgesneden te worden van elektriciteit.
Vooral in Duitsland is dit probleem acuut. Dat komt omdat de Duitsers zeven kerncentrales stilleggen, een
gevolg van de anti-kernenergie lobby die natuurlijk gevoed werd door de ramp met de Fukushima
kerncentrale in Japan. Dat dit appels met peren vergelijken is doet bij onze oosterburen geheel niet ter zake.
De kerncentrales moeten dicht, met als gevolg dat vooral Zuid Duitsland op koude winterdagen waarop veel
energie wordt verbruikt afhankelijk is van volstrekt onbetrouwbare zonne- en windenergie, met een groot
risico op massale stroomuitval tot gevolg.
Volgens het hoofd van het Duitse elektriciteitsnet, Matthias Kurth, bestaat ook het gevaar dat de belangrijke
noord-zuid elektriciteitsleidingen daardoor uitvallen en de stroomuitval niet beperkt blijft tot de deelstaat
Beieren. Dankzij het 'groene' energiebeleid moeten de Duitsers en andere Europeanen er rekening mee
gaan houden dat ze steeds vaker langdurig geen gebruik kunnen maken van telefoon, koelkast, licht, water,
tv en internet.
Omdat het hele maatschappelijke leven afhankelijk is van stroom -denk aan industrie, bedrijven,
verkeerslichten, ziekenhuizen, treinen en metro, etc.- zullen de gevolgen onmiddellijk zeer drastisch zijn.
Zekerheid en veiligheid komen in gevaar, en de overheid zal de beschermplicht voor lijf en leden van haar
burgers niet langer kunnen uitvoeren. Een interne studie spreekt zelfs van een 'nationale catastrofe' die
niemand zal kunnen beheersen. (1)
Piek zonne activiteit 2013
Naast de desastreuze omschakeling op groene energie is er nog een ander, al vaker besproken gevaar voor
het elektriciteitsnet. In 2013 zal de 11-jarige zonnecyclus een nieuwe piek bereiken. De NASA waarschuwt
nu al dat deze piek zo heftig zal zijn dat grote delen van de technische infrastructuur op Aarde uitgeschakeld
of verwoest zouden kunnen worden. Naast biljoenen euro's schade zal dit ook kunnen leiden tot het instorten
van hele samenlevingen. (2)
In 1859 veroorzaakte een elektromagnetische zonnestorm voor het wereldwijd uitvallen van
telegraafmachines. Deze storm staat bekend als de 'Carrington gebeurtenis'. Experts van de NASA vrezen
dat het in 2013 opnieuw zou kunnen gaan gebeuren. Omdat de maatschappij door de afhankelijkheid van
elektriciteit vele malen kwetsbaarder is geworden dan in 1859, zullen de gevolgen van een nieuwe
Carrington gebeurtenis rampzalig zijn. In het slechtste geval zou onze hele digitale samenleving, inclusief de
voedsel-, water-, elektriciteitsvoorziening en communicatiesystemen, uren- dagen- of zelfs maandenlang
verstoord of geheel stopgezet kunnen worden.
Daarom dringen diverse experts er al langere tijd bij de overheden op aan om backup systemen te
installeren, voor het geval het écht zo erg wordt. Dit is echter een kostbare zaak. Door de economische en
financiële crisis zullen overheden niet staan te trappelen om grote sommen geld uit te geven aan het
voorkomen van een mogelijk apocalyptisch scenario. Gezien de ernst van de eventuele gevolgen zullen de
meeste mensen waarschijnlijk willen dat de overheid toch maar het zekere voor het onzekere neemt. Dat het
Y2K probleem met een sisser afliep is immers mede te danken aan tijdig ingrijpen door overheid en
industrie.
Xander - (1) KOPP Online ; (2) Arutz 7
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Fukushima: Filmpje gemuteerd konijn, 35% hogere babysterfte westen VS
Toestand Japanse kerncentrale 'erger dan erg' - Straling bij Japanse school 90 x hoger als limiet Chernobylevacuatiezone - Witte Huis beveelt evacuatiezone van 80 kilometer aan
Het Japanse Jana-Press heeft een filmpje gemaakt van een konijntje
dat net buiten de evacuatiezone van 30 kilometer rond de
kerncentrale Fukushima is geboren (1). Volgens de eigenaar, Yuko
Sugimoto, werd het diertje op 7 mei zonder oren geboren. Ook het
feit dat het een albino konijntje is (gevolg van een genmutatie) doet
sommigen vermoeden dat het beestje slachtoffer is geworden van de
uit de kerncentrale vrijkomende straling (2).
Babykonijntjes verliezen soms hun oren omdat hun moeder ze te
goed verzorgd, maar dat bleek bij dit diertje, dat geboren werd in de
stad Namie die gelegen is in de Fukushima prefectuur, niet het geval te zijn. Op 6 mei vond het Japanse
ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Technologie een waarde van 1500 becquerels radioactieve
strontium per kilo in de bodem in Namie. In maart had het Internationale Atoom Energie Agentschap er een
straling van 161 mSv per uur gemeten. Hard wetenschappelijk bewijs dat het konijntje gemuteerd is als
gevolg van de radioactieve besmetting is er echter niet.
Babysterfte westen VS 35% omhoog
Hetzelfde geldt voor het feit dat de sterfte onder baby's onder de 1 jaar in het noordwesten van de VS, dat
na Japan als eerste te maken kreeg met de stralingswolk afkomstig uit de Fukushima centrale, fors is
gestegen. Op 19 maart, 8 dagen na de tsunami / kernramp in Japan, bedroeg het aantal gestorven baby's in
8 steden -Boise (Idaho), Seattle (Washington), Portland (Oregon), Santa Cruz, Sacramento, San Francisco,
San Jose en Berkeley (Californië)- 37, een gemiddelde van 9,25 per week (gemeten over een periode van 4
weken). Op 28 mei was dit aantal gestegen naar 125 dode baby's, een gemiddelde van 12,5 per week
(gemeten over een periode van 10 weken), wat een stijging van maar liefst 35% is. Ter vergelijk: in heel de
VS steeg het aantal gestorven zuigelingen in dezelfde periode met slechts 2,3%.
De Japanse autoriteiten hebben onlangs toegegeven dat de vrijgekomen straling na de ramp met de
Fukushima centrale vele malen hoger was dan destijds werd opgegeven. Ook in Amerika kwamen er al snel
berichten van onafhankelijke metingen waaruit bleek dat er veel te hoge waarden iodine-131, strontium en
cesium werden aangetroffen. Al deze radioactieve isotopen worden opgenomen in voedsel en water. In het
menselijk lichaam komt iodine in de schildklier terecht, strontium in beenderen en tanden, en cesium in de
weke delen, inclusief het hart. Baby's zijn extra kwetsbaar vanwege de snelle celdeling en het feit dat de
dosis naar verhouding veel groter is dan bij volwassenen.
Na de kernramp in Chernobyl in 1986 steeg het aantal dode, zieke en zwakke on- en nieuwgeborenen in
zowel de Sovjet Unie als Europa, vooral in de periode pal na de kernsmelting. Het dierenleven werd op
dezelfde wijze getroffen.
Toestand Fukushima centrale 'erger dan erg'
De toestand in de Fukushima kerncentrale is sinds het laatste artikel feitelijk niet veranderd. Wél veranderd
is het feit dat de autoriteiten en reguliere pers beginnen toe te geven dat deze toestand 'erger dan erg' is.
Niet alleen hebben er drie kernsmeltingen in de centrale plaatsgevonden, maar naar men vreest is er -zoals
we al veel eerder schreven- in één of meerdere reactoren een 'doorsmelting' geweest.
Volgens de Japanse krant Daily Yomiuri is een doorsmelting, waarbij de gesmolten reactorkern en de
kernbrandstof dóór het beschermingsvat smelt en direct aan de grond, het water en de open lucht wordt
blootgesteld, het 'ergst denkbare dat er bij een atoomongeluk kan gebeuren'. Blijkt dit inderdaad gebeurd te
zijn dan zal een groot gebied rondom Fukushima volledig onbewoonbaar worden. Als er niet snel
maatregelen worden getroffen zal de Japanse hoofdstad Tokyo hetzelfde lot kunnen ondergaan (4).
Torenhoge straling bij Japanse school
Radiologische experts hebben bij een Japanse school een straling van 45 microsieverts per uur gemeten.
Dat is 90 x zo hoog als de limiet die werd gebruikt voor de evacuatiezone rondom Chernobyl (0,5
microsieverts per uur), reden waarom sommige experts willen dat de evacuatiezone rond Fukushima wordt
vergroot naar minstens 60 of 70 kilometer (5). Het Witte Huis en de Amerikaanse nucleaire instantie (NRC)
bevelen inmiddels een evacuatiezone van 80 kilometer aan (6).
Ondertussen moest het werk in reactor nummer 3 worden stilgelegd omdat er een straling van 100
millisieverts per uur werd gemeten. TEPCO, de beheerder van de centrale, wil de arbeiders niet blootstellen
aan een straling die hoger ligt dan 5 millisieverts per uur. Alle 9 arbeiders in het gebouw van reactor 3 zijn
echter reeds blootgesteld aan een hogere dosis (7).
Xander
(1) YouTube ; (2) The Diplomat ; (3) BayView
(4) KOPP Online ; (5) The Japan Times
(6) Fairewinds ; (7) NHK
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Elenin Update: Amateur astronomen zeggen dwergster te zien (Planeet X)
''Extinction Level Event' = Gebeurtenis van Uitstervings Niveau op komst' - Rosh Hashana 2011: het einde
van 2730 jaar verbanning?
Is het bestaan van ELEnin / Planeet X / Nibiru door Google,
Microsoft en WikiSky doelbewust van de online sterrenkaarten
gewist?
Volgens een groep Amerikaanse onderzoekers, waaronder enkele
amateur astronomen die de beschikking hebben over goede
telescopen, kloppen de geruchten dat de komeet Elenin ,die tussen
september en december de Aarde naar verhouding zeer dicht
genaderd zal zijn, helemaal geen komeet is maar een enorme
dwergster van minstens 80.000 kilometer in diameter (vergelijk: de
Aarde heeft een diameter van ca. 12.750 km). Als ze gelijk hebben
dan moet heel de mensheid zich gaan voorbereiden op extreem dramatische, zelfs apocalyptische
gebeurtenissen die over nog geen vier maanden zullen losbarsten (1).
Dr. Byron Glenn is een arts en is de leider van de Amerikaanse Ozark survival groep. Hij heeft de
beschikking over een dure telescoop waarmee hij samen met zoon, een ingenieur, op zoek ging naar de
aanstormende komeet Elenin, die zich deze maand op een afstand van 1,8 AU (circa 270 miljoen kilometer)
van onze planeet bevindt. Eind mei zou Glenn de 'komeet' gelokaliseerd hebben. Toen hij op het
hemellichaam inzoomde realiseerde hij zich echter dat hij naar een gigantisch groot object keek: een
dwergster, beter bekend als Planeet X of Nibiru.
De dwergster zelf is niet te zien, maar de omtrek kon echter opgemaakt worden uit de door de zwaartekracht
veroorzaakte effect van 'dansende' sterren op de achtergrond. Na verder ingezoomd te hebben zag dr.
Glenn een rood planetair object, samen met maanachtige satellieten, uit de protonwolk om de dwergster
komen. 'Ik ken de dokter al een poosje,' schrijft Terral, lid van de onderzoeksgroep, 'maar dit is de eerste
keer dat ik pure angst in zijn stem heb gehoord. Hij heeft letterlijk een monster van Bijbelse proporties
gezien.'
Volgens Terral is het nu '100% zeker' dat de komst van ELEnin een ELE: Extinction Level Event =
'Gebeurtenis van Uitstervings Niveau' zal veroorzaken. Na de planetaire samenstand Zon-ELEnin-Saturnus
op 6 en 7 juli zal de dwergster steeds dichterbij komen en rond 1 augustus de baan van de Aarde bereiken,
op 18 augustus die van Venus en rond 1 september die van Mercurius. Op dat moment zou het object aan
de linkerkant van de zon als een tweede zon zichtbaar kunnen worden. Vanaf augustus en september
kunnen we volgens Terral dan ook een enorme toename van het aantal aardbevingen, vulkaanuitbarstingen,
vloedgolven en massale dierensterfte verwachten.
Terral verwacht binnenkort meer foto's van ELEnin op internet te kunnen plaatsen, zodat voor iedereen
duidelijk wordt dat het geen komeet maar een dwergster is. 'Als iedereen zich bewust zou zijn van wat er
komen gaat dan zouden we totale verwarring en paniek in de straten krijgen en zou de hele samenleving
instorten tot totale chaos.'
Op 11 maart 2011 stonden de zon, de Aarde en ELEnin op één lijn. Ondanks de grote afstand zou deze
samenstand de aardbeving bij Japan hebben veroorzaakt. Dat heeft te maken met zogenaamde
'magnetische poorten' die de Aarde en andere planeten op onzichtbare wijze met de zon verbinden (zie
website NASA). Als hemellichamen op één lijn staan versterken deze magnetische verbindingen elkaar, wat
volgens sommigen zware aardbevingen tot gevolg kan hebben.
Op 11 september, precies 10 jaar na de aanslagen in New York, zal ELEnin / Planeet X de zon het dichtste
zijn genaderd en begint de dwergster aan een nieuwe, 3500 of 3600 jaar durende omloopbaan. Op 26
september is de afstand tussen ELEnin en de Aarde nog maar 0,396 AU (59,4 miljoen kilometer) en
verwachten sommigen een poolomkering op onze planeet als gevolg van het enorme magnetische veld van
de dwergster. Volgens sommige berekeningen zou ELEnin / Planeet X dan drie dagen lang precies tussen
de Aarde en de zon instaan, wat drie dagen duisternis zou kunnen veroorzaken (2).
Rosh Hashana 2011: het einde van 2730 jaar verbanning
Dit moment valt vrijwel exact samen met het Joodse Rosh Hashana feest (28-30 september), het begin van
het nieuwe Hebreeuwse jaar 5772. Sommige christenen denken dat de Bijbelse profetieën over de
verduistering van de zon als het begin van de 'Dag des HEEREN' (Jes.5:26-30; 8:20-22 / Ez.30:3; 34:12 /
Joël 1:15; 2:10 / Amos 5:8+20 / Zef.1:14-18), de periode die ook wel de Grote Verdrukking wordt genoemd,
dan zullen worden vervuld. Dit is mede gebaseerd op een berekening die is gebaseerd op de 390 dagen die
de profeet Ezechiël op één zij moest liggen, 1 dag voor ieder jaar dat het volk Israël zich van God had
afgekeerd en zich bezondigd had aan afgoden (Ez.4:4-5).
Omdat het volk Israël deze waarschuwing van God in de wind sloeg werden ze als straf 7 x 390 = 2730 jaar
verbannen. Deze periode begon volgens deze berekening in het jaar 3041 (721/720 v.C.) met de verbanning
naar Assyrië en zal -inclusief het jaar dat het volk verbannen werd- eindigen op 28 september 2011. Dan zou
ook de 'tweede exodus' kunnen plaatsvinden, zoals geprofeteerd in Jesaja 11:11-16, Jeremia 16:14-18,
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Ezechiël 20:33-38, Ezechiël 38:8-12 en Daniël 12:1. Het is volgens deze berekening dan 3502 jaar geleden
dat de eerste exodus van het volk Israël (uit Egypte) plaatsvond (1491 v.C.), vrijwel precies de geschatte
lengte van de omloopbaan van Planeet X. De rampen (plagen) in Egypte zouden volgens deze theorie dan
ook te wijten zijn geweest aan de eerste komst van Planeet X in 1491 v.C..
Auteur en onderzoeker Douglas Elwell heeft een andere berekening gemaakt. Volgens hem heeft Planeet X
een omloopbaan van circa 2000 jaar. Volgens hem veroorzaakte Planeet X rond het jaar 2000 v.C. mogelijk
de rampen die Job troffen en de verwoesting van het machtige Sumerische rijk. 2000 jaar later kondigde
Planeet X als de Ster van Bethlehem de geboorte van de Messias Jezus Christus aan. En nog eens zo'n
2000 jaar later, in 2012 -of mogelijk dus al in 2011- komt Planeet X zó dichtbij onze planeet dat de in het
Bijbelboek Openbaring beschreven rampen zullen gaan plaatsvinden, en belangrijker nog: de tweede en
definitieve komst van Jezus Christus zullen inluiden (3).
Einde Maya kalender: niet 2012, maar 2011?
Er zijn aanwijzingen dat het beruchte einde van de Maya kalender op 21-12-2012 een doelbewuste, door de
machtselite achter de schermen (Vrijmetselaars/Illuminati) gecreëerde misleiding zou zijn om de
wereldbevolking zich op een valse datum te laten richten. De eerste aanwijzing is het feit dat de bijzondere
samenstanden van de planeten niet in 2012, maar al in dit jaar plaatsvinden en hebben plaatsgevonden (zie
link onder het artikel).
Daarnaast werden er in 1973 en 1977 Amerikaanse TV-documentaires uitgezonden waarin het einde van de
Maya kalender werd gesteld op 24 december 2011. Door middel van films, series, documentaires en boeken
zou er na die tijd met opzet een latere datum -namelijk 21-12-2012- geprikt zijn, zodat de wereldbevolking
niet de tijd zou hebben zich voor te bereiden en compleet zou worden verrast. In dit -overigens door velen
bekritiseerde- filmpje is te zien hoe de baan van ELEnin / Planeet X op het 10 Zwitserse Franken biljet is
afgedrukt. De stand van de planeten en ELEnin zouden precies overeenkomen met de datum 26 september
2011, zoals deze ook in de animatie op de officiële NASA site is te bekijken (4). Anderen betwisten dit
gegeven echter.
Volgens de genoemde documentaires uit de jaren '70 zal er op 24 december 2011 een wereldwijde
aardbeving plaatsvinden, waarna de mensen zich zullen verenigen in hun strijd tegen 'de machten van het
kwaad' en vervolgens een wereldregering zullen oprichten. Het commentaar bij deze documentaires wordt
overigens gegeven door respectievelijk Leonard Nimoy ('Spock' in de originele Star Trek serie) en Rod
Serling, bedenker van de 'Twilight Zone'. Voor sommigen zal dat de in deze docu's verstrekte informatie er
mogelijk niet geloofwaardiger op maken.
Het einde echt nabij?
De conclusie is dus opnieuw dat het een kwestie van afwachten is en zoveel mogelijk de alternatieve media
in de gaten houden, want de meeste lezers weten inmiddels wel dat we het van de reguliere media niet
hoeven te verwachten, vooral niet als komeet ELEnin écht een dwergster blijkt te zijn en de elite al lang weet
wat voor ongekende rampen deze op Aarde teweeg zal brengen. Volgens velen is dat de reden dat 'ze' over
de hele wereld al tientallen jaren bezig zijn met het aanleggen van enorme ondergrondse bunkercomplexen.
Hoe dan ook, we zullen er in september achter komen of Microsoft, Google en WikiSky inderdaad
gedwongen werden om het bestaan van Planeet X van de online sterrenkaarten te verwijderen (5), of dat dit
toch de zoveelste hoax blijkt te zijn.
Xander
(1) Unleavened Bread Ministries (/5 Doves) ; (2) Unleavened Bread Ministries
(3) Raiders News Network (Planet Xegesis deel 8 / deel 10) ; (4) YouTube ; (5) YouTube

Onbekend en nieuw type e-coli verbreidt geheimzinnig EHEC-ziekte
Geplaatst op: donderdag 2 juni 2011 door: Gerard Driehuis
Bronnen: Die Welt, Msnbc, Der Spiegel
EHEC-epidemie in een hogere versnelling. Met name langs de
Nederlandse grens. De WHO maakte donderdag bekend dat de
bacteriestam die de Duitse epedimie veroorzaakt nieuw is en nog nooit
gezien. De WHO meent dat de eigenschappen van de bacterie verklaren
waarom de ziekte zo ernstig is.
Dit bericht draagt verder bij aan de paniek, vooral in Duitsland
Die Welt zet voor de zekerheid de tijd bij het kaartje (zie hier onder) waarop staat hoe de EHEC-ziekte om
zich heen grijpt. Want het gaat snel door met besmettingsgevallen. Uit de Duitse media, ook bij de zeker niet
sensationele krant; Die Welt, daar valt nu een zekere paniek te bespeuren. Want nu het de komkommers
niet zijn is het toch zeer raadselachtig dat je zomaar dood kan gaan. En door wat?
Onder deze link zit de kaart in interactieve vorm. En let op: de deelstaten langs de Nederlandse grens
worden het hardst getroffen…
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Prikbord nr. 248 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Amateurs
Een infiltrant van de AIVD, die achteraf zijn identiteit en werkwijze prijsgeeft. Geen wonder dat het OM met
zulke amateurs nooit echt een gewelddadige organisatie heeft kunnen oprollen. Lees het boek van Peter
Siebelt maar. De SP wil nu dat de AIVD daarmee stopt en terecht. Want discrete spionnen worden hier pas
50 jaar later ontmaskerd – zoals prins Bernhard, Colijn, Heitink en vele anderen – tenzij ze reeds door de
Britten, de Fransen of de Duitsers waren gesignaleerd. Dus zullen de achtereenvolgende bazen van de
AIVD daar een voorbeeld aan moeten nemen. Inderdaad ja, die zelf telkens werden bekritiseerd als …
amateurs.
Generaal ‗verdedigt‘ Karremans
Als het waar is dat generaal b.d. Couzy in een krant heeft beweerd dat overste Karremans niet uitgezonden
had mogen worden, omdat hij onder druk stond van zijn echtscheiding, dan roept dit vragen op. Waarom zou
Karremans de spil zijn geweest in het Srebrenica-drama; en niet Voorhoeve, Couzy, Nicolai, de Jonge,
Janvier, de VN, Mladic of de moordende moslims die ‗s nachts ‗Servische‘ dorpen bezochten?
En welke (toekomstige) generaal heeft ooit zijn functie neergelegd, omdat hij een echtscheiding moest
verwerken. En welke bataljonscommandant van een elite-eenheid wordt geacht niet meer goed te
functioneren vanwege een echtscheiding, terwijl hij de dagelijkse verantwoordelijkheid heeft en moet
aankunnen over mensenlevens. Misschien moet generaal Couzy, waarvan ik overigens aanneem dat hij
e.e.a. toen echt niet kon weten, zijn eigen boek nog eens naast het NIOD-onderzoek leggen en naast de
publicaties van kolonel Brantz.
Deskundig
Als drie onafhankelijke wetenschappers een andere mening hebben dan de heer Wellink (DNB), wie gelooft
u dan? En als vele Nederlanders die in Spanje wonen precies weten wat de Spaanse ziekte is, maar onze
minister van Financiën gelooft Brussel, wie gelooft u dan? En als een ‗deskundige‘ journaliste beweert dat
Grieken hard werken (wel drie baantjes) en helemaal niet op 53 jaar met pensioen gaan of weigeren
belasting te betalen, want ze verdienen gewoon te weinig, wie gelooft u dan? Ik in ieder geval enkele naar
Griekenland geëmigreerde vrouwen die duidelijk maakten dat de Griekse ziekte dezelfde socialistische
oorsprong heeft als de Spaanse en even ongeneeslijk is bij ambtenaren, elites, politici, vakbonden en
andere corrupte profiteurs.
Kantonrechter
Hoewel er nog weinig ruchtbaarheid aan wordt gegeven, zal op 1 juli a.s. de nieuwe bevoegdheid van de
kantonrechter ingaan. Dan mogen zonder advocaat civiele vorderingen via de deurwaarder (dagvaarding)
worden ingediend tot € 25.000 hoofdsom. Een extra werkbelasting voor deze rechters, maar een geweldige
verbetering voor hen die niet ‗op toevoeging‘ kunnen procederen en dus zelf een advocaat moeten betalen.
Onmacht of onkunde
Het duurde indertijd maanden voordat de werkelijke omvang van de gekkekoeienziekte, vogelgriep en
varkenspest bekend was. De oorzaken, bijv. in Groot-Brittannië, werden nog langer geheim gehouden. Was
het onkunde of ging het om financiële belangen? En waarom dan die idiote paniekmaatregelen…
Bij de ‗Mexicaanse‘ griep had men kennelijk nog niets geleerd, maar het financiële aspect was achteraf
duidelijk. Miljoenen overbodige vaccindoses. En de Q-koorts die onder meer door geiten wordt
overgedragen, werd hier zelfs doodgezwegen. De huidige e-coli besmetting lijkt nog eenvoudiger in oorzaak
en omvang. Waarom zwegen de Duitse autoriteiten dan over hun onderzoeken, bijv. naar bemesting met
rioolwater, besmet slootwater, korrelmest uit veestallen of poepende Polen tussen de taugé? Misschien
omdat die ‗theorie‘ te simpel is. Dus dan maar een besmet slachthuis volgens de Italiaanse regering die een
eigen ‗spelletje‘ speelt. Benieuwd waar men over enkele maanden mee komt als ultieme verklaring.

Volgende Euro patient bekend: Cyprus
Euro avontuur word telkens maller nu ook Cyprus gered moet worden kosten 4
miljard, Houd de Nederlander nog pensioen over?
Cyprus is vrijwel zeker een nieuwe kandidaat in het euro domino spel die gered
moet worden. De financiële markten willen geen stuiver meer lenen aan Cyprus.
Niet omdat Cyprus ongezond is of te hoge schulden heeft, maar omdat het
landje teveel afhangt van Griekenland. De financiële wereld gaat er van uit dat
dat investeren in Cyprus te riskant maakt.Gevolg: Cyprus kan zeer binnenkort de rekeningen niet meer
betalen en zal aankloppen in Brussel en Frankfurt. Het gaat om heel weinig – een paar miljard – maar het
tekent de situatie: als de markten een van de eurolanden niet meer vertrouwen mogen de belastingbetalers
in de andere Eurolanden de rekening voldoen. En de lijst zal langer worden, dat staat wel vast.
Bron: reuters
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