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Doodvonnissen worden er uitgesproken op Bilderbergconferentie
juni 13, 2011By: silviavideler
Met dank aan Cath. Zoete.
Meerdere Zwitserse parlementsleden hebben opgeroepen mensen als Henry Kissinger, George Bush, Dick
Cheney en Richard Perle op Bilderberg te arresteren wegens oorlogsmisdaden! zij dienen dan ook
internationaal gesteund te worden!
Criminele Bilderberg-conferenties (video) van 09 tot 11 Juni (video), Recente onthullingen (video) wijzen er
zelfs op dat op de Bilderberg-conferenties ‗doodvonnissen‘ worden uitgesproken. In dit artikel zegt een
Zwitserse top-bankier: This was a special fund managed in a special place in the bank where all the coded
letters came in from abroad. The most important letters were hand written. We had to decipher them and in
them was the order to pay a certain amount of cash from accounts for the assassination of people, funding
revolutions, funding strikes, funding all sorts of parties. I know that certain people who are Bilderbergers
were involved in such orders. I mean they gave the orders to kill en I could not sleep for many days and after
a while I left the bank. If I give you too many details they will trace me. Several secret services from abroad,
mostly English speaking, gave orders to fund illegal acts, even the killing of people thru Swiss banks. We
had to pay on the instructions of foreign powers for the killing of persons who did not follow the orders of
Bilderberg or the IMF or the World Bank for example. Nederlandse Koningin Beatrix en Belgische Étienne
Davignon zijn hierbij betrokken! Sterker: ze zijn een van de leidinggevenden! No further questions, your
honour!
Petitie onderzoek Bilderberggroep nu
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. Steven Black
2011-06-26-falseflag-klage.txt http://goo.gl/3QpSb 710kB / doc http://goo.gl/mwHe5 790kB / docx
http://goo.gl/HLY1k 380kB / pdf http://goo.gl/68wxB 970kB / odt http://goo.gl/jPHuh 310kB / Hier
herunterladen (PDF-Datei, ca. 40 MB)! / http://van-geest.de/images/stories/175V11.pdf
Het fors verminderen van de wereldbevolking is het 1e gebod van de ‟10 geboden‟ van de Nieuwe
Wereld Orde. Global Extermination Population Reduction is REAL
De verhalen rond de Bilderberggroep (video) gaan ver en daarom focussen we ons op dit éne aspect
Video) gelooft ú dat deze eerst jaren lang verzwegen geheime groepering , waar onder andere EUpresident Herman van Rompuy (video), Koningin Beatrix, (video) Obama (video) en Balkenende (video) in
nestelen, van plan zijn de bevolking drastisch uit te dunnen? (video) Zijn de Georgia Guidestones, (video)
waarop de populatiedoelstelling (video) te lezen,
voor u een belachelijk macaber grapje? (video) &
(video) Of staat er ons een politieke ingreep te
wachten (video) die reeds in het geheim bezig is
(video documentaire). David Rockefeller,(video) Bill
Gates, (video) Ted Turner, (video) geven
depopulatie toe, op podium verteld Bill Gates
(video) dat de vaccinaties voor depopulatie zijn
(video), deze elite wanen zich GOD. (video) CNN
Covers Elite‘s Depopulation Program (video)
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Rechtszaak tegen Duitse bijdrage noodfonds zet voortbestaan eurozone op het spel
'12 van de 16 eurolanden staan vlak voor het staatsbankroet' - 'EU
maakt schaamteloos misbruik van door zichzelf beraamde crisis'
De miljardenbijdrages ten spijt, de EU is in de ogen van de Grieken
de grote boosdoener. Probleem is dat ze in bepaald opzicht nog gelijk
hebben ook. Het Duitse federale constitutionele gerechtshof heeft
besloten de aanklachten van een aantal eurokritische economen en
politici tegen de Duitse bijdrage aan het noodfonds van de eurozone
in behandeling te nemen. Op dinsdag 5 juli zullen de klagers
mondeling worden gehoord. De acceptatie van de aanklachten door
de rechtbank is een belangrijke stap in de richting van het mogelijk blokkeren van de € 148 miljard die
Duitsland tot nu toe ter beschikking heeft gesteld om landen zoals Griekenland, Portugal en Ierland overeind
te houden. Als de klagers gelijk krijgen dan leidt dit vrijwel zeker tot het einde van de eurozone.
Volgens de klagers, waaronder professor economie Joachim Starbatty en het CSU parlementslid Peter
Gauweiler, is het nood- of reddingsfonds in strijd met de bestaande EU-verdragen. Ook de andere
prominente tegenstanders -leermeester staatsrecht Schachtschneider, economie wetenschapper professor
Hankel, voormalig Thyssen-Krupp topman Dieter Spethmann en professor economie Nölling- vrezen dat de
EU op de wat langere termijn een volledige financiële- en transfer unie wordt. Dat betekent dat de rijkere
landen zoals Duitsland en Nederland permanent grote sommen geld zullen blijven overmaken naar de
geldverkwistende Zuid Europese (PIGS) landen.
Het € 750 miljard grote reddingsfonds voor de eurozone werd ingesteld om de gemoederen op de financiële
markten te bedaren en verdere speculaties over het bankroet van onder andere Griekenland te voorkomen.
De diverse aanklachten worden ondersteund door de Duitse Die Freiheit partij, die mede is opgericht
vanwege het succes van de Nederlandse PVV. Volgens Die Freiheit staat op 5 juli ook de onafhankelijkheid
van het constitutionele gerechtshof op het spel, omdat de rechters bij de invoering van de euro in de jaren
'90 nog oordeelden dat er een 'no-bail-out clausule' als 'constitutionele voorwaarde' in de valuta unie moest
worden opgenomen. 'Als de rechtbank zijn toenmalige vonnis tegenspreekt en gehoor geeft aan de wens
van de regering, dan zou dat een ernstig verlies aan geloofwaardigheid voor de hoogste rechterlijke macht in
de Bondsrepubliek zijn en een duidelijke indicatie voor de nauwelijke meer controleerbare macht van de
grote (politieke) partijen.'
Professor Hankel op zijn website: 'Het constitutionele gerechtshof heeft onze aanklachten tegen het met
belastinggeld gefinancierde euro-reddingsfonds als zijnde een duidelijke overtreding van de EU-verdragen
en onze grondwet in behandeling genomen en deze keer niet, zoals 12 jaar geleden bij onze aanklacht
tegen de invoering van de euro, afgewezen. De rechtbank heeft de aanklacht voorgelegd aan de
betrokkenen (de regering, het parlement en de Bondsraad). De procedure is dus begonnen, de kogel heeft
de loop verlaten. We rekenen op een openbare hoorzitting, vermoedelijk nog voor het einde van dit jaar.'
Hankel en zijn medestanders gaan ervan uit dat de hoorzitting niet enkel van invloed zal zijn op het verloop
van de zaak, maar ook op de inschatting van de financiële markten. 'We hebben goede moed en strijden
verder. Het gaat niet alleen om ons geld, maar ook om het behoud van de democratie in ons land en in
Europa. Dat is net zo belangrijk. De EU maakt schaamteloos misbruik van de door zichzelf beraamde
eurocrisis, om zo zijn machtspositie te vergroten en steeds meer democratische rechten van de volken naar
zich toe te te trekken, zodat Europa een centraal geregeerde bondsstaat wordt die noch democratisch, noch
markteconomisch is.'
Als het lukt om dit te voorkomen dan zal het alle Europese volken in een vrij Europa een stuk beter gaan,
denkt Hankel. In de reguliere media wordt er tot nu toe nauwelijks bericht over deze ontwikkelingen, die
verregaande consequenties voor het lot van Europa kunnen hebben. Ook tijdens de euro conferentie in de
herfst van 2010, toen de argumenten van eurosceptici zoals Hankel en Schachtschneider grondig werden
besproken, had de media er vrijwel geen aandacht voor. Hankel waarschuwde er vorig jaar al voor dat maar
liefst 12 van de 16 landen die de euro hebben ingevoerd vlak voor een staatsbankroet staan. Opnieuw bleek
dat Duitsland de belangrijkste betaler aan het noodfonds voor de failliete eurolanden is.
Het internet portaal wallstreet-online vergelijkt de huidige situatie in Europa met de laatste jaren van het
Romeinse Rijk, toen brood en spelen aan de orde van de dag waren. Zo is het ook in bijvoorbeeld Duitsland,
waar de voetbalstadions in het afgelopen seizoen een record aantal bezoekers wisten te trekken. 'Napoleon
Bonaparte wist destijds het Duitse volk al goed in te schatten toen hij zei dat er geen goedhartiger, maar
tegelijkertijd ook geen goedgeloviger volk als het Duitse is... Geen leugen kan groot genoeg zijn of de
Duitsers geloven hem.'
Het is afwachten wat er met de euro-aanklacht gebeurt. Waarnemers geven de eurosceptici weinig kans,
maar mochten ze desondanks toch succesvol zijn, dan zullen de kaarten in Europa flink door elkaar worden
geschud. Het blijft dus spannend.
Xander - (1) KOPP Online
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Ik kan jou alles laten doen wat ik wil (ingezonden)
Wil je weten wat er eerst was? Een schuldencrisis of een huizencrisis?
Luister goed: ik kan jou alles laten doen wat ik wil.
Ook dingen die je nu absoluut niet wilt doen.
Dat regel ik door jou een huis te geven (ik leen je dat geld) een auto (ik leen je dat geld) en een baan bij een
leuk bedrijf (waar ik geld aan geleend heb). Vervolgens bouw jij een luxe bestaan op en met jou doen
miljoenen en miljoenen anderen hetzelfde tot ze er aan verslaafd zijn. Ik geef je ontspanning met televisie,
muziek, films etc.
Als je daar helemaal aan gewend bent en denkt dat je vrijheid hebt, dat je financieel onafhankelijk bent, dan
neem ik wat terug van wat ik je geleend heb, steeds meer en meer en je dreigt jouw baan te verliezen, ik ga
geen nieuwe hypotheken meer verstrekken dus niemand kan jouw huis nog kopen. Jouw besteedbaar
inkomen loopt terug omdat alles steeds duurder wordt maar jouw inkomen niet meer toeneemt. Ik speculeer
nl. met grondstoffen en zorg dat bij de bron problemen ontstaan. De aanvoer van olie, gas, voedsel etc. laat
ik af te toe uitvallen en ik laat je via het nieuws horen dat alles niet zo goed meer gaat.
Al die miljoenen die met jou in hetzelfde schuitje zitten weten niet meer wat ze moeten doen want hun hele
bestaan dreigt grondig te veranderen en ze kunnen niet meer zonder, ze zijn aan mij verslaafd, ze kennen
niet eens iets anders.
Dan zeg ik je dat je meer belasting moet betalen, dat je in een zuiniger autootje moet gaan rijden, dan je
harder moet werken, dat jouw vrouw ook mee moet werken anders kun je niet in je huis blijven wonen. Nu
werken twee mensen voor het geld van eerst één.
Uiteindelijk doe je dus alles wat ik je ga zeggen zodat je alsjeblieft maar mag blijven wonen, blijven leven en
televisie kijken.
Dat is de vraag en gelijk ook het antwoord van mensen die vragen of de crisis voorbij is: 'het gaat nu toch
wel weer goed nu met de economie hè? (laat het aub zo zijn, zeg ja!!!)"
Nu is de vraag waar ik jou naar toe wil leiden. Wel, ik wil dat jij hard voor mij werkt en dat je precies doet wat
ik zeg. Als je Libië moet bombarderen, dan moet je dat doen, ook al doodt je daarbij onschuldige mensen.
Als je in Irak of Afghanistan onschuldige mensen moet doden, dan heb je maar te luisteren. Verder eet je het
voedsel wat ik je voorzet met alle gifstoffen. Als je daar ziek van wordt, dan koop je mijn medicijnen en laat
je je door mijn doktoren behandelen.
Uiteindelijk wil ik dat alle mensen zoals jij naar één leider gaan luisteren. Eén wereldheerser die binnenkort
terugkomt en waar ik sterk in geloof. Als ik iedereen, door ze van mij financieel afhankelijk te maken onder
één wereldheerschappij kan bijeenbrengen, dan komt mijn meester snel heeft hij gezegd en leef ik voor
altijd.
Ik verlang naar zijn komst en alles mag kapotgaan om mijn ideaal te verwezenlijken. Ik laat me door
niemand stoppen.
Ik ben de elite van deze wereld, de grote bankier, de eigenaar van alles en mijn meester is Lucifer.
Maar helaas voor mij heeft mijn meester ook tegen mij gelogen, alleen weet ik dat nog niet. Ik zal niet voor
eeuwig leven en hij komt niet terug. Wat er met mij gebeuren zal? dat is een veel interessantere vraag of er
eerst een schuldencrisis was of eerst een huizencrisis.

Iran wil van het „world wide web‟ af
01 juni 2011, Redactie
Iran gaat zijn eigen nationaal internetnetwerk opzetten. Het Iraanse regime wil af van de Westerse invloeden
die het via internet de Iraniërs bereiken. Ze plant de introductie van ‗halal internet‘.
De Iraanse censuur op het web geldt als één van de strengste ter wereld. Naast Iran censureren ook landen
als China, Birma en Cuba het internet. Het Iraanse regime wil nog meer grip krijgen op het web door een
eigen netwerk op te zetten. Volgens de Iraanse autoriteiten zal het nationale internet in eerste instantie
parallel werken aan het world wide web. Banken, ministeries en grote bedrijven blijven toegang houden tot
het reguliere internet. Maar de bedoeling is dat het nationale Iraanse netwerk het wereldwijde internet
vervangt, eerst in Iran, later ook in andere moslimlanden. Experts spreken van een ‗complexe operatie‘. Voor
alle typische internetdiensten zoals websites, zoekmachines en e-mail, moet een Iraanse tegenhanger
worden ontwikkeld. Het Iraanse regime heeft ook al te kennen gegeven dat ze een alternatief voor de
Windows besturingssystemen van Microsoft wil laten ontwikkelen.
Bron: Wall Street Journal Online - Zie ook:
OneWorld.nl: Eerste hulp bij het ontduiken van internetcensuur
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Invoer Elektronisch Patiënten Dossier alsnog via achterdeur
―Het is de taak van de leiders om leugens te vertellen, om de vijand en het
volk te misleiden in het belang van de staat.‖ - Plato, De Staat, 382, 389.
Mooi, dacht u; het Elektronisch Patiënten Dossier is voorgoed van de
baan. Niets is minder waar. Via een achterdeur laat uw overheid deze
centrale, gestandaardiseerde registratie van gevoelige gegevens, alsnog
invoeren. Uiteindelijk gebeurt dat zelfs op wereldwijde schaal. In 2015
moet het systeem standaard zijn in heel Europa.
Nederland gidsland in Europa voor invoer „digitale agenda‟
In het landelijk Elektronisch Medicatiedossier (EMD) leggen zorgverleners en apothekers alle medicatie vast
die aan een patiënt is voorgeschreven en vervolgens overal te lande door professionals is op te roepen.
Uiteraard is het eenvoudig uit de voorgeschreven medicatie de medische of psychische klachten waaraan de
patiënt leidt op te maken.
Direct hiervan afgeleid is de uitbreiding van het EMD: het Elektronisch Patiënten Dossier dat eveneens
centraal opvraagbaar zou worden en per 1 november 2008 van start ging. Het EPD is de schatkamer voor
verzekeraars en farmaceutische corporaties maar de overheid doet het voorkomen alsof de patiënt hier
centraal staat. Afgezien van een gigantisch risico voor de privacy, maakt het dossier, dikwijls gevuld met
gevoelige gegevens, de patiënt juist kwetsbaar en chantabel.
Prominenten juichen de invoer van het EPD toe in de gecontroleerde mainstream media. Bilderberger en
Eurocommissaris Neelie Kroes, verantwoordelijk voor de invoer van de ‗Digitale Agenda‘ in Europa, spreekt
erover als ware het onderdeel van Neerlands nationale trots en stelt:
‘‗Nederland is een Europees gidsland in modernisering en kwaliteit van de zorg en de implementatie van
i
ICT-toepassingen. Het EPD past in deze traditie.‘‘
De regelgeving voor al dit soort gecentraliseerde systemen komt uit Brussel. ―De Europese Commissie heeft
het initiatief genomen te komen tot een Europees elektronisch patiëntendossier. […] De Europese
Commissie heeft als doel om in 2015 de basispatiëntgegevens in heel de EU inzichtelijk te laten zijn‖, aldus
Evert-Jan Mulder, hoofd van de Europa Unit van Het Expertise Centrum voor toepassing van ICT binnen de
overheid (HEC). Voor een eerste proefproject, ―leidend tot defacto standaarden voor pan-Europese
registratie en uitwisseling van patiëntengegevens‖, is destijds 22 miljoen uitgetrokken waar in Nederland het
ii
Ministerie van Volksgezondheid en het Nictiz aan deelnemen.
EPD formeel van de baan maar infrastructuur blijft functioneren
Onder druk van de bevolking heeft de Eerste Kamer op 5 april 2011 ogenschijnlijk het voorstel voor centrale
opslag uiteindelijk formeel ‗verworpen‘. Dit houdt echter enkel in dat de Minister niet meer betrokken zal zijn
bij het Landelijk Schakelpunt (LSP), niet dat dat ophoudt te bestaan. Het LSP is de spil in de landelijke ICTinfrastructuur voor de zorg, een soort verkeerstoren. Juist het centrale LSP maakt patiëntgegevens waar dan
ook uitwisselbaar. Inmiddels kunnen 4400 zorgaanbieders de in de regionale EPDs opgeslagen medische
gegevens van momenteel negen miljoen burgers overal te lande via dit schakelpunt opvragen. Uw
persoonsnummer (‗BSN‘) dient ook hier weer als sleutel. Het LSP blijft dus gewoon bestaan maar wordt
geprivatiseerd, onder beheer van de lobby-organisatie voor de zorgbedrijven, verzekeraars, ICT- en
iii
farmacie; het Nationaal ICT instituut in de zorg (Nictiz). Uw zorgverzekeraar, vertegenwoordigd in het Nictiz,
kan uiteindelijk, ‗voor uw bestwil‘, van u eisen dat u uw gegevens op deze wijze digitaal beschikbaar stelt.
Vooralsnog bestaan er alleen regionale EPDs die in de praktijk tezamen fungeren als een metadatabase.
iv
Webwereld meldt al in 2009 dat het regionale EPD de privacywet op grote schaal schendt. Zo concludeert
het College Bescherming Persoonsgegevens dat mensen die eerder aangaven tegen opname van hun
gegevens in het EPD te zijn, zonder hun medeweten alsnog zijn opgenomen in het regionale EPD: ―De
onderzochte initiatieven informeerden patiënten niet persoonlijk over de opname van hun gegevens in het
v
regionaal elektronisch patiëntendossier‖. Daarnaast is er het al in gebruik genomen Landelijk Elektronisch
Waarneemdossier (WHD) voor huisartsen, net als het Elektronisch Kind Dossier, Elektronisch Medicatie
Dossier, Elektronisch Patiënten Dossier en het Landelijk Schakel Punt, een van de paradepaardjes van het
Nationaal ICT instituut in de zorg (Nictiz).
Vanzelfsprekend zijn al deze dossiers gekoppeld aan het persoonscontrolenummer of Burger ‗Service‘
Nummer. Voor de koppeling aan dit persoonsnummer (BSN) en om maximale bestandsuitwisseling in de
zorgsector mogelijk te maken heeft de overheid destijds de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
aangenomen. Deze wet is nog steeds van kracht, ondanks het feit dat het EPD alszodanig van de baan lijkt.
EPD privatiseren, wetten aanpassen en standaardisering voortzetten
Thans beoogt Minister Schippers van Volksgezondheid het centrale landelijke EPD via een omweg in te
voeren. De minister wil het landelijk centrale EPD privatiseren en overlaten aan de zorgbedrijven, zonder
overheidstoezicht, aldus het NRC van 24 mei 2011. ―Politiek redacteur Antoinette Reerink zegt hierover: ―Het
gaat om een privaat initiatief van artsen. Op die manier krijg je dus een privaat landelijk EPD zonder
vi
overheidsbemoeienis.‖
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Er komt formeel geen nieuwe EPD-wet. De overheid gaat nu simpelweg de bestaande wetgeving aanpassen
om standaarden voor elektronische uitwisseling van patiëntgegevens mogelijk te maken voor private
vii
partijen.
Uiteindelijk is het EPD niet anders dan een standaardisering van de ICT-infrastructuur voor patiëntgegevens.
Nictiz is hierin adviseur van de overheid en stelt dat ―de inmiddels [ten behoeve van het EPD] gerealiseerde
viii
standaardisatie behouden blijft‖ en verder vervolmaakt wordt.
―Standaardisatie van informatie en ICT, van ontwerp tot beheer van de noodzakelijke standaarden‖ is
namelijk een hoofddoel, schrijft het Nictiz op haar website en continueert met; ―Iedere geautoriseerde
zorgaanbieder kan daarmee [...] over relevante patiëntgegevens beschikken, op ieder moment van de dag,
waar dan ook in Nederland.‖ Het Landelijk Schakelpunt is hierbij de spil. De organisatie schrijft verder mee te
ix i
werken en bij te dragen aan soortgelijke ontwikkelingen op internationaal gebied.
En inderdaad sluit dit beleid naadloos aan bij bovengenoemde doelstelling van de Europese Commissie,
zoals omschreven in Neelie Kroes‘ Digitale Agenda voor de Europese digitale ‗dienstverlening‘ (=controlex
infrastructuur).
Nictiz; een verstrengeling van overheid en corporate belangen
Op de partnerpagina van het Nictiz staan, behalve zorgbedrijven en overheidsinstellingen, ondermeer
vermeld; de Zorgverzekeraars Nederland (ZN); de leveranciers van informatiesystemen verenigd in OZIS; de
IHE, Integrating the Healthcare Enterprise, een internationaal samenwerkingsverband tussen gebruikers en
leveranciers van ICT in de zorgsector en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der
Pharmacie, de pillenhandel zogezegd.
Voorzitter van het Nictiz is Henk Bosma, voormalig topman bij de ICT-reus Getronics PinkRoccade en mede
initiatiefnemer tot de privatisering van het rijkscomputercentrum (Roccade). Toevallig is PinkRoccade
Healthcare betrokken bij de ontwikkeling van het Elektronisch Patiëntendossier (Caress). Daarnaast is
Bosma bestuurslid van investeerder Synergia Capital B.V. en de multinational Getronics N.V. en had hij
xi
diverse functies bij de overheid.
Tot maart 2011 was oud CDA-minister Elco Brinkman voorzitter van Nictiz. Inmiddels is hij naast zijn
voorzitterschap van de vereniging van bouwcorporaties ‗Bouwend Nederland‘ weer terug bij het CDA als
fractievoorzitter. Corporatiepetje af, overheidspetje weer op maar toch vertegenwoordigt men juist uw
belangen!
Wereldwijd Elektronisch Patiënten Dossier in de maak
―Een wereldwijd Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dat hebben we nodig‖, stelt Bilderberger Kroes
namens de Europese Unie. Het doel is te komen tot uitwisseling van medische gegevens tussen de VS en
de EU. ―Dit [is]van groot belang voor bedrijven die actief zijn of willen worden in de e-health sector‖, meent
Kroes. In december 2010 tekende zij hiertoe een akkoord met de Amerikaanse Secretary of Health and
xii
Human Services, Kathleen Sebelius.
―Onder het mom van betere zorg voor van de ‗wereldburger‘ worden EPD‘s wereldwijd met een gigantische
impact op de privacy en veiligheid genormaliseerd en gekoppeld‖, de standaardisering is bovendien al
xiii
grootscheeps aanwezig, stelt Peter Rietveld van Traxion.
De IHE, Integrating the Healthcare Enterprise, werkt bijvoorbeeld voor deze mondiale standaardisering nauw
samen met het Nictiz. IHE is een Amerikaans initiatief van ‗deskundigen‘ en de farmaceutisch-medische
industrie om te komen tot een betere informatie uitwisseling wereldwijd, door digitale systemen te integreren
en standaardiseren. Zo organiseerden zij samen congressen over onder meer wereldwijde ICTstandaardisering in de zorg. Op het IHE-Nictiz congres ―Architectuur in de zorg‖ van 23 juni 2011 gaan de
themasessies B over in te voeren Internationale standaardisatie.
.
Allerlei corporaties uit de gezondheidsindustrie zijn er vertegenwoordigd. Dagvoorzitter is Nicky Hekster, de
technisch directeur ‗Healthcare & Lifesciences‘ van de International Business Machines Corporation (IBM).
IBM voorzag destijds de standaardisatie van persoonsgegevens gekoppeld aan het persoonsnummer –
thans BSN genaamd – van de joden in Auschwitz en was verantwoordelijk voor gestandaardiseerde
bevolkingsregistratiesystemen.
Marionetten en buikspreekpoppen
Alsnog invoer van een gecentraliseerd registratiesysteem dat door haar standaardisering moeiteloos
koppelbaar is, nationaal en internationaal. Had u daar immers niet democratisch voor gekozen? Zeker, met
het zetten van uw kruisje hebt u de dames en heren politici weer vier jaar lang de legitimatie bezorgd om de
belangen van corporaties en banken met uw volmacht te behartigen. Marionetten en buikspreekpoppen. Niet
uw belangen maar de belangen van het grote geld vertegenwoordigen zij, na afloop rijkelijk beloond met
geld, een commissariaat of een leerstoel aan de universiteit. Democratie heet dat.
Gefeliciteerd, burgers van Nederland!
Noten:
i NU.nl, 28 maart 2011; ―Kroes ziet EPD als grote stap voorwaarts.‖
ii Het Expertise Centrum (HEC), Evert-Jan Mulder (hoofd), Ingrid van Wifferen (adviseur); epertisecentrum
Europa Unit EPD; ―Een Europees EPD‖.
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iii Www.tweedekamer.nl; ―Electronisch Patienten Dossier, mei 2011.‖
(http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/dossiers/elektronisch_patienten_dossier_mei_2011.jsp).
iv Webwereld.nl, 27 mei 2009; ―Regionaal EPD schendt privacywet.‖
v CBPweb.nl; 27 mei 2009, ―CBP: Twee regionale elektronische patiëntendossiers in strijd met de wet
Patiënten niet geïnformeerd over opname van hun gegevens.‖
vi NRC, 24 mei 2011; ―Schippers: wettelijke basis voor regionaal EPD.‖
vii Zorgvisie; 24 mei 2011, ―Schippers: ‗Er komt geen nieuwe EPD-wet‘.‖
viii Nictiz.nl; Landelijke infrastructuur; ―De Eerste Kamer heeft op 5 april 2011 tegen het wetsvoorstel voor
het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) gestemd. In de maanden april, mei, juni verkent Nictiz hoe
het uitwisselen van medische gegevens anders kan worden georganiseerd, waarbij de inmiddels
gerealiseerde standaardisatie behouden blijft.‖ (https://www.nictiz.nl/page/Landelijke-infrastructuur).
ix Nictiz.nl; ―Over Nictiz‖, geraadpleegd juni 2011 (http://www.nictiz.nl/page/Home/Over-Nictiz).
x Europese Commissie; ―A Digital Agenda for Europe‖, 19-05-2010, sectie 2.7.2. ; ―The eHealth Lead Market
Initiative55 will promote standardisation, interoperability testing and certification of electronic health records
and equipment.‖
xi Bloomberg Businessweek; ―Henk Bosma.‖
xii Security.nl, 27-02-2011, Peter Rietveld; ―Een ongezond plan.‖
Door Jim Beame op 13-06-2011

Verkiezingen Turkije: Dramatische gevolgen bij winst islamistische Erdogan
Tegenstanders regering worden 3 jaar zonder vorm van proces vastgezet
Premier Erdogan transformeert Turkije in ijzingwekkend tempo in een
fascistische islamistische staat.
Vandaag worden in Turkije de misschien wel belangrijkste verkiezingen
die ooit in het land hebben plaatsgevonden gehouden. De vrijwel zekere
overwinning van de AK Partij van premier Erdogan is het ergste wat
moderne en vrijheidslievende Turken kan overkomen, want Erdogan is
vast van plan om de transformatie van Turkije in een islamistische staat in
versneld tempo door te zetten. Nu Turkije, dat van alle moslimlanden het
grootste en sterkste leger heeft, definitief in het islamistische kamp lijkt te
belanden, dreigen de gevolgen voor het Westen, Israël en de Turken zelf ronduit rampzalig uit te pakken.
Het Turkse kiesstelsel zit op zo'n manier in elkaar dat de AK Partij met een minderheid van nog geen 30%
herkozen kan worden. Tot nu toe is de AK Partij naar buiten toe voorzichtig geweest en heeft ze zich
voorgedaan als een 'centrum rechtse' hervormingspartij. Veel Turken zijn hier ingetrapt, reden waarom zo'n
30% op de AKP zal stemmen. Slechts 12% van de Turken wil dat het land een islamistische staat wordt.
Arrogante AKP zal breken met het Westen
De afgelopen jaren is het de heersende AKP gelukt om steeds meer macht naar zich toe te trekken en
partijleden op sleutelposities in belangrijke instituten en instellingen te plaatsen. Hierdoor werd de Turkse
democratie stapje voor stapje ondermijnd. Omdat het buitenland hier nauwelijks aandacht voor heeft gehad
zijn de AKP en Erdogan steeds arroganter geworden. Daarom zouden de verkiezingen van vandaag het
land wel eens het laatste zetje kunnen geven en in het hart van het anti-Westerse islamistische kamp doen
belanden.
Of de politici in Europa en de VS het zich nu realiseren of niet, deze ontwikkeling zal een einde maken aan
de 55 jaar durende alliantie van Turkije met het Westen. De alliantie met Israël is al sinds 2009 verbroken.
Sindsdien is de Turkse regering openlijk Iran, Syrië, Hamas en Hezbollah gaan steunen en wakkert het
doelbewust antisemitische haat aan. De haat van het regime Erdogan voor de Joden en Israël is ronduit
pathologisch en is ongekend in de Turkse geschiedenis. Veel Joden vluchten daarom weg uit Turkije of
bereiden zich voor om dit te doen.
Islamistische machtsovername
Als de AKP een tweederde meerderheid krijgt dan zal het de Turkse grondwet herschrijven. Hiermee zal een
einde komen aan de sinds de jaren '20 bestaande seculiere Turkse democratische staat. Natuurlijk gebeurt
dan niet in één dag. De onderdrukking die er nu al is zal echter toenemen. De rechtbanken, de strijdkrachten
en andere instellingen zullen worden overgenomen door het islamistische regime, wat rampzalig zal zijn voor
de Westerse belangen in de regio, die -samen met de zorgwekkende ontwikkelingen in Egypte- tientallen
jaren terug in de tijd zal worden geworpen en grote conflicten tegemoet kan zien.
Ondertussen snurkt het Westen gewoon door en doen onze media alsof het hier om normale, democratische
verkiezingen gaat. Wordt er echter gekeken naar wat de nog onafhankelijke Turkse media en veel extreem
bezorgde Turkse burgers zeggen, dan komt een afschrikwekkend beeld naar voren. Voorbeeld van hoe het
er tegenwoordig in Turkije aan toe gaat: premier Erdogan bezocht onlangs de stad Hopa. Spandoeken van
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de oppositie werden verwijderd en lokale demonstranten werden door de politie aangevallen, waarbij een
gepensioneerde leraar, die probeerde te onderhandelen, de dood vond.
Turkije anno 2011: Drie jaar zonder proces in gevangenis
Sinds het aantreden van Erdogan zijn talloze Turkse journalisten gearresteerd en in de gevangenis gegooid.
Eén derde van de media is al op- en omgekocht door het regime en het grootste deel van de rest van de
media geïntimideerd. Militaire officieren, professoren, vakbondsleiders, activisten en vreedzame critici van
allerlei pluimage worden vanwege verzonnen aanklachten gevangen genomen en maanden of jaren
vastgezet. De wachttijd op een proces is inmiddels opgelopen tot drie jaar. Inderdaad, in Erdogans Turkije
zitten mensen zonder dat er ook maar een greintje bewijs is dat ze de wet hebben overtreden drie jaar
gevangen voordat hun zaak behandeld wordt.
Een gerespecteerde onderzoeksjournalist werd gearresteerd en beschuldigd van terrorisme. Zijn misdaad?
Een kritisch boek schrijven over Fathi Gulen, de belangrijkste Turkse islamitische geestelijke. Omdat Gulen
de Turkse politie controleert werden alle kopieën van het manuscript van de journalist in beslag genomen en
verbrand.
AKP intimideert Turkse media
Twee andere journalisten werden gearresteerd, enkel omdat ze van plan waren om documenten te
publiceren waaruit zou bljken dat de beschuldigingen van samenzwering die de overheid gebruikt om veel
mensen te arresteren pure onzin zijn. Gareth Jenkins, een serieuze wetenschapper, onderzocht duizenden
gerechtelijke documenten en ontdekte dat vele honderden mensen zonder enige vorm van beschuldiging
gevangen waren gezet. Andere journalisten worden simpelweg ontslagen omdat ze het wagen kritisch over
de regering te schrijven.
De Turkse media worden geïntimideerd door binnenvallende belastingambtenaren die ieder papiertje
omdraaien om een onregelmatigheid te constateren, zodat er een aanklacht kan worden ingediend. Zo kreeg
de grootste mediagroep in Turkije, de Dogan Groep, een boete opgelegd van $ 2,5 miljard (!), wat enkele
malen hoger is dan de totale waarde van het bedrijf. De overheid eiste dat het bedrijf eerst de boete
betaalde alvorens protest aan te tekenen bij de rechtbank. Om de boete deels te betalen zag de Dogan
Groep zich daarom genoodzaakt twee kranten te verkopen.
AKP onderdrukt alle oppositie
Veel Turken voelen dat ze in de gaten worden gehouden, afgeluisterd en bespioneerd. Turkije is nooit een
perfecte democratie geweest, maar de huidige atmosfeer lijkt meer dan ooit tevoren op een communistische
dictatuur. Een Turkse professor: 'Er hangt een sfeer van angst waarin mensen bang zijn om publiekelijk,
door de telefoon en zelfs achter gesloten deuren nog iets over de regering of de beweging van Gulen te
zeggen. Je weet immers maar nooit of je woorden in de toekomst tegen je gebruikt zullen worden.'
Vier prominente parlementariërs van de Turkse nationalistische MH Partij werden gedwongen hun
kandidatuur voor de verkiezingen in te trekken nadat er op een mysterieuze website filmpjes en
geluidsopnamen werden gepubliceerd van hun betrokkenheid bij ongeoorloofde seksuele activiteiten. De
regering Erdogan gebruikt de inlichtingendiensten om alle tegenstanders van het regime systematisch uit de
weg te ruimen.
Sommige Turkse kranten kunnen en durven dit nog aan de kaak te stellen, maar het is zeer de vraag
hoelang hen dat nog wordt toegestaan. De overheid voert ondertussen open en bloot een anti-Amerikaanse
campagne, en dagelijks predikt het regime haat en nijd tegen de Joden en tegen Israël. Ook doet de
regering Erdogan niets om de steeds nauwere banden met islamistische bewegingen en regimes te
verhullen.
Rampzalig 'Islamistisch Gordijn'
Desondanks doen de overheden in Europa en Amerika er het zwijgen toe en wordt nog steeds gedaan alsof
de 'nederzettingen' politiek van Israël op het eigen grondgebied, namelijk in Judea en Samaria, het grootste
probleem van het Midden Oosten is. In de nabije toekomst zullen echter 82 miljoen Egyptenaren, 78 miljoen
Iraniërs, 79 miljoen Turken, alle Palestijnen en de door Hezbollah gecontroleerde Arabieren -bij elkaar zo'n
250 miljoen mensen- veelal onvrijwillig onder radicale, anti-Westerse islamistische regimes moeten zuchten.
De landen en groeperingen van dit 'Islamistische Gordijn' zullen alles doen om de stabiliteit en democratie
van het Westen en van Israël te ondermijnen. (1)
Het verlies van Turkije zal voor zowel het Westen als alle Turken die waarde hechten aan vrijheid en
democratie een tragedie van onvoorstelbare afmetingen zijn. Het is ronduit schandalig en zelfs ronduit
crimineel dat Westerse politici dit weigeren in te zien. Of ze zien het wél in, maar kijken vooral in het geval
van politiek 'links' met stiekeme jaloersheid naar de totale macht en controle die Erdogan over zijn land en
volk neemt. Dat verklaart tevens het feit waarom met name linkse politieke partijen nog altijd voorstander zijn
van het Turkse lidmaatschap van de Europese Unie, iets dat ook voor de Europese burgers het definitieve
einde van alle vormen van vrijheid zou betekenen.
Xander - (1) The Golden Report
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David Petraeus & Joe Lieberman: Kwaadaardige hufters in de hedendaagse Amerikaanse politiek
24 februari 2011 - Door Les Visible
Generaal David Petraeus is voor ons de winnaar van de Kwal van de Maand-award. Zou je me vragen een
filmpersonage te bedenken die het best bij hem past dan zou dat Natalie Portman zijn in 'The Black Swan',
eenvoudigweg omdat je zelden zo'n slecht acteur ziet, in zo'n slecht scenario, met zulke slechte regie,
opgedragen aan de voorkeuren van een bepaald, pretentieus stel randdebielen die bepalen wie de prijs krijgt
- misschien vind je er een tussen de rommel op de bodem van een uitgebrande vuilnisbak. Maar goed, dat
terzijde....
Petraeus is een reclamecampagne in een uniform. Hij weet wat zijn meerderen van hem vragen en hij voert
het uit zonder vragen of gewetensbezwaren. Levens, carrières, dromen, families enzovoorts van anderen
hebben geen enkele betekenis in de koele berekeningen die hij maakt voor zijn eigen pad omhoog. Meneer
Petraeus is al langer een kruiperige kotsbak, maar nu heeft hij zich eindelijk weten onderscheiden en de
unieke kans gegrepen om alle medeleven, redelijkheid en realiteitszin aan de kant te schuiven om een
ronduit afschuwelijke daad te rechtvaardigen. Zelden hebben we zo'n theatraal bewijs gekregen van hoe de
Amerikaanse Moordmachine aankijkt tegen bijkomende (burger)slachtoffers.
Daarom is het ook helemaal niet verbazend dat er sprake van is dat Petraeus zich verkiesbaar stelt voor het
presidentschap. Wanneer hij de nominatie krijgt kun je er zeker van zijn dat het Joe Lieberman is die achter
de schermen aan de touwtjes zal trekken. Overigens zien websites die voor 300 miljoen dollar worden
verkocht dat heel anders...
Nu ga ik me niet bezighouden met andere gruwelen die deze salongeneraal op zijn palmares heeft staan,
evenmin als dat we de draak gaan steken (nu ja; misschien een beetje) met het feit dat hij onderscheiden is
met de Combat Action Badge omdat generaal Petraeus zich in 2003 aan het front heeft laten zien, terwijl de
enige echte gevechtsactie die hij heeft meegemaakt die keer was dat hij in de officiersmess op zijn bek werd
geslagen omdat hij achter de vrouw van een collega aan zat.
De werkelijkheid is dat generaal Petraeus vanaf zijn middelbare schooljaren is klaargestoomd voor de rol die
hij nu speelt en nog zal spelen - dat zien we in ieder geval in zijn CV op Zio-Wikipedia. Alleen mensen die
geheel los staan van de werkelijkheid - en van echte gevechtsactie - zijn in staat tot de uitspraken die hij
deed aangaande de slachting in Afghanistan van een paar dagen geleden. De uitspraken zijn
weerzinwekkend. Het is een wrede vorm van misinformatie, die hem in geen 10.000 jaar vergeven kan
worden. Het is daarom dat hij onze Kwal van de Maand is - een onderscheiding die hij vol trots mag dragen,
naast zijn Combat Action Badge, wetende dat hij in ieder geval een van de twee onderscheidingen echt
verdiend heeft.
Joe Lieberman heeft zoveel kwaad aangericht in zijn actieve jaren dat het moeilijk beslissen is waar te
beginnen - of zelfs of je er wel aan moet beginnen. Je kunt stellen dat hij een van de werkelijk kwaadaardige
hufters is in de hedendaagse Amerikaanse politiek, en daarmee zou je niet alleen gelijk hebben, maar ook
meteen klaar zijn.
Wij kunnen er zonder meer van uitgaan dat hij betrokken was bij de aanslagen van 11 september 2001,
zeker betrokken was bij de doofpotoperatie die volgde, vervolgens in het zadel werd geholpen als voorzitter
van de Homeland Security Committee, direct betrokken was bij de rechtvaardiging en organisatie van de
illegale oorlogen waar Amerika in het belang van Israël in verwikkeld is en, kolere, er is zoveel, tot aan zijn
laatste bokkesprongen toe. De man is een verrader van het menselijk ras, als hij daadwerkelijk menselijk
zou zijn. Het tegendeel is echter al zo vaak bewezen dat we daar niet meer aan hoeven te twijfelen. Hij was
de vraagbaak van Bush de Stommeling bij de Democraten, en heeft hem tegelijkertijd verraden. Joe
Lieberman dient alleen maar de belangen van de neo-farizeeërs, net als zijn zielsverwant, Eric Cantor en
een hele kudde door Israël gecontroleerde avatars in Washington.
Lieberman laat van alle leden van het Congres het grootste stinkende slijmspoor achter als hij door de
krochten van de wereldmacht glibbert. Wanneer je je ogen sluit zie je hem daar zo zitten, aan de eettafel,
naast Petraeus en Chertoff, terwijl er een geroosterde peuter - een kalmerend kruid in de verwrongen mond,
toefje kruidenboter op het voorhoofd, vers uit de oven - wordt opgediend. Je hoort Lieberman zeggen: "Kijk
David, ze hebben de voeten precies gebakken zoals je het gevraagd had". En uitbundig gelach weerklinkt in
de eetzaal. Petraeus heeft zijn blik gericht op het geroosterde Franse brood, mooi opgediend met een
speciale vulling, waaraan de fijnproever ziet dat hij zich in het gezelschap van echte kunst bevindt.
Lieberman maakt grapjes, "Jammer dat we het ventje niet in een van je scanners hebben kunnen koken,
Michael". Er wordt weer gelachen.
Het feit dat mannen als Joe Lieberman en de rest van de Zio-Kannibalen kunnen gedijen op de hoogste
posities in de Amerikaanse politiek is een aanwijzing dat de Amerikaanse Revolutie niet vredig zal zijn. Er
zijn veel te veel Amerikanen die de leugens en de massamoorden van de Nieuwe Kruistochten hebben
geslikt. Zullen ze op tijd wakker schieten? Of zal het te laat zijn?
Generaal Petraeus is een paradepaardje, opgedoft en gezadeld voor een feestelijke optocht. Hij is een
zielsverwant van Sarah Palin, één halte verwijderd van 'Sterren op de Dansvloer'. Op een dag gaat hij op
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weg naar het grote vuurpeloton tussen de wolken. Joe Lieberman is geheimzinniger en veel doelbewuster
kwaadaardig. Petraeus is wellicht niets meer dan een onnozelaar die de smeekbedes van zijn diepere zelf
niet kan horen, maar die - eens ze hem duidelijk worden - schaamte en suïcidale wanhoop bij hem teweeg
zullen brengen; een kardinaal Wolsey-moment. Die hoop is er niet voor Lieberman, een ijskoude psychopaat
die klaarkomt op zijn eigen macht om heel veel schade aan te richten.
In de reeks Kwallen van de Maand die misschien nog volgt zullen we veel van dit soort dubbele
nationaliteiten tegenkomen, en steeds zal het gaan om criminelen op de hoogste posities. Hoewel er al veel
over gezegd en geschreven is wil ik toch nog eens dit artikel naar boven halen. Het is duidelijk bewijs dat het
slagschip VS is gekaapt door mensen die het willen plunderen en dan op volle zee tot zinken brengen.
Op dagen als vandaag is het dan ook zeer geruststellend om te weten dat er meer is dan wat de zintuigen
waarnemen. Al vaak leek mijn persoonlijke situatie uitzichtloos en was er ineens een vriend - bekend of
onbekend - die juist op tijd verscheen en me uit de brand hielp. We zouden allemaal het vertrouwen moeten
proberen te ontwikkelen om gevoelsmatig en bewust te zien wat onze angst en eigenbelang voor ons
verborgen houden. Het kleinste lichtpuntje kan met de juiste inspanning enorm in omvang toenemen.
Stel je voor dat je een mijnwerker bent. Er zit een lamp op je helm, maar je kunt het knopje niet vinden om
de lamp aan te doen. Graaf in het donker, graaf door het karma en de blindheid die van een mens iemand
als David Petraeus of Joe Lieberman kunnen maken. Graaf uit alle macht. Hoop, hoewel je het niet zeker
weet, dat er iets op komst is; voor je, onder je, boven je. Maak jezelf wijs dat het niet uitmaakt of er echt iets
is, dat je zult verder graven omdat een leven zonder te graven een verloren leven is. Maak jezelf wijs dat
zelfs als er niets is je het zult creëren met je vasthoudende en onbedwingbare esprit. Overtuig jezelf dat je
graaft voor iedereen en voor jezelf, dat er meer moet zijn dan dit en dat je hulp krijgt van onzichtbare
vrienden en dat je wordt gadegeslagen door een oog dat je bekijkt vanuit het midden van bron van goedheid
die alleen door de bron zelf bevat en bestuurd kan worden. Overtuig jezelf ervan dat het allemaal een test is
en dat het alleen mislukt als je opgeeft, omdat je op geen enkele andere manier kunt mislukken - niets, zelfs
niet het kleinste deel van wat je bent.
Maak jezelf wijs dat niets aan je dusdanig verkeerd is, dat geen enkele eerdere mislukking of egoïstische
daad zo ernstig was dat het niet kan worden gelenigd en uitgevlakt door gewoon te blijven graven. We zijn
allemaal mijnwerkers in het donker. Sommigen hebben het donker gevonden dat ze zochten, zoals onze
helden die we hierboven hebben beschreven, en sommigen hebben het licht gevonden. Geloof niets anders
dan dat je zult vinden wat je zoekt en geloof dat de antwoorden op alles daarin besloten liggen.
***
Origineel verschenen op 'Profiles in evil'
(Ingekorte) Vertaling© uit het Engels door Willem Huntelaar
http://www.zonnewind.be/politiek/verenigde-staten/joe-lieberman-gen-petraeus.shtml

15 Juni Bloedrode Maan !
juni 13, 2011pineut
Woensdagavond 15 juni is het Volle Maan en kunnen we vlak na
zonsondergang een volledige maansverduistering zien.
De maan komt op in het Noord Oosten. De maansverduistering vindt
plaats om 22.15 uur op 24 graden en 23 minuten, de maan staat op dat
moment in het sterrenbeeld Boogschutter.
Doordat de zon op dat moment net achter de horizon is verdwenen zal
de maan hierdoor bloedrood kleuren wat naast een kleurrijk schouwspel
ook een dieper profetische betekenis heeft. Geoefende lezers hebben dan ook aan een half woord al
genoeg om te weten dat Gods Woord over dergelijke hemelse tekenen en signalen spreekt. Een bloedrode
maan is vanuit de oudheid altijd een aankondiger geweest van komend onheil. Datzelfde geldt voor
bijzondere en opvallende zonsverduisteringen. Hoewel de reguliere wetenschap al deze mythologische
verhalen uit de oudheid naar het land der fabelen verwijst en verder geen acht wenst te slaan op het
profetische Woord van God, weten Christenen daarentegen juist heel goed dat alles wat wij nu zien één van
de vele vervullingen is van het Woord van God. En daarbij komt dat al die mythologische verhalen uit de
oudheid weldegelijk een kern van waarheid bevatten die door de tijd helaas verloren zijn gegaan.
Op vrijdag 1 juli is het Nieuwe Maan en om 10.54 is uur er dan een zonsverduistering te zien. In Nederland
zal deze slechts gedeeltelijk te zien zijn. De zon staat op dat moment in het sterrenbeeld Kreeft.
De mythologische betekenis van Boogschutter en Kreeft zijn resp. Doelgerichtheid en vasthoudendheid.
http://pineut.wordpress.com/2011/06/13/15-juni-bloedrode-maan/
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Duitse FDP bereidt burgers voor op instorten financieel systeem door hulp aan Griekenland
FDP'ers in Duits parlement: We zijn op weg in slavernij te gaan
Griekse demonstranten verbranden de EU-vlag. Dankzij de
massale fraude en geldverkwisting van hun land dreigt het hele
financiële systeem van Europa in te storten.
Een kleine leugen wordt een 'leugentje om bestwil' genoemd, een
grote leugen een 'verkiezingsbelofte' en een hele serie flagrante
leugens 'politiek'. De afgelopen maanden hebben onze politici dan
ook heel veel 'politiek' bedreven door te beweren dat de
honderden miljarden die in het euro-reddingsfonds werden gestort
geen weggegooid geld zijn en dat daarom niemand zich zorgen
hoeft te maken over zijn spaarcentjes. Christian Lindner, de algemene secretaris van de liberale FDP (de
Duitse VVD), heeft echter de knuppel in het hoenderhok gegooid door te verklaren dat het spaargeld van de
Duitsers allerminst zeker is. Volgens andere FDP'ers zal het zelfs hele financiële systeem 'als een
sneeuwbaleffect vroeg of laat in elkaar zal storten.'
In het Europese Huis is de 'kamer' Griekenland in brand gevlogen, en het vuur dreigt over te slaan op de rest
van de 'woning'. FDP-voorman Lindner is de eerste Duitse politicus die nu toegeeft dat de miljardenhulp aan
Griekenland het spaargeld van de Europese burgers in gevaar brengt. Alle Duitse -en ook Nederlandsebanken en verzekeringsmaatschappijen bereiden zich inmiddels langzaam maar zeker voor op het
onvermijdelijke staatsbankroet van de Grieken, die minstens € 120 miljard extra nodig hebben om nog een
paar maanden overeind te kunnen blijven.
De opmerkingen van Lindner over het spaargeld van de Duitsers kunnen rustig worden beschouwd als een
weinig verhulde oproep tot een bankrun. Net als in Nederland leiden de Duitse media de aandacht van de
burgers echter af met berichten over de opstand in Syrië of de uitgebarsten vulkaan in Chili. De noodzaak
om je spaargeld veilig te stellen zal voor de Europese burger echter een stuk belangrijker zijn. 'Print dit
artikel uit en vraagt u zichzelf dan over een paar maanden af waarom u zolang gewacht hebt met naar de
bank te gaan,' schrijft Udolf Ulfkotte, vaste schrijver bij het Duitse KOPP Online.
In Griekenland en Ierland heeft zo'n bankrun reeds plaatsgevonden. Om verspreiding te voorkomen hebben
de Europese politici ervoor gezorgd dat dit vrijwel volledig stil werd gehouden door de reguliere media. Toen
de financiële crisis in het najaar van 2008 uitbrak haastten diezelfde politici dan ook te verklaren dat het
spaargeld van de burgers gegarandeerd veilig was. Die garantie kan nu niet meer gegeven worden.
Bondskanselier Angela Merkel heeft al gewaarschuwd dat de sterke opleving van de Duitse economie in de
afgelopen maanden dreigt om te slaan in een minstens zo hevige crash. Die waarschuwing geldt niet alleen
voor Duitsland, maar voor heel Europa.
In Duitsland weten de vorige generaties nog heel goed hoe het is om alles te verliezen. Desondanks
kwamen de toenmalige instortingen voor de meeste mensen als een volslagen verrassing. Dankzij de
alternatieve media, uitspraken van enkele politici en de analyses van steeds meer onafhankelijke economen
kunt u, op het moment dat uw levensverzekering straks een waardeloos vodje papier is geworden en uw
spaartegoed uit enkel lucht blijkt te staan, echter nooit beweren dat u van niets heeft geweten. 'Wie zijn geld
nu nog in verzekeringen of op banken laat staan is niet meer te helpen,' schrijft Ulfkotte. 'Met hen moet men
dan ook geen medelijden hebben als de dag van de waarheid komt.'
Drie FDP-afgevaardigden gaven op 10 juni 2011 in het Duitse parlement een persoonlijke verklaring af
waarin ze waarschuwden voor het dreigende instorten van het financiële systeem. 'Dit geldsysteem heeft
een sneeuwbaleffect van ongedekte toekomstige betalingsverplichtingen gecreëerd, en zal als ieder
sneeuwbalsysteem vroeg of laat in elkaar storten. We zijn op weg in slavernij te gaan.'
Wie graag een slaaf wil zijn blijft rustig thuis op de bank van de ene naar de andere zender zappen. Diens
geld op de bank wordt dan vanzelf vrijwel niets meer waard. (1)
Xander - (1) KOPP Online

Bilderberg, the movie
Wil je eens een goede Nederlandse documentaire over de Bilderberg zien?
De Bilderberg afleveringen van JDTV / Klokkenluider Online zijn hier samen in een lange documentaire
gezet. Een prachtige informatieve documentaire over deze duistere groep van elite wereldleiders. De
Bilderberg conferentie is sinds donderdag natuurlijk weer begonnen. Vanzelfsprekend in aanwezigheid van
onze Koningin Beatrix, maar daarnaast zullen er vele andere hooggeplaatsten aanwezig zijn. De gastenlijst
van dit jaar is helaas nog steeds niet volledig bekend, maar dit waren de gasten van vorig jaar: Klik
Bilderberg, the movie: via: http://sp00kje.nl/?p=6619
Vergeet niet dat er ook nog een Bilderberg petitie draait! Deze is hier te vinden: Klik.
Bron: Nederland Vrij
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Zwitserse bankier ontmaskert Bilderberg criminelen
juni 13, 2011 (Vrij vertaald René Voogt)
ILLUMINATI CONSPIRACY BEVESTIGD!
CEO van de Deutsche Bank en Bilderberger Josef Ackermann, een oude Rothschild loopjongen, en een
voorbeeld van het ergste uitschot van de Bilderbergers‖. ―De zaak Strauss-Kahn … laat zien dat deze
mensen corrupt, en ziek in hun hoofd zijn, zo ziek zelfs dat ze vol zitten met ondeugden, en die ondeugden
worden verborgen gehouden onder het ‗mom‘ van hun orders. Sommigen van hen, zoals Strauss-Kahn
verkrachten vrouwen, anderen zijn sado maso, of pedofiel en velen van hen zitten in het satanisme. Als je
sommige banken binnentreed zie je deze satanische symbolen, zoals in de Rothschild Bank in Zürich‖.
―Ze hebben een nieuw plan, om het internet aan banden te leggen, omdat het internet nog vrij is. Ze willen
het onder hun controle hebben en konden terrorisme wel eens als een reden gaan gebruiken. Ze zouden
zelfs wel eens iets verschrikkelijks van plan kunnen zijn, zodat ze er een excuus voor hebben‖.
Dit interview vond plaats op 30 mei met het Russische weekblad ‗NoviDen‖ (Met dank aan NK voor het
toesturen hiervan.). Het oorspronkelijk bericht is HIER te vinden.
Q: Kun je ons iets vertellen over uw betrokkenheid in het Zwitserse bankbedrijf?
A: Ik werk al vele jaren voor Zwitserse banken. Ik werd aangewezen als één van de top bestuurders van één
van de grootste Zwitserse banken. Tijdens mijn werk was ik betrokken bij betalingen, de directe betaling in
contanten aan een persoon die de president van een land vermoord had. Ik was bij de vergadering waar het
besluit viel om contant geld aan de moordenaar uit te betalen. Dit bezorgde me een gruwelijke hoofdpijn en
bracht mijn geweten tot ontrust. Het was niet het enige geval dat niet door de beugel kon, maar het was wel
het ergste. Het was een betalingsopdracht op bestelling, van een buitenlandse geheime dienst dat met de
hand geschreven was, waarin het bevel gegeven werd om tot betaling over te gaan van een bepaald bedrag,
aan een persoon die de top leider van een vreemd land vermoord had. En dat was niet het enige geval. We
ontvingen verschillende van dergelijke met de hand geschreven brieven die afkomstig waren van
buitenlandse geheime diensten waarin het bevel tot uitbetaling van contant geld gegeven werd dat afkomstig
was van geheime rekeningen om revoluties mee te financieren, of zelfs voor het doden van mensen. Ik kan
bevestigen wat John Perkins geschreven heeft in zijn boek ―Confessions of an Economic Hit Man―. Er
bestaat werkelijk een dergelijk systeem, en de Zwitserse banken zijn bij die gevallen betrokken.
Q: Perkins boek werd ook vertaald en is ook beschikbaar in het Russisch. Kunt u ons vertellen welke bank
het was, en wie er verantwoordelijk was?
A: Het was één van ―de top drie‖ Zwitserse banken op dat moment, en het was de president van een derde
wereld land. Maar ik wil niet teveel details prijsgeven, omdat ze mij erg gemakkelijk zullen vinden zodra ik de
naam van de president en de naam van de bank zou noemen. Dan zou ik mijn leven riskeren.
V: Je kunt helemaal geen naam noemen, van een persoon van de betreffende bank?
A: Nee, dat kan ik helaas niet, maar ik kan u verzekeren dat dit gebeurd is. We waren met meerdere
personen in de vergaderzaal. De persoon die verantwoordelijk was voor de fysieke betaling van het bedrag,
kwam naar ons toe en vroeg ons of hij zo‘n groot bedrag in contanten mocht uitbetalen aan die persoon, één
van de bestuurders legde de zaak uit, en alle anderen zeiden ok je kunt de betaling afhandelen.
Q: Gebeurde dit vaak? Was dit een soort van ‗smeergeld‘?
A: Ja. Dit was een speciaal fonds dat beheerd werd op een speciale plaats in de bank waar alle buitenlandse
gecodeerde brieven binnen kwamen. De belangrijkste brieven waren allemaal met de hand geschreven. We
moesten ze ontcijferen, en daarin stond dan de opdracht om een bepaalde hoeveelheid contant te betalen
van bepaalde rekeningen voor de moord van mensen, de financiering van revoluties, de financiering van
stakingen, en de financiering van de meest vreemde partijen. Ik weet dat bepaalde mensen, die
Bilderbergers zijn, betrokken waren bij dergelijke opdrachten. Ik bedoel, ze gaven het bevel om te doden.
Q: Kunt u ons vertellen in welk jaar of decennium dit gebeurde dit?
A: Ik vertel liever niet het precieze jaar, maar het was in de jaren `80.
Q: Heb je een probleem met dit werk?
A: Ja, een heel groot probleem. Ik kon vele dagen niet slapen en na een tijdje verliet ik de bank. Als ik je
teveel details geef zullen ze me opsporen. Verschillende buitenlandse geheime diensten, meestal Engels
sprekend, gaven het bevel om illegale handelingen te financieren, en zelfs om mensen te doden door middel
van Zwitserse banken. We moesten betalingen verrichten op instructies van buitenlandse mogendheden
voor het doden van personen die de bevelen van Bilderberg, het IMF of de Wereldbank niet opvolgden.
Q: Dit is een zeer verrassende openbaring die u daar maakt. Waarom voel je de drang om dit nu te zeggen?
A: Omdat de Bilderberg bijeenkomst in Zwitserland is. Omdat de wereld situatie slechter en slechter wordt.
En omdat de grootste banken van Zwitserland betrokken zijn bij onethische activiteiten. De meeste van dit
soort operaties vallen buiten de balans. Het is een veelvoud van wat er officieel verklaard wordt. Het wordt
niet gecontroleerd en gebeurt zonder belastingen. De betrokken personen bezitten veel nullen. Het gaat hier
om enorme bedragen.
V: Miljarden dus?
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A: Het is nog veel en veel meer, het zijn triljoenen, volledig ongecontroleerd, illegaal en naast het bestaande
fiscale stelsel. Eigenlijk is het een diefstal van iedereen. Ik bedoel de meeste normale mensen moeten
belastingen blijven betalen door wetten. Wat hier gebeurt gaat compleet tegen onze Zwitserse waarden in,
zoals neutraliteit, eerlijkheid en uit ten goede trouw. Bij de bijeenkomsten waar ik bij betrokken was, gingen
de discussies volledig in tegen onze democratische beginselen. Ziet u, de meeste bestuurders van de
Zwitserse banken zijn geen lokale burgers meer, het zijn buitenlanders, vooral Angelsaksische, hetzij
Amerikaans of Brits, ze respecteren onze neutraliteit niet, ze respecteren onze normen en waarden niet, ze
zijn direct tegen onze democratie, ze gebruiken de Zwitserse banken gewoon voor hun illegale doeleinden.
Zij maken gebruik van enorme hoeveelheden geld dat uit het niets werd gecreëerd, en ze vernietigen
daarmee onze samenleving en ze elimineren mensen wereldwijd alleen maar voor de hebzucht. Zij zoeken
macht en vernietigen complete landen, zoals Griekenland, Spanje, Portugal of Ierland en Zwitserland zal één
van de laatste in de rij zijn. En ze gebruiken China als de werkende slaven. En iemand zoals Josef
Ackermann, die een Zwitsers staatsburger is, is de top man van een Duitse bank en hij gebruikt zijn macht
voor hebzucht en respecteert daarbij het gewone volk niet. Hij heeft een flink aantal rechtszaken in Duitsland
en nu ook in de Verenigde Staten aan zijn broek hangen. Hij is een Bilderberger en geeft geen ene moer om
Zwitserland of enig ander land.
Q: Je wilt zeggen, dat enkele van deze personen die u noemt op de komende Bilderberg bijeenkomst in juni
in St. Moritz zullen zijn?
A: Ja. Q: Dus zij bevinden zich op dit moment in een machtspositie?
A: Ja. Ze hebben enorme hoeveelheden geld beschikbaar en ze gebruiken het om hele landen te
vernietigen. Ze vernietigen onze industrie en bouwen het weer op in China. Aan de andere kant openden ze
de poorten van Europa voor alle Chinese producten. De werkende bevolking van Europa verdient minder en
minder. Het ware doel is om Europa kapot te maken.
Q: Denkt u dat de Bilderberg bijeenkomst in St. Moritz een symbolische waarde heeft? Want in 2009 waren
ze in Griekenland, in 2010 in Spanje en kijk nu wat er met hen gebeurt. Betekent dit dat Zwitserland iets ergs
kan verwachten?
A: Ja. Zwitserland is één van de belangrijkste landen voor hen, omdat hier zoveel kapitaal is. Ze komen hier
bijeen, want afgezien van andere dingen willen ze alle waarden vernietigen waar Zwitserland voor staat. Ziet
u, het is voor hen een obstakel, dat de EU of de Euro, niet volledig door Brussel gecontroleerd wordt en ga
zo maar door. Met betrekking tot de waarden dan spreek ik niet over de grote Zwitserse banken, omdat die
niet meer Zwitsers zijn, de meeste banken worden geleid door Amerikanen. Ik heb het over de echte
Zwitserse spirit die het gewone volk koestert en hoog houdt. Natuurlijk heeft het een symbolische waarde,
zoals u zei, met betrekking tot Griekenland en Spanje. Hun doel is het om een soort van exclusieve elite club
te zijn die alle macht heeft en alle anderen moeten arm en laag worden gehouden.
Q: Denkt u dat het doel van Bilderberg, het creëren van een soort globale dictatuur is, bestuurd door de
grote mondiale bedrijven, wanneer er geen soevereine staten meer zijn?
A: Ja en Zwitserland is de enige plek die over is met een directe democratie en dat staat hun in de weg. Zij
maken gebruik van het credo ―te groot om te falen‖, zoals in het geval van UBS om ons land in een grote
schuld te verzinken, net zoals ze dat deden met vele andere landen. Op het einde zullen ze misschien met
Zwitserland willen doen wat ze met IJsland deden, met alle banken en het land failliet.
Q: En dat willen ze ook binnen de EU brengen?
A: Natuurlijk. De EU staat onder een ijzeren greep van Bilderberg.
Q: Wat denk je dat dit plan zou kunnen stoppen?
A: Nou, dat is precies de reden waarom ik tot u spreek. Het is de waarheid ervan. Waarheid is de enigste
manier. Breng deze situatie aan het licht, openbaar hen. Ze houden er niet van om in de schijnwerpers te
staan. We moeten een transparantie in de bankensector en voor alle vlakken van de samenleving creëren.
Q: Wat je zegt is, dat er een correcte zijde van Zwitserse bankactiviteiten is en dat er een paar grote banken
zijn die het financiële stelsel misbruiken voor hun illegale activiteiten.
A: Ja. De grote banken leiden hun personeel op met Angelsaksische waarden. Ze worden getraind om
hebberig en meedogenloos te worden. En de hebzucht vernietigt Zwitserland en alle anderen. Als land
bezitten wij een meerderheid van correct opererende banken in de wereld, als je kijkt naar de kleine en
middelgrotere banken. Het zijn gewoon de grote die op wereldwijd niveau opereren die een probleem zijn.
Ze zijn niet meer Zwitsers en zien zichzelf ook niet als zodanig.
Q: Denk je dat het een goede zaak is dat mensen Bilderberger`s ontmaskeren om te laten zien wie ze
werkelijk zijn?
A: Ik denk dat het Strauss-Kahn geval een goede kans voor ons is, omdat het aantoont dat deze mensen
corrupt, en ziek in hun hoofd zijn, zo ziek dat ze vol zitten met ondeugden en die ondeugden worden
verborgen gehouden onder het mom van hun orders. Sommigen van hen, zoals Strauss-Kahn verkrachten
vrouwen, anderen zijn sado maso, of pedofiel en velen zitten in het satanisme. Als je sommige banken
binnengaat zie je deze satanische symbolen, zoals in de Rothschild Bank in Zürich. Deze mensen worden
beheerst door afpersing vanwege de zwakke punten die ze hebben. Ze moeten de orders op volgen of
anders zullen ze worden blootgesteld, worden kapot gemaakt of worden zelfs gedood. De reputatie van
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Strauss-Kahn werd niet alleen in de massamedia dood gemaakt, hij had ook letterlijk gedood kunnen
worden.
Q: Aangezien Ackermann in de stuurgroep van Bilderberg zit, denk je dat hij een grote beslissing nemer is?
A: Ja. Maar er zijn vele anderen, zoals Lagarde, die waarschijnlijk de volgende IMF-topman zal worden, en
Sarkozy en Obama zijn ook lid van Bilderberg. Ze hebben een nieuw plan om het internet aan banden te
leggen, omdat het internet nog vrij is. Ze willen het onder hun controle hebben en zullen terrorisme of wat
dan ook gaan gebruiken als een reden daarvoor. Ze zouden zelfs iets verschrikkelijks van plan kunnen zijn,
zodat ze een excuus hebben.
Q: Dus daar ben je bang voor?
A: Het is niet alleen een angst, ik ben me er zeker van. Zoals ik al zei, geven ze orders om te doden, en dus
zijn ze in staat tot vreselijke dingen. Als ze het gevoel hebben dat zij de controle verliezen, zoals de
opstanden nu in Griekenland en Spanje en misschien dat Italië zelfs de volgende zal worden, ze kunnen
zomaar weer opnieuw een actie zoals ‗Operatie Gladio‘ organiseren‘. Ik zat dicht bij het Gladio-netwerk.
Zoals je weet instigeerden zij terrorisme dat betaald werd met Amerikaans geld om het politieke systeem in
Italië en andere Europese landen te controleren. Met betrekking tot de moord op Aldo Moro, gebeurde de
betaling via hetzelfde systeem als ik je daarnet verteld heb.
V: Maakte Ackermann deel uit van dit betaling`s systeem op een Zwitserse bank?
A: (L a c h t) … jij bent de journalist. Werp een blik op zijn carrière en hoe snel hij het naar de top heeft
gemaakt.
Q: Wat denk je dat er gedaan kan worden om hen te hinderen?
A: Nou, er zijn veel goede boeken die de achtergrond verklaren en de stippen met elkaar verbindt, zoals
degene die ik noemde van Perkins. Deze mensen hebben echt mannen, die betaald krijgen om te doden.
Sommigen van hen krijgen hun geld via Zwitserse banken. Maar niet alleen dat, ze hebben over de hele
wereld een systeem opgezet. We moeten deze mensen blootleggen aan het publiek die tot alles bereid zijn
om te doen om de controle maar te kunnen behouden. En dan bedoel ik ook echt alles.
Q: Door ze bloot te leggen, kunnen we ze stoppen?
A: Ja, het vertellen van de waarheid. We worden echt geconfronteerd met meedogenloze criminelen, en ook
grote oorlogsmisdadigers. Het is erger dan genocide. Zij zijn bereid en in staat om miljoenen mensen te
doden alleen maar om aan de macht en in controle te blijven.
Q: Kunt u uw mening uitleggen, waarom de massamedia in het westen min of meer volledig stil zijn over
Bilderberg?
A: Omdat er een overeenkomst is tussen hen en de eigenaren van de media. Je praat er niet over. Ze kopen
hen. Ook enkele top media figuren worden uitgenodigd op de vergaderingen, maar hen wordt verteld dat ze
niets mogen rapporteren over wat ze zien of horen.
Q: In de structuur van Bilderberg, hebben zij een inner cirkel die de plannen kent en is er dan een
meerderheid die gewoon de orders opvolgt?
A: Ja. je hebt een binnenste cirkel, die zitten in het satanisme en dan zijn er nog de naïeve of de minder
geïnformeerde mensen. Sommige mensen geloven zelfs dat ze iets goeds doen, voor de buitenste cirkel.
Q: Volgens blootgelegde documenten en eigen verklaringen, besloot Bilderberg in 1955 de EU en de Euro te
creëren, dus zij nemen belangrijke en verregaande beslissingen.
A: Ja en je weet dat Bilderberg opgericht werd door Prins Bernard, een voormalig lid van de SS en de nazipartij en hij was ook werkzaam voor IG Farben, die gesubsidieerd het Cyclone B produceerden. De andere
man was hoofd van Occidental Petroleum, die nauwe banden had met de communisten in de Sovjet-Unie.
Ze werkten aan beide zijden, maar deze mensen zijn echt fascisten die alles en iedereen willen controleren
en wie ze in de weg loopt wordt opgeruimd.
Q: Staat het betalingssysteem dat u uitlegde buiten de normale bedrijfsactiviteiten, gescheiden en in het
geheim?
A: In die Zwitserse banken weten de normale werknemers niet dat dit gebeurt. Het is als een eigen geheime
dienst binnen de bank. Zoals ik al zei vallen deze operaties buiten de balans, zonder enig toezicht. Sommige
bevinden zich in hetzelfde gebouw, anderen vallen er buiten. Ze hebben hun eigen beveiliging en zelfs
speciale plekken die alleen betreden kunnen worden door geautoriseerde personen.
Q: Hoe houden ze deze transacties buiten het internationale SWIFT-systeem?
A: Nou een aantal van de ophelderingsllijsten (Clearstream listings) waren in het begin waar. Ze hebben er
gewoon wat valse namen in opgenomen om de mensen te laten geloven dat de hele lijst nep was. Je ziet
dus dat ze ook fouten maken. De eerste lijst was waar en je kunt een heleboel dingen opsporen. Ziet u, er
zijn van die mensen die onregelmatigheden en de waarheid ontdekken en ze praten erover. Daarna volgen
er natuurlijk rechtszaken waardoor deze mensen weer worden gedwongen om te zwijgen. De beste manier
om ze te kunnen stoppen is door de waarheid te vertellen, zet ze in de schijnwerpers. Als we hen niet
stoppen, zullen we eindigen als hun slaven.
Q: Bedankt voor dit interview.
Originele artikel: http://www.henrymakow.com/revelations_from_a_swiss_banki.html
http://hetuurvandewaarheid.info/?p=11161
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Komeet Elenin afleiding voor ware ramp
Berichten we onlangs dat Komeet Elenin voor Apocalyptische
toestanden zou zorgen. Volgens Marshall Masters CNN en auteur
van de Amerikaanse website Yowusa ligt het antwoord in de
profetie van de Hopi‘s. Hij waarschuwt mensen al geruime tijd via
een youtube filmpjes .. ―how to Survive 2012″
De Blue Star Kachina gaat vooraf aan de Red Star Kachina
volgens de Hopi indianen stam, de zuiveraar zoals zij het noemen.
Als we het folklore verhaal vergeten en ons focussen op de
gebeurtenissen van hedendag, zien we een sterke verbinding
tussen de komeet Elenin en Planeet X (bruine dwerg) . Komeet Elenin is duidelijk dus geen planeet X.
Planeet X zal later komen. Er staan ons dus twee gebeurtenissen te wachten.
De komeet Elenin (de Blauwe Ster Kachina) nadert de de baan van Mars, de kern van ons systeem vanuit
de noordelijke hemel. De Rode Ster Kachina (planeet x) nadert vanuit de een zuidelijke richting en bevindt
zich waarschijnlijk op dit moment nog voorbij de baan van Pluto. Mensen worden gebombardeerd met
desinformatie om ze te doen geloven dat Elenin een bruine dwerg is.Iedere natuurramp die zich zal
voordoen vóór en na het passeren van de komeet, zal uitsluitend worden toegeschreven aan Elenin.
Elenin is nuttig als een afleiding.
Elenin is nuttig als een afleiding. Wanneer blijkt dat de passage van Elenin een saaie gebeurtenis is, zullen
de mensen ontspannen en niet letten op de invloeden van een naderende bruine dwerg ster (planeet X) . En
de nadering van die bruine dwerg is waarschijnlijk de belangrijke factor in de recente stijging van de grote
aardbevingen, mede gezien de enorme hoeveelheid aan rapportages over verstoringen van ieder lichaam
met een atmosfeer in ons zonnestelsel.
De mainstream media zal ook heel erg terughoudend zijn in de toekomst, als blijkt dat er helemaal niets
gebeurd tijdens de passage van Elenin.Met andere woorden, het enige wat men moet doen om
desinformatie te verspreiden is een rookgordijn opwerpen over de publieke discussies betreffende Elenin.
Wanneer dan de Rode Kachina van de Hopi‘s (De Zuiveraar) werkelijk verschijnt zullen vele mensen
sterven, omdat ze niet voorbereid zijn.
In een wereld, geregeerd door een elite die vinden dat overleven alleen gegund is aan de sterken (en ze
denken dat ze dat zelf zijn), Met andere woorden, als je dom bent, verdien je om dood te gaan.Wanneer dan
de Rode Kachina verschijnt, zul je al op weg zijn naar een vroeg graf.
Terwijl dat jouw lot is, zal de elite veilig in hun bunkers verscholen
zitten en de mensen die alle desinformatie hebben verspreid
bedanken voor alles wat ze voor hen hebben gedaan. Op die manier
hebben ze minder domme mensen waar ze mee om hoeven gaan, als
de rookwolken weer zijn opgetrokken.Dat is de werkelijke Elenin
agenda mensen.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/06/13/komeet-eleninafleiding-voor-ware-ramp/

Duiker op zoek naar lichaam Osama bin Laden
Bron / origineel: (c) www.nieuwsblad.be
Diepzeeduiker en schatzoeker Bill Warren wil het lichaam van Osama bin Laden
vinden om zeker te zijn dat de terrorist wel echt dood is. Amerikaanse elitetroepen
hebben bin Laden op 2 mei gedood in de Pakistaanse stad Abbottabad. Hij kreeg
een zeemansgraf. Warren zal met geavanceerde apparatuur proberen het lijk op te
vissen. ‗De Amerikaanse president Barrack Obama heeft gefaald, de president heeft
geen bewijs kunnen leveren‘, zei Warren aan de website TMZ. Daarom wil hij nagaan
of de leider van Al Qaeda wel echt dood is. Obama heeft lang getwijfeld of hij al dan niet foto's van het lijk
zou vrijgeven, maar besloot dit uiteindelijk niet te doen. Met technologisch hoogstaande boten zal Warren
naar de Noord-Arabische Zee varen. ‗We gaan het lichaam zoeken, fotograferen, filmen en omhoog halen.
Daarna gaan we op de boot een DNA-onderzoek doen‘, zei Warren. Een filmcrew zal van de hele operatie,
die overigens honderdduizenden dollars zal kosten, een documentaire maken.
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Hij komt - Uit het nieuws 15-06-2011 (Aflevering: 456): Het komende oordeel over de naties - (deel 19)
Door: Franklin ter Horst
Deze nieuwsbrief bestaat uit twee afleveringen.
De ruiter op het vale paard (deel 1)
De vierde zegel wordt verbroken en evenals bij de vorige drie paarden en hun berijders stapt een door God
aangewezen afgezant naar voren om te bevelen: ‗Kom!‘
―En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was (de) dood, en het dodenrijk volgde
achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde, om te doden, met het zwaard, met
de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde‖(Openbaring 6:8).
In deze Bijbeltekst is sprake van een vaal paard, de kleur van de dood. Bij dit paard wordt het Griekse woord
chlooros gebruikt waarvan ons woord ―chloor‖ is afgeleid vanwege zijn bleekgroene kleur. In onze
vertalingen wordt dit vertaald met ―vaal‖. Deze vertaling is juist, maar dit woord beslaat een heel
kleurenspectrum, beginnend bij lichtgroen, overgaand in geelgroene kleur van kwijnend gras en eindigend in
vaalgrijs. Het is een doodskleur. In het vale paard (en de ruiter) is het vierde aspect van de opkomst van de
werelddictator te zien.
Aan de dood en het dodenrijk wordt voor een bepaalde tijd vrij spel gegeven.
De gevolgen zijn onvoorstelbaar ernstig: geen andere ramp in de
wereldgeschiedenis heeft ooit zoveel mensenlevens gekost. Wat Johannes
heeft gezien moet angstaanjagend voor hem geweest zijn. Op het vale paard
was een ruiter gezeten, ‗de Dood genaamd en het Dodenrijk (de Hades)
volgde achter hem‘. Het duidt een massale dood aan, wat bevestigd wordt
door het woord dat hun macht werd gegeven over het vierde deel der aarde
om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de
wilde dieren der aarde. Het gaat hier dus niet om een vierde deel der
mensheid, maar om het vierde deel der aarde. Het Dodenrijk is de plaats waar
de gestorvenen tussen de dood en de opstanding verblijven. In Openbaring 1:18 zegt de Here Jezus tegen
Johannes dat Hij de sleutels van de dood en het dodenrijk in Zijn bezit heeft.
Ruiter en paard onder het vierde zegel overtreffen de verschrikkingen van de andere apocalyptische
gestalten nog in veelvoud. Het is de tijd van het eindgericht, wanneer de ongerechtigheid vol is en zich voor
de gehele dan op aarde levende mensheid gaat aftekenen met Wie zij te doen hebben, anders zouden zij
onder het zesde zegel niet kunnen zeggen dat ‗de grote dag van zijn toorn is gekomen‘ (Openbaring:6-17).
Dit vierde zegelgericht is, evenals de vorige gerichten, dienstig aan de wettelijke inbezitneming van de aarde
door het Lam, Die de Erfgenaam van alles is.
De ruiter op het vale paard brengt slachting en honger, maar bovendien nog andere rampen: de pest en de
‗wilde dieren‘. De wetteloosheid, toenemende chaos, de onderlinge slachtingen, de honger, de schaarste en
de duurte dit alles komt tot volle verschrikking op onder het vierde paard, zijn ruiter en zijn gevolg. Zie wat de
televisie en de kranten ons dagelijks te meldden hebben. Daarin is de vernietigende aanwezigheid van de
ruiter op het vale paard al duidelijk waarneembaar.
Waarschijnlijk zal de uitwerking van de vier ruiters in de tijd niet scherp zijn afgegrensd. Wellicht zullen hun
werkingen ná elkaar scherp aan de dag treden, maar anderzijds zullen zij elkaar wel gedeeltelijk overlappen.
In de periode van de vierde ruiter komen tenslotte de gerichten van het tweede en het derde paard
gelijktijdig tot een hoogtepunt. Overigens zijn de gerichten onder de vier ruiters nog maar een aanzet tot nog
veel vreselijker oordelen, zoals verderop in het boek Openbaring zal blijken, omdat een groot deel van de
mensheid blijft volharden in ongerechtigheid en ook zal weigeren de wereld aan de Here Jezus prijs te
geven. Nu neemt de Dood, als de berijder van het vale paard, alleen wat hem toekomst zoals hij dat door de
hele geschiedenis heen heeft gedaan.
Nadat de Here Jezus in Matthéüs 24:4 heeft gewaarschuwd voor valse religie, de verschrikking van het
toenemend aantal oorlogen en hongersnood, wijst Hij op de pestilenties die zullen uitbreken. Het woord
pestilentie kan worden vertaald als ‗dood‘, een woord dat is bedoeld voor elke besmettelijke en fatale ziekte.
In de lange geschiedenis van de mensheid hebben talloze oorlogen, hongersnoden en plagen gewoed, maar
ze zijn niet te vergelijken met de gebeurtenissen die in de nabije toekomst liggen. De verschrikking ervan
wordt afgeschilderd als verwoestender dan enige andere ramp in het verleden.
Onze wereld kent vele voorbeelden waarbij epidemieën de mensheid hebben geteisterd. Zo is de Zwarte
Dood de naam voor een epidemische ziekte die tussen 1346 en 1351 in Europa woedde en vele slachtoffers
maakte, soms tientallen procenten van de bevolking. De epidemie kostte wereldwijd tussen de 75 en 100
miljoen mensen het leven waarvan 25 en 50 miljoen in Europa. Uit overlevering en tekeningen is bekend dat
de Zwarte Dood gepaard ging met builen (zwelling van de lymfeklieren). Dit steunt de theorie dat het bij de
Zwarte Dood om builenpest ging. In 2010 werden sporen van de Yersinia pestis bacterie in het DNA
gevonden van skeletten uit massagraven waarin slachtoffers van de Zwarte dood zijn begraven. Men
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vermoed dat deze pandemie in de 14e eeuw in Centraal Azië is begonnen en zich daarna heeft verspreid
naar Europa.
De uitbraak van de Zwarte Dood in de 14e eeuw had een dramatisch effect op de Europese bevolking en
ontwrichtte de hele maatschappij. Omdat niemand wist waar de Zwarte Dood vandaan kwam, kregen
minderheden de schuld. Zij zouden waterbronnen vergiftigd hebben of op een andere manier besmetting
veroorzaken. Deze gedachte leidde tot vervolging van Joden, bedelaars en mensen met lepra. De dagelijkse
strijd om het bestaan zorgde voor een morbide stemming in grote delen van Europa waar mensen kozen
voor een ‗leven bij de dag‘. Velen dachten met een straf van God te maken te hebben. Maar omdat iedereen
slachtoffer werd, streng gelovig of niet, ging men daar weer aan twijfelen. Van alle mensen werden Joden
het minst ziek. Vele onderzoekers waren van mening dat dit met de Joodse reinigingswetten te maken had.
Met name de Joodse wijk van Straatsburg viel op omdat hier slechts 5% van de bevolking slachtoffer werd.
Dit leidde tot talloze pogroms uitgevoerd in heel Europa, vooral in Zwitserland en Duitsland, met
tienduizenden Joodse slachtoffers tot gevolg. In totaal werden 210 kleinere en grotere Joodse
gemeenschappen vernietigd, in de steden Bazel, Frankfurt am Main, Straatsburg en Keulen werd de totale
Joodse bevolking uitgemoord. De Joden werden veelal levend verbrand en hun bezittingen werden
geconfisqueerd.
In Europa heeft de ziekte belangrijke verminderingen van de inwonertallen veroorzaakt; sterfte van tientallen
procenten was niet uitzonderlijk. Geschat wordt dat in totaal ongeveer een derde van de bevolking van
Europa stierf. Pas rond 1600 zou de bevolking weer op het dezelfde bevolkingsaantal komen van voor de
epidemie. De Amerikaanse schrijfster Laurie Garrett stelt in haar boek ―The Coming Plague‖ uit 1994, dat de
Chinese bevolking daalde van 123 miljoen in 1200 tot 65 miljoen in 1393 en dat dit waarschijnlijk werd
veroorzaakt door de pest en de hongersnood die erop volgde.
De ruiter op het vale paard werpt zijn schaduw over de wereld. Hij rijdt ongehinderd over elk continent en
door ieder land. Hij gaat door iedere stad en elk dorp, komt in ieder gehucht of hutje. Overal brengt hij zware
tijden, lijden en verdriet. Het schrikbeeld van de Apocalyps komt nergens beter tot uiting dan in het
afschrikwekkende werk van de vierde ruiter. De vierde ruiter is een meester in het vernietigen; en zijn
wapenfeiten gaan voor hem uit: abortus, mishandeling, verslaving, wreedheid, misdaad, onrust, drugs, haat,
begeerte, moord, verwaarlozing, ziekte, discriminatie, verkrachting, wraak, honger, zelfmoord, geweld en
oorlog. Dat zijn z‘n troeven.
De dood is natuurlijk altijd al een deel van het leven van de mens geweest, maar in onze tijd zorgen
hongersnood, natuurrampen, ziekten zoals AIDS en epidemieën zoals het Ebola virus, voor een ongekend
hoog aantal sterfgevallen. In het boek ―In Emerging Viruses: Aids & Ebola, Accident or Intentional‖ van de
hand van Dr. Leonard G. Horowitz wordt Aids van het begin nauwkeurig onderzocht. Deze
wetenschappelijke expert wil niets weten van het verhaal dat Aids begon bij aapjes ergens in Afrika en
daarna overging op de mens. Hij levert het bewijsmateriaal dat leidt tot de conclusie dat Aids in een
laboratorium is gemaakt. Mogelijk om gebruikt te worden als een biologisch wapen. Daar is in de jaren 19601970 aan gewerkt door Rusland en de Verenigde Staten. Er werd geëxperimenteerd met vaccinaties die
allerlei ziekten konden bestrijden met inbegrip van kanker. Horowitz is niet de enige. Er zijn diverse boeken
over dit onderwerp verschenen en op tientallen internetsites zijn aanwijzingen te vinden dat AIDS in een
laboratorium is ontwikkeld. Amerikaanse geleerden vertellen dat in opdracht van de Amerikaanse overheid
een synthetisch biologisch agent moest worden ontwikkeld die het menselijk immuniteitssysteem aantast.
Afrika is tot dusver het hardst getroffen door de Aids epidemie. Unicef spreekt van een moderne versie van
Dante‘s Inferno. De verzwakte inwoners van Afrika hebben sowieso al geen verweer, laat staan tegen Aids.
De gemiddelde leeftijd van de Afrikaanse mens is gedaald van 59 jaar in 1990 tot 45 jaar in het jaar 2000.
Meer dan 25 miljoen mensen stierven sinds de jaren tachtig aan de ziekte en wereldwijd leven naar
schatting nog steeds 33.3 miljoen mensen met HIV, het merendeel van hen vrouwen. Meer dan 7000
mensen worden per dag besmet. De voorbije jaren steeg het aantal nieuwe infecties in Oost-Europa,
Centraal Azië, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het grootste deel van de aidspatiënten in arme landen
krijgt nog steeds geen behandeling en een derde van de landen heeft geen wetgeving die discriminatie
tegen Aidspatiënten verbiedt.
Er wordt al jaren gepraat over het afremmen van de groei van de wereldbevolking. In Washington werd op
29 juli 1969 zelfs een speciale commissie van onderzoek in het leven geroepen. Miljardair en Bilderbergingewijde Kevin Trudeau heeft tijdens een radio/tv-interview met Alex Jones gezegd, dat de machtselite van
de wereld en de Bilderbergers vinden dat ‗tweederde van de mensheid van de planeet moet verdwijnen‘. Dat
is ook tot uitdrukking gebracht op één van de hoogste heuvels in Elbert County in de Amerikaanse staat
Georgia .Daar staat een reusachtig granieten monument waarop in acht verschillende talen tien richtlijnen of
geboden zijn gegraveerd. Een van de geboden is het totaal aantal mensen op aarde onder de 500 000 000
(500 miljoen) te houden, zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt. Dit ‗gebod‘ is volledig in
overstemming met het depopulatieplan van de Elite. Wanneer de bevolking van de aarde beperkt moet
worden tot 500 miljoen, betekent dit dat er 6 miljard mensen moeten verdwijnen.
Georgia Guidestones
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Ook is er een verwijzing naar de natuur. Deze verwijzing grijpt vooruit op de milieubeweging van de jaren
negentig en ―het zoeken van harmonie met het oneindige‖ en loopt tevens vooruit op het huidige streven
naar duurzame ontwikkeling. Dit sluit weer aan bij de tekst van het Handvest voor de Aarde (Earth Charter),
dat werd samengesteld onder de leiding van de voormalige Sovjet leider Michael Gorbatsjov en Maurice
Strong. Ook in dit handvest ligt de nadruk op dezelfde op zaken als : Beheersing van de voortplanting,
wereldregering, het belang van de natuur en het milieu, en een nieuwe spiritualiteit.
De Here Jezus zegt dat er een dag gaat komen waarop de situatie op aarde zo wanhopig is geworden dat
als God de mens zijn gang zou laten gaan deze zichzelf zou vernietigen. Maar Jezus voorspelde dat
wanneer de mensheid op dit uitzichtloze punt is aangekomen, God daar persoonlijk een stokje voor gaat
steken. Dat gebeurt door de wederkomst van Jezus als Hij terugkeert naar de aarde om de goddeloze te
straffen en de wereld over te nemen met Zijn rechtvaardige heerschappij. Plotseling wordt alles wat de mens
heeft opgebouwd, tot niets gereduceerd door een geweldige apocalyptische catastrofe. De mens heeft Gods
geboden verworpen, en zal daar de gevolgen van gaan ondervinden. Grote aantallen mensen hebben geen
idee waarom ze op aarde zijn of waar ze na hun dood heengaan. Ze strompelen voort in de duisternis.
Degenen die hun geloof en vertrouwen in de Here Jezus stellen, weten wel waar ze vandaan komen,
kennen de zin van hun bestaan en de glorieuze toekomst die ze tegemoet gaan. Dit alles maakt het leven
meer dan de moeite waard.
De terugkomst van de Here Jezus gaat bepaald niet zonder geweld want de wereldleiders en koningen
weigeren de aarde aan de Hem af te staan. De gerichten en oordelen zijn daarom beide noodzaak. Als de
goddeloosheid haar hoogtepunt heeft bereikt, zal God de aarde met de ban slaan en zullen ―de verslagenen
des Heren‖ van het ene einde tot het andere eind van de aarde liggen (Jeremia 25:33). Miljoenen mannen
en vrouwen op aarde hebben zich van God afgekeerd, zoals onder het witte paard is uiteengezet, en
zwelgen in genot en verafgoding van Gods tegenstanders. De macht die in werkelijkheid de aarde regeert,
voert het huidige wereldbestel meedogenloos naar het einde. Allerlei occulte organisaties zijn druk in de
weer de plannen van de ―Elite‖ uit te voeren. Alle spirituele bolwerken in de wereld worden geactiveerd om
mensen af te leiden van wat ze achter de schermen bekokstoven. De hersenspoeling is zo gigantisch en
effectief dat de mensen zelf het idee hebben dat er niets aan de hand is. Zonder het te beseffen is elk mens
een gewillig slachtoffer van de Elite, de Nieuwe Wereld Orde criminelen.

Einde Amerika steeds dichterbij; A99-beweging roept burgers op tot rebellie
Minister van Financiën Timothy Geithner doorbrak in april een
groot taboe door voor het eerst openlijk van een mogelijk
bankroet van de Verenigde Staten te spreken. Ben Bernanke, de
verguisde topman van de Federal Reserve (FED), gaf
vervolgens toe dat de Amerikaanse financiële situatie
'onherstelbaar' is. President Barack Obama waarschuwde
gisteren voor een 'economische meltdown' als het
schuldenplafond niet nog verder wordt opgerekt (1). Kortom:
zelfs de belangrijkste officiële vertegenwoordigers van de VS
beginnen te erkennen wat lezers van de alternatieve media al
jaren weten, namelijk dat het onvermijdelijke einde van Amerika steeds dichterbij komt.
Van een daadwerkelijk bankroet zal het waarschijnlijk niet komen, want de FED zal dat voorkomen door
simpelweg meer dollars te blijven bijdrukken. Op zeker moment zal dit leiden tot een enorme waardedaling
van de Amerikaanse munt, wat de burgers van vrijwel al hun spaargeld, vermogen en rijkdom zal beroven.
Negen belangrijke trends wijzen erop dat de instorting van het Amerikaanse imperium niet lang meer op zich
zal laten wachten:
1. Staatsschuld geexplodeerd: Tussen 2005 en 2011 steeg de Amerikaanse staatsschuld van 62% naar
bijna 100% van het BBP (Bruto Binnenlands Product). De officiële schuld bedraagt nu $ 14,5 biljoen; de
schulden van de private sector bedragen $ 40 biljoen. Deze in totaal $ 54 biljoen zijn nooit meer terug te
betalen, zelfs niet als de belasting 100% zou bedragen. 46 van de 50 staten kampen dan ook met een
chronisch budgettekort.
2. Negatieve handelsbalans: De productiviteit daalt en de infrastructuur valt langzaam uit elkaar. Het
koopkracht aandeel in het BBP van de wereld daalde van 25% naar 20%. Het handelstekort bedraagt
maandelijks $ 58 miljard en is bij elkaar opgeteld al een half biljoen dollar. Ter vergelijk: in 1980 bedroeg het
totale tekort slechts $ 10 miljard.
3. Minder belastinginkomsten: De hoogste belastingschaal in Amerika bedraagt slechts 35%. Amerika
kent geen BTW, maar daar wordt nu steeds vaker over gesproken. Een BTW van 10% zou een half biljoen
opleveren, maar de invoering ervan stuit vooralsnog op veel verzet uit de samenleving en het Congres.
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Daarnaast zijn de belastinginkomsten gestaag gedaald door de aanhoudende economische crisis in het
land.
4. Sociaal systeem op instorten: De officiële werkeloosheid bedraagt 9%, maar de werkelijke cijfers inclusief langdurig werklozen die geen uitkering meer ontvangen en/of niet meer op zoek zijn naar een baanbedragen 17% tot 22%, en in sommige regio's al 30% - 40%. Zo'n 40% van alle werknemers verdient slechts
het minimumloon; 12% van de Amerikanen leeft onder de armoedegrens; het land telt 4 miljoen daklozen en
45 miljoen mensen zijn afhankelijk van voedselbonnen. 32 staten hebben geen geld meer voor
werkloosheidsuitkeringen en hebben hulp uit Washington nodig.
Al 50 miljoen Amerikanen zijn afhankelijk van een sociale uitkering. De sociale zekerheid kost het land dan
ook circa 1/3 van de totale jaarlijkse uitgaven ($ 761 miljard). Dat geld gaat vooral naar pensioenen. De
ongedekte betalingsverplichtingen van de sociale zekerheid bedragen $ 7,9 biljoen. Voor de
ziektekostenverzekeringen is dit bedrag nog veel hoger: $ 22,8 biljoen, en voor de ziekenzorg zelf nog eens
$ 35 biljoen. Men overweegt om de sociale afdrachten te verhogen, net zoals de pensioenleeftijd, die nu 67
jaar bedraagt. Gebeurt er niets dan moeten de pensioenen in 2037 met 25% worden gekort. Zo lang zal het
wankele sociale systeem het echter niet meer uithouden.
5. Eindeloze oorlogen: Maar liefst 20% -$ 705 miljard- van de jaarlijkse uitgaven gaan naar Defensie. Irak
en Afghanistan kostten het land al $ 170 miljard. Met meer dan 700 militaire bases in 135 landen heeft de
VS een wereldwijd imperium opgebouwd. Sinds 1941 voert Amerika vrijwel onafgebroken oorlog, waarvan
de meeste volgens velen zijn begonnen met een 'false flag' aanval of aanslag (Pearl Harbour, Vietnam,
Irak/Afghanistan en nu Libië).
6. Waardeloze staatsobligaties: Door 'quantitative easing' en goedkoop geld is de kredietwaardigheid van
de ooit zo trotse supermacht afgebrokkeld. De FED is de facto de grootste koper geworden van zijn eigen
staatsobligaties ($ 1,4 biljoen, de openbare sector krap $ 3,3 biljoen). China is de grootste buitenlandse
houder van Amerikaanse staatsschuldpapieren, maar is dit al enige maanden aan het terugbrengen en gaat
steeds meer handel afrekenen in de eigen munteenheid (yuan). Dat is een catastrofe voor de stabiliteit van
de wereld-reservemunt.
7. Schulden verlagen door inflatie: Omdat de schuldenlast in Amerikaanse dollars -nog steeds de
wereldreservemunt- berekend wordt kan de FED simpelweg meer dollars bijdrukken, waardoor er uiteindelijk
enorme inflatie ontstaat zodat de munt steeds minder waard wordt. In 1946 werd dit al eens gedaan en toen
werd de schuldenlast met 50% gereduceerd. Deze methode heeft echter desastreuze gevolgen voor de
welvaart en het welzijn van de burgers, die hun (spaar)geld fors in waarde zien verminderen terwijl de prijzen
van alle produkten dramatisch stijgen. De mogelijkheid dat dit scenario wordt uitgevoerd wordt steeds
serieuzer genomen.
A99 roept op tot rebellie
Een mysterieuze anonieme groepering die zich A99 noemt heeft in maart en op 14 juni twee oproepen
gedaan aan het Amerikaanse volk om in verzet te komen tegen de Federale Overheid en met name de FED.
Deze 'Operation Empire State Rebellion' genoemde acties moeten volgens de met vervormde stem pratende
commentator vreedzaam maar massaal worden uitgevoerd en bestaan deels uit burgerlijke
ongehoorzaamheid. A99 stelt dat de FED verantwoordelijk is voor de enorme zelfverrijking van 0,01% van
de bevolking -de bankiers elite-, ten koste van de overige 99,9%. Daarom wordt het onmiddellijke aftreden
van topman Ben Bernanke geëist. (2)
Tevens wil A99 dat de FED en de 'too big to fail' banken, die zichzelf ondanks de crisis de afgelopen jaren
record-bonussen toekenden, worden ontmanteld, en dat de georganiseerde criminele financiële en politieke
klasse op Wall Street en in Washington berecht wordt. 'De grote banken, de Democraten en de
Republikeinen hebben ons verraden. Niemand komt voor onze belangen op. Onze toekomst gaat in
vlammen op. Het is tijd om voor onszelf op te komen en onszelf te verdedigen.'
A99 gelooft dat als miljoenen Amerikanen de straat op gaan er een kritieke massa kan worden bereikt
waardoor de door-en-door corrupte politici gedwongen zullen zijn om snel échte veranderingen door te
voeren. 'De elite haat het te erkennen, maar als grote aantallen gewone mensen in actie komen zal het
kleine politieke kringetje waar de elite de dienst uitmaakt gaan veranderen. Een grote menigte kan echt het
verschil maken.' (3)
Zullen de Amerikanen -hoewel het eigenlijk al te laat is- eindelijk in actie komen? Of zijn de meesten zo
apathisch geworden dat ze pas wakker worden als de hele maatschappij om hen heen volledig in elkaar
stort, terwijl de elite ondertussen voor zichzelf een veilig heenkomen heeft gezocht?
Xander - (1) NU.nl ; (2) Ampedstatus ; (3) Ampedstatus
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Zeer effectieve kankertherapie 34 jaar lang onderdrukt door Amerikaanse overheid
Dankzij de Amerikaanse overheid en het machtige farmaceutische
complex moeten miljoenen kankerpatiënten onnodig lijden en/of
sterven.
Een in de jaren '70 ontdekte kankertherapie die vele malen effectiever
is dan chemotherapie en bestraling en daarnaast niet de giftige
bijwerkingen van deze nog altijd massaal toegepaste
behandelmethoden vertoont, blijkt tientallen jaren lang onderdrukt te
zijn door de hoogste Amerikaanse medische autoriteit FDA (Federal
Drug Administration). De reden: de FDA komt enkel op voor de
belangen van de machtige farmaceutische industrie, wier miljardenwinsten door de nieuwe goedkope
therapie in groot gevaar dreigden te komen.
Voor iedereen die ooit een geliefde heeft zien lijden of definitief verloren heeft door kanker zal het volgende
verhaal heel moeilijk te verteren zijn. U zult namelijk zien dat de Amerikaanse overheid $ 60 miljoen dollar
uitgaf om te proberen om de uitvinder van een nieuwe, zeer effectieve kankertherapie in de gevangenis te
gooien en zijn patent op de medicijnen te stelen, zodat ze of zelf de winsten er van zouden kunnen
opstrijken, of het in de doofpot konden stoppen.
Anti-neoplastons
Begin jaren '70 ontdekte de uit Polen afkomstige dr. Burzynski dat kankerpatiënten gebrek hadden aan een
bepaald soort peptide die overvloedig aanwezig is in gezonde mensen. Burzynski ontwikkelde vervolgens
een medicijn dat gebaseerd is op een mix van peptides en afgeleiden van aminozuren. Deze 'antineoplastons' bleken heel goed in staat bepaalde kanker-onderdrukkende genen 'aan' te zetten en
tegelijkertijd onco(=kanker)genen 'uit' te zetten. Burzynski's anti-neoplastons kunnen in één keer zo'n 100
soorten kankergenen aanpakken. Zelfs de meest recente kankermedicijnen zijn bij lange na niet zo effectief
en werken slechts bij een klein aantal specifieke kankergenen. Anti-neoplastons zijn dan ook voor kanker
wat antibiotica is voor infecties. In klinische testen bleek dat waar slechts 5 van de 54 patiënten (9%) die
chemotherapie en bestraling kregen aan het einde van de behandeling kankervrij bleken te zijn, 5 van 20
patiënten (25%) die enkel antineoplastons kregen geen kanker meer hadden. Bovendien hadden de
antineoplastons patiënten geen last van de bij chemotherapie en bestraling optredende giftige bijwerkingen.
Succes bij hersentumors kinderen
Met behulp van antineoplastons wist dr. Burzynski zelfs opgegeven kankerpatiënten te genezen, waaronder
een 11 jarig meisje -Jessica Ressel- met een normaal gesproken fatale hersentumor. De artsen hadden
gezegd dat ze nog maar een paar maanden te leven had, maar 12 maanden na het begin van de
antineoplastons behandeling was ze volledig kankervrij. Jessica is nu een gezonde 24 jarige vrouw en
zwanger van haar tweede kind.
Antineoplastons komen in vergelijking met de officiële cijfers van de FDA als duidelijke winnaar uit de bus als
het gaat om dodelijke gevallen van hersentumors bij kinderen:
Alleen Chemotherapie
Alleen Antineoplastons
1 op de 107 patiënten (0,9%) kankervrij na
behandeling

11 van de 40 patiënten (27,5%) kankervrij na
behandeling

0 van de 107 patiënten (0%) na 5 jaar nog in 11 van de 40 patiënten (27,5%) na 5 jaar nog
leven
in leven
Nog opmerkelijker is het feit dat, hoewel een aantal van dr. Burzynski's patiënten na vijf jaar uiteindelijk toch
overleed, de meesten die GEEN chemotherapie vóór de behandeling met antineoplastons hadden gehad
weer een gezond en normaal leven konden leiden. Dat is opnieuw een indicatie dat de conventionele
behandelmethodes -chemotherapie en bestraling- vaak dodelijker zijn dan de ziekte zelf.
Bijwerkingen chemotherapie
Slechts een paar voorbeelden van de gruwelijke bijwerkingen van drie vaak gebruikte chemotherapie
medicijnen:
* Doxorubicine (bijnaam: de Rode Dood): leukemie, hartfalen, onvruchtbaarheid, mondzweren
* Etoposide: leukemie, zenuwschade, afbraak weerstand tegen infecties
* Cisplatine: nierschade, gehoorschade, zenuwschade, onvruchtbaarheid
Een ander chemo medicijn, Mitotane, dat is afgeleid van DDT, wordt eveneens gebruikt bij kinderen,
ondanks het feit dat er geen enkel onderzoek is geweest of dit medicijn wel veilig of effectief is bij kinderen.
Heksenjacht overheid om Burzynski uit te schakelen
In een nieuwe documentaire is te zien hoe dr. Burzynski vervolgens jarenlang een onvoorstelbare en vaak
bizarre strijd moest voeren om zijn therapie erkend en verspreid te krijgen. Al in 1977 probeerde hij
goedkeuring van de FDA voor zijn antineoplastons behandeling te verkrijgen. Tevergeefs. Hoewel hij
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volgens juristen aan alle wettelijke eisen voldeed kon hij vooralsnog alleen in Texas aan de gang met zijn
therapie. Toen hij echter uit heel het land patiënten te behandelen kreeg, grepen de autoriteiten in. Ze
dienden ongefundeerde aanklachten tegen hem in om te proberen zijn medische vergunning in te trekken.
Tijdens een door de overheid aangespannen rechtszaak sprak een jury hem echter vrij. De medische
commissie van Texas ging op aandrang van de FDA echter in hoger beroep, omdat duidelijk werd dat
Burzinsky's therapie een grote bedreiging vormde voor de miljarden die de farmaceutische industrie en
aanverwante researchers jaarlijks krijgen voor kankeronderzoek. Daarnaast zouden chemotherapie en
bestraling overbodig worden, wat enorm zou snijden in de winsten die worden behaald over de verkoop van
de gangbare medicijnen, instrumenten en therapieën.
Uit documenten bleek dat de FDA al vanaf het eerste begin de nieuwe therapie van Burzinsky probeerde te
blokkeren. Toen er geen enkel medisch bewijs tegen hem kon worden geleverd gooiden de autoriteiten het
over een andere boeg en beschuldigden hem van fraude, wat hem op een boete van $ 18,5 miljoen kwam te
staan en een gevangenisstraf van 290 jaar. Dankzij druk uit het Congres en de publieke opinie ging de FDA
in 1996 echter plotseling overstag en werd akkoord gegaan met een serie nieuwe klinische testen van
Burzynski's medicijn.
Nadat de overheid alleen al aan gerechtelijke kosten $ 60 miljoen had uitgegeven spande de FDA echter
opnieuw een rechtszaak tegen hem aan. In 1997 werd Burzinsky wederom vrijgesproken door een jury. De
ellende was echter nog niet voorbij - integendeel. Het bedrijf Elan Pharmaceuticals, waar Buzinsky mee was
gaan samenwerken om te proberen zichzelf en zijn therapie uit handen van de overheid te houden, besloot
om samen met het National Cancer Institute (NCI) een serie klinische testen te houden met slechts één
ingrediënt van Buzinsky's anti-neoplastons. Hoewel hij waarschuwde dat alleen een combinatie van
ingrediënten het medicijn werkzaam maakte, werden de testen desondanks doorgezet, met voorspelbaar
resultaat: het werkte niet.
Het NCI publiceerde deze bewust verdraaide testen vervolgens om aan te tonen dat Burzinsky's medicijn
niet werkte. Al snel werd duidelijk waarom. In de tijd dat men probeerde Burzinksy achter slot en grendel
probeerde te krijgen bleek de overheid -dankzij de samenwerking van Elan Pharmaceuticals met het NCI- 11
patenten te hebben ingediend op de door Burzinsky ontwikkelde antineoplastons. Met andere woorden: zijn
uitvinding was door de overheid gestolen.
Miljarden voor het kankercomplex, maar geen cent voor Burzinsky
Het door Burzinsky ontwikkelde effectieve medicijn tegen kanker vormde een grote bedreiging voor de
farmaceutische industrie, en daarmee ook voor de FDA en het NCI, die geheel in dienst staan van de grote
concerns. De Amerikaanse overheid probeerde tevergeefs Burzinksy's medische reputatie kapot te maken,
hem in de gevangenis te gooien en zijn uitvinding van hem af te pakken. Uit puur winstbejag is de
Amerikaanse overheid er daarom verantwoordelijk voor dat miljoenen kankerpatiënten, inclusief jonge
kinderen, over de hele wereld een nieuw medicijn werd onthouden dat hun leven had kunnen redden. Dat dit
een ongekende, met geen pen te beschrijven misdaad is behoeft daarom geen uitleg.
Alhoewel Burzinsky's medicijn niet iedereen geneest, is het gezien het fors hogere aantal percentage
mensen dat wél geneest en het feit dat dit zonder vreselijke bijwerkingen gepaard gaat, een enorme
verbetering ten opzichte van de nog altijd overal toegepaste, maar feitelijke barbaarse chemo- en
bestralingstherapie. Van al het geld dat Kankerfondsen in binnen- en buitenland ophalen gaat er echter geen
cent naar Burzinsky en zijn therapie, die aangetoond één van de meest veelbelovende is die ooit werd
ontwikkeld. Dat is misschien iets om te onthouden als u de volgende keer gevraagd wordt om een paar euro
over te maken ten bate van de bestrijding van kanker - geld dat rechtstreeks verdwijnt in de zakken van het
miljarden omzettende en zichzelf in stand houdende internationale kankercomplex. (1)
Xander + (1) Mercola
Rusland: „Strauss-Kahn opgepakt wegens onthulling lege goudkluizen VS‟
Voor de Russen is het duidelijk dat de ware reden dat de topman van het IMF in
de VS werd opgepakt niet de verkrachting is van een kamerjuffrouw. De FSB, de
Russische geheime dienst, bracht een rapport naar buiten waarin staat dat
Strauss-Kahn heeft onthuld dat de VS geen goudvoorraden meer heeft, waar wel
goud aanwezig had moeten zijn. Dat zou de ware reden zijn van de aanhouding
van Strauss-Kahn.
Het is nauwelijks voorstelbaar dat de ‗verkrachting‘ niet in scene is gezet. Bij een
‗normaal‘ misdrijf loopt de politie niet zo hard. De abnormaal snelle actie van de
politie – Strauss-Kahn werd uit een vliegtuig gehaald – duidt erop dat het doorgestoken kaart was. Dat
Frankrijk of Rusland achter de arrestatie van Strass-Kahn zouden zitten is helemaal niet te plaatsen: hij is
beschuldigd en opgepakt in de VS. De VS heeft nu de feitelijke macht over Strauss-Kahn, niet Frankrijk of
Rusland.
Bron: Nico de Geit wordpress.com
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Bilderberg agenda uitgelekt!!
juni 15, 2011 By: silviavideler - Met dank voor de vertaling door Marion Verkleij
Bilderberg Agenda 2011 uitgelekt
Wat er bij de Bilderberg conferentie gebeurt, is meestal een raadsel. Echter is nu de agenda van de
conferentie dit jaar uitgelekt via betrouwbare bronnen.
Hieronder leest u de Engelse bron in originele staat, vertaald door Marion Verkleij.
Volgens een AFP journalist en interne bronnen van de legendarische Bilderberg speurder Jim Tucker, is de
agenda nu onder revisie, bevat deze een aantal kritieke kwesties bovenaan de elite to-do lijst. Deze
verdeling is als volgt:
De elite is bezorgd dat het Amerikaanse Congres zich spoedig kan keren tegen de illegale en immorele
invasie, onder humanitaire dekking door de NAVO en de VS, tegen de Noord-Afrikaanse dictator Moammar
Gaddafi.
Zoals columnist Patrick Buchanan opmerkt, groeit de oppositie van het Congres tegen valse oorlogen,
begonnen door de uitvoerende macht, in strijd met de Grondwet.
―Vorige week moest de Witte Huis spreker John Boehner alle zeilen bijzetten voor een vervangende
oplossing, om te voorkomen dat de helft van zijn GOP voorvergadering zich zou aansluiten bij de
democraten, om de oorlog van president Obama in Libië aan de kaak te stellen als ongrondwettelijk en een
totale Amerikaanse terugtrekking te vragen binnen 15 dagen,‖ schreef Buchanan.
Meer dan een derde van de Republikeinen van het Witte Huis stemden voor terugtrekking uit de NAVOcoalitie, welke Gaddafi‘s troepen aanvallen, in feite een forceren van een NAVO terugtrekking uit de
gekleurde revolutie en gemanipuleerde burgeroorlog in dat land.
In januari onthulde de voormalige olie-industrie predikant, dat zijn interne bronnen vertelden, dat de olieprijs
omhoog zal schieten – een voldongen feit gezien de huidige benzineprijzen aan de pomp op een historisch
hoog niveau – omdat de mondiale elite volhardend achter de schermen werkt om de nationale economieën
naar beneden te halen. Williams verscheen op de Alex Jones Show om over nieuwe onthullingen te praten,
die te maken hebben met de dood van de dollar, exploderende energieprijzen, en het ontworpen begin van
orde vanuit de chaos revolutie wereldwijd.
De elite vergadert achter gesloten deuren in het Zwitserland, ijverend voor een bredere oorlog en
onbeschrijflijk lijden in het Midden-Oosten.
De geldmeesters hebben lang geprofiteerd van oorlog en massamoord. Nathan Rothschild had een
financiële inzet op Napoleon tijdens de Slag bij Waterloo, terwijl hij ook de financiering van de hertog van
Wellington‘s schiereiland campagne tegen Napoleon droeg. Het Huis van Rothschild financierde de
Pruisische Oorlog, de Krim oorlog en de Britse poging om het Suezkanaal in bezit te nemen van de Fransen,
en zij financierden ook de Mexicaanse Oorlog en de Burgeroorlog in de VS.
Naast zorgen maken over het Congres, dat wakker wordt met betrekking tot de Libische zwendel, is de
mondiale elite ook bezorgd over verscheidene vrijheidsbewegingen, die exponentieel zijn gegroeid met de
hulp van een open en gratis internet.
In reactie hierop hebben de pionnen binnen het Congres een reeks van wetsvoorstellen geïntroduceerd in
de afgelopen paar maanden, ontworpen om controle te nemen over het internet en de gevolgen ervan, als
een medium voor alternatief nieuws en informatie, te beperken.
Op 1 april 2009, introduceerde de Senaat twee wetsvoorstellen, welke een vrij en open internet in gevaar
brengt: S. 773: Cybersecurity Act van 2009 en S. 778 om een Witte Huis cyberveiligheidstsaar vast te
stellen.
Bovendien werd op 20 september 2010, S. 3804: Bestrijding van Online Schending en Vervalsing van de
Wet (COICA) ingevoerd.
Begin van de maand mei werd een bijzonder onheilspellend wetsvoorstel ingediend bij de Senaat:
Gerechtigd Voorkomen van Echte Online Bedreigingen voor Economische Creativiteit en Diefstal van
Intellectueel Eigendom Wet van 2011, afgekort PROTECT IP. Deze wetgeving zou schending van het
auteursrecht gebruiken om als een rookgordijn domeinnamen neer te halen en censuur in te stellen.
Op internationaal niveau heeft de Europese Commissie een knikje gegeven in de richting van de uitvoering
van de Anti-Vervalsing Handelsovereenkomst (ACTA), een draconische maatregel die de nationale
soevereiniteit, Net Neutraliteit in de prullenbak gooit, privacy van de consument en de burgerlijke vrijheden
ondermijnt. In de Verenigde Staten heeft de media ACTA vrijwel genegeerd, maar de belangrijkste spelers in
de media zijn vaak Bilderberg deelnemers en ingewijden in de aspecten van de agenda.
Bovenstaande vormt een kleine steekproef van wetgeving en verdragen, die zullen worden gebruikt om de
oppositie neer te halen onder het mom van bescherming van het auteursrecht en het voorkomen van
terrorisme.
Wat betreft overdreven bedreigingen voor cyberveiligheid, mijmerde senator Jay Rockefeller tijdens een
congres bijeenkomst over cybercriminaliteit en terrorisme in 2009: ―Het doet je echt bijna afvragen: Zou het
niet beter zijn geweest als we het internet nooit hadden uitgevonden.‖
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De globalisten zijn niet tegen het internet, vooral niet tegen een geld makend instrument. Zij zijn echter tegen
een open, vrije en door de overheid niet-gereglementeerd internet, waar alternatieve media in oppositie
tegen hun wereldplannen zijn toegestaan om te gedijen.
Daarnaast kunnen we verwachten dat handlangers van de mondiale elite, die rond paraderen als onze
gekozen vertegenwoordigers en benoemde ambtenaren hun propaganda inspanningen zullen voorzetten,
om het Amerikaanse volk ervan te overtuigen, dat het zal worden gebruikt als een terroristisch
massavernietigingswapen en daarom streng gereguleerd behoeft te worden – voor onze eigen veiligheid,
natuurlijk, en die van de kinderen.
Ten slotte zullen de Bilderbergers werken aan een poging om een reeds economisch belegerd Amerikaanse
publiek uit te zuigen in verdere gigantische schuldvordering, om zodoende bailouts voor banken te
produceren, met name voor Griekenland, Ierland, Portugal en andere EU-lidstaten, om deze zodoende in de
richting van het faillissement te schuiven en in maatschappelijke ontwrichting op monumentale schaal.
In het najaar van 2010 heeft de Schatkist van de VS, nu actief als link tussen de overheid en de privéeigendom bankster Federal Reserve, aangegeven dat zij bereid was om miljarden meer naar het Europese
zwarte gat over te hevelen.
―Er zijn natuurlijk een aantal ernstige marktproblemen‖, aldus een anonieme bureaucraat, sprekende op
voorwaarde van anonimiteit. ―In mei was het Griekenland. Nu is het Ierland en Portugal. Als er
besmettingsgevaar bestaat, is dat een groot probleem voor de wereldeconomie. ‖
Eind 2010 heeft het IMF, wiens grootste enkele ―aandeelhouder‖ (lees: parasiterende gastheer) de
Verenigde Staten is, 250 miljard euro toegezegd aan het door de bankster ontworpen zwarte gat.
―Waarom zou de Amerikaanse belastingbetaler op de haak worden genomen, omdat een buitenlandse
regering haar schulden niet kan betalen?‖ vroeg verslaggever Ron Paul, R-Texas, in een subcommissie
hoorzitting van het Witte Huis afgelopen maand mei.
Omdat het plan is om de nationale soevereiniteit af te nemen, drastische bezuinigingsmaatregelen op te
leggen, brandverkopen te houden op de nationale activa, rijkdom en macht te consolideren, en een
eindeloze economische crisis te gebruiken als excuus om één wereldregering in te luiden, een één-wereld
valuta, en een high-tech politiestaat.
http://www.deechtewereld.nl/nieuws/wereld/210-bilderberg-agenda-uitgelekt
http://bilderberg2011.com/bilderberg-members/leaked-attendee-list-bilderberg-conference-june-9-12-2011in-suvretta-house-hotel-st-moritz-switzerland/

De aanval op BitCoin, het nieuwe decentrale geld
Complete artikel: www.theregister.co.uk
Je kon er op wachten. Als er namelijk iets bedreigend is voor de macht van
banken en overheden, is het wel geld dat niet te manipuleren is door centrale
autoriteiten. Geld dat niet te traceren is door centrale autoriteiten. Geld dat niet
te inflateren is door centrale autoriteiten.
Geld zoals de populaire wordende bitcoin, ' electronisch goud' . Met dit soort
geld zou het volk niet meer zo gemakkelijk bestolen of bestuurd kunnen
worden dus moet het geld zo snel als mogelijk verboden worden. Maar om
dingen te verbieden, is een reden nodig.
Twee liegende senatoren komen nu met die doorzichtige reden: het geld zou namelijk in gebruik zijn voor
drugstransacties. Overmorgen zullen ze ook vast gaan roepen dat het geld wordt gebruikt door terroristen.
Kortom, een ordinaire bij elkaar gelogen zwartmaak campagne bedoeld om hun sponsorende achterban (de
grote banken die als de dood zijn dat bitcoins gaan doorbreken) tevreden te stellen. En dat alles op basis
van een twijfelachtig artikel in Gawker.
De kans dat drugsdealers of terroristen bitcoins gebruiken is namelijk vrijwel nihil. Maar om dat te begrijpen,
moet je de bitcoin wereld een beetje kennen. Het concept is extreem prikkelend en hoopgevend, maar de
implementatie is nog in zo'n pril stadium dat je nog niet veel met de bitcoin kan. Je moet ze aankopen op
eeen bitcoin markt. Waar je moeten bieden in andere, meer courantere geldsoort om ze te verkrijgen en om
er na ontvangst weer iets mee te kunnen doen, moet je ze weer aanbieden op de markt en hopen dat
iemand er weer ander, meer courant geld voor biedt. Er kan namelijk nog vrijwel niets gekocht worden met
de bitcoins. De bitcoin op zich zijn dus nog niet zo bruikbaar. Er zijn trouwens ook maar een paar btcoin
markten nog en zeker geen markten met een groot volume. Het volume dat nodig is om een succesvolle
drugs of vrijheidsstrijdterrorisme operaties te runnen.
Het is allemaal zo voorspelbaar. Verwacht dus nog veel meer leugens over de bitcoins, ons nieuwe
vrijheidsgeld...
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Joris Demmink en Edgar Hoover, toeval ?
Vandaag ontvingen wij een artikel, dat wij u niet willen onthouden, want het laat
zien dat de geschiedenis zich herhaalt of zo u wilt, dat figuren nabij de politiek
elkaar als voorbeeld nemen om hun kwalijke praktijken voort te zetten. Lees mee :
Toeval bestaat niet zegt men wel eens. Ik kijk er meestal iets anders tegenaan.
Wat te denken van het volgende: Ik lees een verhaal over de beruchte J. Edgar
Hoover, de directeur van de Amerikaanse F.B.I. en al bij de eerst alinea denk ik:
dat klinkt mij allemaal wel erg bekend in de oren. Verder lezend worden de
overeenkomsten tussen Joris Demmink en Edgar Hoover steeds opvallender. Niet
alleen hadden zij
beiden een hoge overheidsfunctie, zij maakten hier beiden op grove wijze
misbruik van. Daarnaast hadden zij allebei een verborgen dubbelleven en allebei slechts een linkerneusgat.
Oordeelt u zelf!
(Ik citeer uit Wikipedia en het Demmink-rapport van de onderzoeksjournalist Micha Kat. De gewone zinnen
komen uit het Wikipedia-verhaal, de tussen haakjes geplaatste en onderstreepte regels zijn zinnen uit het
verslag van Micha Kat en opmerkingen, gebaseerd op het boek ―De Demmink Doofpot‖).
J. Edgar Hoover (1895-1972) was een Amerikaans federaal ambtenaar. Als zodanig gaf hij gedurende 48
jaar leiding aan het Federal Bureau of Investigation, de F.B.I. In 1924 werd hij benoemd tot directeur van het
Bureau of Investigation. In 1935 werd de FBI opgericht waar Hoover directeur werd en bleef tot aan zijn
dood in 1972. (Joris Demmink maakt sinds 1982 carrière bij het ministerie van Justitie). Onder Hoovers
leiding onderging het BOI als onderzoeksbureau van het Amerikaanse ministerie van justitie een aantal
naamsveranderingen (Niet alleen de organisatie ende naam van het ministerie van Justitie werd veranderd,
ook de huisstijl werd door
een vrindje van Joris Demmink duurbetaald aangepast). Hoover geldt als omstreden, aan de ene kant
bouwde hij de FBI uit tot een grote professionele organisatie, aan de andere kant had hij een grote
persoonlijke macht opgebouwd waaraan zelfs de Amerikaanse presidenten niet zomaar voorbij konden
gaan. (Joris Demmink is ook omstreden, hij heeft het Justitie apparaat omgevormd tot een in zichzelf
gekeerde – deels corrupte – instantie die boven de wet staat, aan de andere kant heeft hij een enorme
persoonlijke macht opgebouwd). De presidenten Truman, Eisenhower, Kennedy en Nixon hebben allen
serieus overwogen Hoover te ontslaan. (Een aantal politici en gezagsdragers hebben geprobeerd (of
beloofd) Joris Demmink weg te krijgen –Ha die Fred Teeven!-). Steeds bleek Hoovers positie om allerlei
redenen te sterk (Joris Demmink heeft over veel van zijn tegenstanders belastende informatie en is hierdoor
tot op zekere hoogte onaantastbaar). Hoover stond wantrouwend tegenover de Amerikaanse
burgerrechtenbeweging, met name
tegenover diens kopstuk dominee Martin Luther King. Hij hield ook niet van al te succesvolle
ondergeschikten; die liepen het risico te worden weggepromoveerd. (Joris Demmink heeft de hand in alle
mogelijke benoemingen van de politietop tot de hele rechterlijke macht. Verder staat hij wantrouwend tegen
iedereen die tegen hem is.).
Er gingen al sinds de jaren ‘40 geruchten dat Hoover homoseksueel zou zijn. (Op de ministeries van
Defensie en justitie is de sexuele geaardheid van Joris Demmink al jaren een publiek geheim.). Hoover zou
een innige band met zijn plaatsvervanger Clyde Tolson, of een travestiet hebben gehad, maar deze
geruchten zijn nooit bewezen.(Joris Demmink is wat minder monogaam: hele reeksen voornamelijk jongere
jongeren met Tsjechische namen worden genoemd). Ook vermeende banden met de maffia, waarvoor de
FBI opmerkelijk weinig belangstelling had, werden evenmin bewezen. (De laatste twee decennia heeft het
Justitiele apparaat zijn wettelijke taken nogal
selectief uitgevoerd. Het is een terechte vraag of dit opzettelijk is gebeurd). Een recente biografie over
voormalig FBI-baas J. Edgar Hoover, waarin feiten en fictie door elkaar heen lopen, werpt een nieuw licht op
dit ‗grootste gevaarlijke raadsel van Amerika‘. (Het recent verschenen boek ―De Demmink Doofpot‖ geeft een
redelijk nauwkeurige opsomming van de levenswandel van Joris Demmink).
Hoover, die 48 jaar lang aan het hoofd van de Federal Bureau of Investigation (FBI) stond, was een van de
machtigste mannen uit de Amerikaanse geschiedenis. (Joris Demmink als secretaris-generaal op het
ministerie van Justitie is een van de
machtigste homo‘s in Nederland). Algemeen was bekend dat je beter geen kritiek op hem of de dienst kon
hebben. Deed je dat wel, dan kreeg je de FBI-agenten op je dak, werd je doopceel gelicht en je loyaliteit
jegens de Verenigde Staten openlijk in twijfel getrokken. (Openlijke kritiek op Joris Demmink heeft nog
steeds hele vervelende consequenties. In sommige gevallen kan dit leiden tot een plotselinge dood).
Voordat hij in 1972 stierf zorgde hij ervoor dat de sporen van zijn eigen verleden zorgvuldig werden
uitgewist. (Joris Demmink heeft via via de media gemanipuleerd, in sommige gevallen zelfs gecensureerd,
Wikipedia-artikelen zijn aangepast, Justitiemedewerkers een spreekverbod opgelegd, slachtoffers werden tot
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in de gevangenis geïntimideerd etc.). Hierdoor nam de mythevorming over hem nog grotere proporties
aan.(In het geval Joris is er geen sprake van mythe- maar eerder vandramavorming). In de historische
perceptie neemt de ‗slanke buldog‘ geen mooie plaats in. (In het heden neemt de man met de grote
moedervlek op de linkerbil nou ook niet bepaald een ereplaats in). Hoover werd getypeerd als een gevaar
voor de democratie, een man die op ongekende wijze misbruik maakte van zijn macht. (Commentaar
overbodig). Er zijn veel overeenkomsten tussen de FBI onder Hoover en de maffia.(Er zijn helaas
overeenkomsten tussen Justie onder Demmink en een criminele organisatie). Vaak leek het wel of de FBI
een grote legale familie was met Hoover als godfather. (Justitie als een grote kliek met Demmink als
peetvader.).
In de reeks negatieve publicaties over hem was het in 1996 verschenen Official and Confidential het meest
verwoestend. (De reeks negatieve publicaties die over Joris Demmink zijn verschenen zijn stuk voor stuk
beschadigens maar nog niet verwoestend). De auteur toonde aan dat Hoover een homoseksuele travestiet
was en, wellicht hiermee samenhangend, zijn agenten voortdurend met opdrachten bestookte om
homoseksuele Amerikanen te schaduwen omdat die volgens hem een gevaar voor democratisch Amerika
vormden. (De felle jacht door Justitie op kinderporno en zelfstandig opererende pedofielen maskeert de
grote kindermisbruiknetwerken.).In bijna alle recente publicaties over Hoover wordt melding gemaakt van
een inmiddels beroemd ooggetuigenverslag waarin hij, verkleed als vrouw, deelneemt aan een orgie in het
Plaza Hotel in New York. (In de beruchte Wabeke-papers wordt melding gemaakt van de avontuurtjes van
Joris in huize Wabeke, de Pinocchiobar in Praag, het Anne-Frankplantsoen etc. etc.). De maffia scheen op
de hoogte te zijn van Hoovers seksleven en zou deze wetenschap gebruikt hebben om de FBI op afstand te
houden. (De Turkse overheid zou op de hoogte zijn van de pedofiele activiteiten van Joris Demmink en zou
deze wetenschap gebruiken om een gevaarlijke tegenstander buitenspel te laten zetten.).
Dit zou de reden zijn waarom Hoover lange tijd ontkende dat in Amerika de maffia bestond. (M.b.v. Ybo
Buruma en de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken is ontkent dat het bewijs tegen Baybassin was
gemanipuleerd.). Veel informatie komt van een manuscript dat door Hoovers boezemvriend en rechterhand
Clyde Tolson geschreven is. (We wachten af wie het eindverhaal over Joris schrijft.).Via gesprekken,
afluisterberichten en rapporten van de inlichtingendienst, afkomstig uit de memoires van Tolson, worden
zonder enig
voorbehoud de meest verborgen en pikante details van Amerika‘s machtigste leiders onthuld. (In Nederland
wordt deze belastende informatie niet openbaar gemaakt maar gebruikt om politici en ambtsdragers te
sturen c.q. te chanteren.). In het manuscript komt de almachtige Hoover als een ware god naar voren, die
presidenten kon maken en breken. (In allerlei publicaties komt Joris Demmink als een ware god naar voren
die elke minister en staatssecretaris van Justitie kon maken en breken –Ha die Fred!-).
De op 77-jarige leeftijd overleden J. Edgar Hoover kreeg een staatsbegrafenis. Aan het slot werd vriend
Tolson de opgevouwen vlag gebracht waarmee het stoffelijk overschot was bedekt. Het was een gebaar dat
tot dan toe alleen voorbehouden was aan weduwen van beroemde overledenen. Of Joris een
staatsbegrafenis gaat krijgen is de vraag… Feit is wel dat er tegen die tijd heel veel mensen opgelucht adem
zullen halen of in angst zitten van wat zijn erfenis zal zijn. Wie van de vele zogenaamde vriendjes van Joris
de netjes opgevouwen Nederlandse vlag krijgt zal mij eerlijk gezegd een rotzorg zijn.
Opgeruimd staat netjes.
J.D. - http://www.geennieuws.com/2011/06/joris-demmink-en-edgar-hoover-toeval/

Alarm: zo slecht als vandaag stond Griekenland er niet eerder voor
Geplaatst op: maandag 13 juni 2011Door: Gerard Driehuis
Bron: Ekatimerini
Twee alarmerende berichten uit Athene:
De rente bereikt deze maandag ongekende nieuwe records.
Rond 12.00 maandag 13 juni stond de rente op staatsleningen op
26 procent. Daarnaast is het vertrouwen van het Griekse volk in
de gevestigde machten gedaald tot historische dieptepunten.
Vandaag komt de NRC van Griekenland Kathimerini met
peilingen waaruit blijkt dat 27 procent de regeringspartij Pasok
nog steunt en 31 procent de oppositionele Nieuwe democratie.
Wel steun krijgen allerlei kleinere partijen, waaronder de communisten. 87 procent van de grieken wil een
radicaal ander beleid, volgens de peiling.
Er zijn dagelijkse marsen in de grootste steden van het land.
De tijdsaanduidingen in de grafiek zijn Amerikaans. Het gaat in Griekse tijd om de uren tussen 8 en 12 op
maandagochtend.
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De Bijbel en de wetenschap zijn het eens
Door de eeuwen heen hebben wetenschappers zich vergist in wetenschappelijke zaken. Maar de Heilige
Bijbel niet – die is aangetoond wetenschappelijk correct te zijn. Hoewel de Bijbel in de eerste plaats geen
wetenschappelijke tekst is, zijn er vele wetenschappelijke kwesties die terloops worden genoemd; en
wanneer ze genoemd worden, blijken ze correct te zijn!
Wetenschappers geloofden

De wetenschap toont nu aan

De Bijbel zei altijd

Er zijn biljoenen maal biljoenen
Er zijn slechts 1000-1200
sterren; ze kunnen niet worden
sterren in het hele universum.
geteld door mensen!

Jeremia 33:22a ―Ontelbaar zijn de
sterren aan de hemel…‖ NBV

De Aarde is plat.

De Aarde is rond.

Jesaja 40:22a ―Hij is het, Die daar
zit boven het rond der aarde…‖
St77

Licht beweegt niet, het is er
slechts.

Licht (fotonen) beweegt en heeft
fysieke eigenschappen.

Job 38:19a ―Waar is de weg, waar
het licht woont?‖ St77

Steady State Theorie; sterren
zijn er gewoon op vaste
plekken.

Elke ster is uniek en twee
sterrenbeelden hebben een
gravitatie binding.

Job 38:31 ―Kun jij de Plejaden aan
banden leggen of de ketenen van
Orion losmaken?‖ NBV

Slecht bloed moet gebloed
worden om iemand beter te
maken

Bloed is van levensbelang, soms is
bloedtransfusie zelfs nodig.

Leviticus 17:11a ―Want het bloed
is de levenskracht van een
levend wezen.‖ NBV

Lucht heeft geen gewicht, het
is er gewoon.

Zuurstof, stikstof en koolstofdioxide
hebben atomaire massa‘s die
gewogen kunnen worden.

Job 28:25a ―Toen Hij de wind het
gewicht maakte…‖ St77

De wind blaast recht over de
Aarde.

Luchtstromen bewegen in grote
ronde patronen.

Prediker 1:6b ―…en de wind keert
weer tot zijn omgangen.‖ St77

De Aarde wordt gedragen op
iemands rug.

De Aarde hangt vrij in de ruimte.

Job 26:7b ―Hij hangt de aarde
aan een niet.‖ St77

Mensen worden gewoon
ziek; handen wassen is niet
belangrijk.

Vele ziekten verspreiden door
contact; was je handen onder
stromend water.

Leviticus 15:13b ―…zijn klederen
wassen, en hij zal zijn vlees met
levend water baden,…‖ St77

Alle sterren zijn vergelijkbaar.

Elke ster is uniek.

1 Korintiers 15:41b ―…en de
sterren onderling verschillen
ook in schittering.‖ NBV

Iets ontstaat uit niets, zonder
reden – de Big Bang.

Genesis 1:1 “In den beginne
Elke actie heeft een gelijke en
tegengestelde reactie. Zonder actie schiep God de hemel en de
aarde.” St77
is er geen reactie.

St77: Statenvertaling 1977; NBV: Nieuwe Bijbel Vertaling
Hoewel de griekse wetenschapper Claudius Prolemy (c.150 A.D.) slim was, leerde hij anderen dat het
universum om de Aarde draait. Hoewel dit fout was, hebben wetenschappers dit voor duizend jaren gelooft
en aan anderen geleerd. Aan andere geleerden, maar ook aan eigentijdse staats en kerk leiders (ook al
staat dit niet in de Bijbel). Hoewel de algemene opvatting onder geleerde incorrect was, wisten ze wel
anderen over te halen om zich tegen Copernicus‘ en Galileo‘s (c.1600 A.D.) ideeën te keren. Galileo toonde
aan dat , voor meer dan 1000 jaar, het geloof van wetenschappers onjuist was.
Galileo is niet een voorbeeld van religie versus wetenschap, maar een verkeerde algemene opvatting van
geleerden die anderen hadden overtuigd om ook een verkeerd idee aan te hangen.
Religie kan goed zijn wanneer het ons dichter bij de waarheid brengt.
Wetenschap kan ook goed zijn wanneer het ons dichter bij de waarheid brengt.
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Wetenschappers zijn echter ook slechts mens en hebben het soms mis, zoals wetenschappers in de dagen
van Galileo. Hoewel het wetenschappelijk idee onjuist was, wisten geleerden anderen te overtuigen dat het
universum om de Aarde draait.
Wetenschappers vermengden vroeger astrologie en astronomie, alchemie en chemie en misleidde daarmee
velen. Terwijl wetenschappers regelmatig foute ideeën aanhangen, blijft de Bijbel consistent en accuraat.
Vandaag de dag vermengen sommige wetenschappers wetenschap met evolutionair geloof, ondanks dat de
wetenschap aantoont dat evolutie niet mogelijk kan zijn geweest. Maar de Bijbel vertelt ons al de hele tijd de
waarheid over ons ontstaan. Genesis 1:1 ―In den beginne schiep God de hemel en de aarde.‖
The evolutionary scientists are wrong about science once again; and the Bible will be shown to be still
accurate and true.
Referenties – Voor meer informatie
"Hidden Treasures in the Biblical Text" by Chuck Missler, c. 2000. Published by Koinonia House, 120
pages. ISBN 1-57821-127-1
"Scientific Facts in the Bible" by Ray Comfort, c.2001. Published by Bridge-Logos Publishers, 95 pages.
ISBN 0-88270-879-1
"The Vanishing Proofs of Evolution" by Thomas F. Heinze. Published by Chick Publications, 94 pages.
ISBN 0-758905-70-X
De Bijbel en de wetenschap zijn het eens: <http://www.creationism.org/dutch/BibleSci_nl.htm>
http://www.kronosworld.nl/Mens.htm

Wat zit er achter de lege steden van China?
(Vrij vertaald René Voogt)
Bijvoorbeeld: Kangbashi, een stad gebouwd voor miljoenen, in Midden-Mongolië.
door Christopher Neal Wyatt - (Henrymakow.com)
Lezer Dan schreef: ―Er zit een lange termijn planning achter deze vacante steden, die (nog) niet toegankelijk
zijn‖.
Ik ben het daar helemaal mee eens … de Chinese overheid is duidelijk niet dom. Maar hoe dan ook roept dit
de vraag op: wat is hun plan, en waarom? Brengen ze Manhattan over naar Mongolië? Het is niet echt een
ideale locatie om een metropool te bouwen … althans nog niet. Er is op honderden mijlen geen (zee)-haven
beschikbaar, en zelfs de snelste (bullet) treinen (die nog niet gebouwd zijn) zullen er uren over doen om daar
te komen vanuit vrijwel elke andere grote Chinese stad.
Eerder in 2005, publiceerde de ―Financial Times‖ fragmenten uit een interview met de Chinese generaal Zhu
Chenghu, die verklaarde ―We … zullen ons voorbereiden op de vernietiging van alle steden ten oosten van
Xian‖. Xian ligt Centraal gelegen in China, ongeveer halverwege de Chinese kust en Mongolië. Vrijwel elke
grote Chinese stad bevindt zich op dit moment ten oosten van Xian, waaronder de hoofdstad, Beijing, en
haar grootste stad, Shanghai. Als al deze steden vernietigd zouden worden, dan zouden honderden
miljoenen Chinezen vluchtelingen een nieuwe plek moeten zoeken om te wonen … en dan zijn deze nieuwe
―vanuit het niets opgebouwde steden‖ misschien precies wat nodig is.
Eerder in 2005, was iedereen in de veronderstelling dat generaal Zhu de mogelijkheid besprak van een
nucleaire oorlog met het Westen waarbij de gehele Chinese kust weggevaagd zou worden … maar zou er
ook nog een andere mogelijkheid kunnen zijn? Onlangs ben ik begonnen met het bestuderen van zaken als
de toekomstige veranderingen op aarde, waarvan sommige mensen geloven dat het binnenkort onze
planeet zal overkomen. Edgar Cayce maakte dergelijke beroemde voorspellingen.
Sommige beweren dat deze veranderingen zullen worden voort gebracht door de komeet Elenin (die de
Aarde het dichtst zal naderen tussen september en november). Hier is een link naar een kaart gemaakt door
Gordon Michael Scallion, die een mogelijke eindresultaat van deze Aardse veranderingen laat zien.
Sommige mensen zullen beweren dat dergelijke veranderingen op Aarde gewoon niet mogelijk zijn, of dat in
ieder geval, dergelijke geologische veranderingen eonen in beslag zullen nemen, en dus hebben we niets te
vrezen. Ik deelde dit standpunt, maar begon mijn gedachten te veranderen toen ik hoorde van de nasleep
van de recente aardbeving in Japan (en / of nucleaire aanval) op 11-03-11, waarna de hele regio in de
oceaan begon te verzinken (link: http://www.infiniteunknown.net/2011/04/05/japan-is-sinking-into-the-oceanesa-says-japan-is-slipping-to-the-east-20000-foot-drop-off-confirmed-3302011/). Zou dit het begin kunnen
zijn van de Aardse Veranderingen die Cayce, Scalion, en anderen hebben voorzien?
Hier is wat ik denk: de Illuminati`s weten dat er vroeg of laat Aardse Veranderingen zullen gaan
plaatsvinden. Deze veranderingen zouden veroorzaakt kunnen worden door kometen, of iets totaal anders
… met de hedendaagse technologie waar deze knapen toegang tot hebben, met inbegrip van het op afstand
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kunnen bekijken, en elektromagnetisme, enz. Dan ben ik me er zeker van dat ze over veel meer
gedetailleerde informatie beschikken dan we ons ooit voor zouden kunnen stellen. Ik geloof dat ze pogen om
deze veranderingen op aarde te versnellen met het gebruik van hun HAARP technologie, zodat ze de timing
en de omvang van deze veranderingen beter kunnen controleren en zodat het beter aansluit op hun agenda.
Gezien de recente hype over de aankomst van de komeet Elenin, zou dit wel eens hun ‗valse vlag‘
dekmantel kunnen zijn om het volledige potentieel van hun Tesla-wapens te ontketenen, zodat alle
onverlichte zielen simpelweg geloven dat het allemaal een ―daad van God‖ was, of een daad van de natuur.
Indien een dergelijke reeks veranderingen op aarde plotseling zou plaatsvinden, wat heel goed zo gepland
kan zijn, zullen vele miljarden mensen over de hele wereld – waarvan de meeste langs of nabij de Zee
wonen – direct verdrinken, en hun lichamen, steden en industrieën zullen voorgoed verloren gaan onder de
tektonische platen. Degenen die deze ramp overleven zullen proberen om landinwaarts te ontsnappen,
waardoor ze dus de lokale middelen enorm zullen belasten van de (meestal landelijke) gebieden die ze
zullen proberen om te gaan bewonen.
Voor deze overlevenden, zal het waarschijnlijk een tijd van grote hongersnoden en strijd zijn, en een groot
deel van de mensheid zou wel eens terug kunnen vallen, net zoals in de films van ―Mad Max‖. Het is echter
duidelijk, dat de Illuminati van plan is om de controle te handhaven, en deze veranderingen op aarde zullen
gebruiken voor hun ―final solution‖- de Wereld Regering. Met de meerderheid van de mensheid al kruipend
op hun knieën, moet er een mondiale macht zijn met hun commando structuur intact, om het leiderschap
over de rest van de wereld in te kunnen nemen. Voor de communistische Chinese overheid, zou het
opbouwen van een netwerk aan nieuwe steden op strategische locaties, (zoals de Mongoolse hooglanden)
om honderden miljoenen vluchtelingen te huisvesten, een zeer slim plan zijn ter bevordering van deze
doelstellingen.
——Reactie van Michael:
Terwijl ik uw artikel las, viel het me op dat de FEMA miljoenen lijkzakken heeft gekocht en ze
rechtvaardigden dit door te zeggen dat ze nodig zouden zijn voor als de ―Nieuwe Madrid breuklijn‖ parten
gaat spelen. Ze kochten ook zoveel voedsel pakketen op dat ze de markt er een tijdje mee opdroogden. Er
waren er zelfs geen meer beschikbaar voor op de particuliere markt. Ik denk dat de voedsel pakketten maar
houdbaar zijn voor 2 jaar, zodat een dergelijke grote aankoop met zo‘n korte levensduur erg dom lijkt, tenzij
de overheid weet wanneer er een grote Nieuw Madrid aardbeving gaat plaatsvinden.
Door het verbinden van de punten van alle aardbevingen in de afgelopen jaren van Haïti tot aan Japan,
geloof ik dat HAARP iets goddeloos voor de Aarde in de planning heeft. Een valse vlag aanval is daarbij een
heel goed mogelijk scenario zoals u al vermeldde in uw uitstekende artikel.
Ik ben geen expert, maar het lijkt mij dat als je een reeks aardbevingen op de planeet teweeg laat brengen
dat de vulkanen dan vervolgens overal zullen beginnen uit te barsten en we weten allemaal dat dat zal
leiden tot een nucleaire winter die de bevolking drastisch zal verminderen. Je zou de voedselketen af
moeten snijden en een nucleaire winter zal dan door de enorme aswolken de vegetatie doden waardoor de
dieren ook zullen sterven van de honger.
Omdat we weten dat de iluminati agenda om reductie van de populatie gaat, is niets van dit alles goed.
Aardbevingen, tsunami‘s en vervolgens vulkanen (inclusief Yellowstone). Nu de wereldeconomie op het
randje staat, zal de elite zich in haar schuilplaatsen verschuilen. Waarna ze uit hun holen zal komen om
weer een nieuwe economie te starten. Die ene wereldeconomie.
Alles viel op zijn plaats maar ik kon niet begrijpen waarom de elite doelbewust de wereldeconomie hebben
vernietigd. De VS is geld aan het uitgeven dat onmogelijk aan de banken kan worden terugbetaald dus
waarom blijven de banken geld bijdrukken? Ik weet dat er vele slimme mensen zijn die de economieën in de
wereld draaiende houden, dus waarom gedragen ze zich nu alsof hun hersenen overgenomen zijn door
buitenaardse wezens? Maar je theorie verbindt alles samen. De Amerikaanse economie geeft zoveel uit
vanwege de totale vernietiging, omdat bekend is dat er in de toekomst geen herstel meer van de oude
economie zal gaan plaatsvinden.
De mondiale elite marcheert met haar plannen voorwaarts. Met betrekking tot de Midden-Oosten oorlogen,
is er een hoop verarmd uranium gedropt op verschillende landen, om geboortes in de toekomst anders dan
e
vervormde geboortes te voorkomen en daarmee houden ze een bevolkingsgroei voor de komende 1.000
jaren onder controle.
Ik kon het allemaal niet met elkaar verbinden totdat u erover sprak dat de lege Chinese steden gebruikt
zouden kunnen worden voor na de aardbevingen. Uiteraard zijn de lege Chinese steden niet genoeg om alle
1,3 miljard Chinezen tegemoet te kunnen komen, maar hun bevolking zal dan ook drastisch verminderd
worden.
Originele artikel: http://www.henrymakow.com/ ; http://hetuurvandewaarheid.info/?p=12194
Foto`s van gigantische Lege Steden
http://www.businessinsider.com/pictures-chinese-ghost-cities-2010-12?slop=1
http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=260645
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Wie controleert het geld?
De pelgrims van de Heilige Michael zijn er van overtuigd dat de kern van al het kwaad zich bevindt in hen die
de geldstromen van de wereld controleren, ze worden vaak de Internationale Bankiers genoemd. Er is
echter één woord waar we zelden van horen, en nog minder van begrijpen. Dat woord is: Illuminatie.
De Illuminatie zijn hooggeplaatste mensen die de Internationale Bankiers controleren in hun pogingen om de
wereld te overheersen. De leden van deze Illuminatie zijn opgevoed, onderwezen en getraind om achter de
schermen van elk regeringsniveau te worden geplaatst. Als experts en adviseurs vormen ze het
regeringsbeleid om aan de geheime plannen van hun meesters te voldoen. Ze lokken mensen uit hun geloof
door hen geld, de wereld, het vlees en de duivel aan te bieden.
De leiding van de Illuminatie is tegen Christus en voor de Duivel. Ze verblijven altijd in het donker,
ongeïdentificeerd en over het algemeen onverdacht. Ze misbruiken iedereen om aan hun diabolische
doelstellingen te voldoen. Ze werken volgens de verdeel en heers methode en voorzien alle mogelijke
partijen van wapens en geld. Ze zetten mensen tot vechten en moorden aan. Alle middelen zijn toegestaan
om aan hun doelstellingen te komen. Ze koesteren de dreiging van atoomaanvallen en zijn in staat om grote
hongersnoden te veroorzaken als dat noodzakelijk zou zijn. Hun eerste doelstelling is het vormen van een
wereldheerschappij waarbij ze totale controle willen en uitschakeling van alle geloofsvormen en regeringen.
Hieronder volgen enkele samenvattingen uit ―De geschiedenis van de Illuminatie‖, gemaakt door Myron
Fagan. In deze documentaire wordt uitgelegd wat de Illuminatie is, hoe het is begonnen en hun
samenzwering tot het vormen van een wereldregering aan het einde van de 20st eeuw.
Achter de Verenigde Staten en hun grondwet staat een kleine groep mensen wier drijfveer het is om de
mensheid tot slavernij te brengen en een wereldheerschappij te vormen. Om een beetje inzicht in de
de
beweegredenen te geven moeten we teruggaan naar het begin. Dit was in het midden van de 18 eeuw. We
zullen ook de namen noemen van degenen die dit plan hebben bedacht.
Het startsein voor dit satanische plot werd rond 1760 gegeven. De organisatie kwam toen voor het eerst in
de belangstelling onder de naam Illuminatie. De Illuminatie werd opgezet door die bekeerd werd tot het
Katholieke geloof. Later werd hij priester. Op een gegeven moment nam hij, op speciaal verzoek van de
Financiers, afstand van de kerk en organiseerde de Illuminatie die hun geldelijke middelen van de
Internationale Bankiers kregen.
Iedere oorlog sinds die tijd, beginnende met de Franse Revolutie, werd aangemoedigd door de Illuminatie
waarbij zij zich verschuilden achter verschillende namen en vermommingen. Er wordt hier gezegd dat ze
onder verschillende namen gingen opereren omdat er een tijd is geweest dat de Illuminatie in een kwaad
daglicht werden gesteld. Om aan vervolgingen te ontkomen namen Weishaupt en consorten andere namen
aan. Maar waarom namen deze samenzweerders in eerste instantie het woord Illuminatie als naam?
Weishaupt zei zelf dat het woord is afgeleid van Lucifer en ―Bewaarders van het Licht‖ betekende.
De Luciferaanse samenzwering
Weishaupt was een door Jezuïeten onderwezen professor die les gaf aan de Universiteit van Inglecot. In
deze tijd nam hij afstand van het Christendom en sloot zich aan bij de samenzweerders. Dit was in 1770. Hij
begon met het schrijven van het hoofdplan dat er toe zou moeten leiden dat de Synagoge van Satan ultieme
wereldheerschappij zou verkrijgen. Als deze eenmaal gevestigd was zou de ideologie van Lucifer verspreid
worden onder de mensen die waren overgebleven na een periode van satanische onderdrukkingen.
Weishaupt was hiermee op 1 mei 1776 klaar. Communistische landen houden nog steeds jaarlijks feesten
om deze grootse gebeurtenis te vieren.) Dat was namelijk de dag dat Weishaupt officieel klaar was met zijn
plan dat de aanzet moest geven tot het omverwerpen van alle bestaande regeringen en geloofsvormen.
Deze doelen zouden bereikt worden door de mensenmassa‘s tegen elkaar op te stoken op gebieden zoals
politiek, economie en andere zaken. Dit is te vergelijken met de situatie zoals die op dit moment in de
Verenigde Staten bestaat. De tegenover elkaar staande partijen zouden dan van wapens voorzien worden
en er zouden incidenten uitgelokt worden die vechtpartijen moesten veroorzaken. Hierdoor zou de mensheid
verzwakken waardoor uiteindelijk ook de nationale regeringen en religieuze organisaties aan kracht en
invloed zouden moeten inboeten.
Enkele punten uit het plan
De belangrijkste kenmerken uit het plan hielden in dat de Illuminatie de volgende taken moesten uitvoeren:
1. Geldelijke en seksuele chantage moesten gebruikt worden om mensen die zich al op hoge posities
bevonden onder controle te houden. Als deze eenmaal waren gezwicht voor de leugens, bedrog en
verleidingen van de Illuminatie moesten ze worden geknecht door middel van politieke en andere vormen
van chantage, bedreigingen, financieel verlies, openbare vernedering, toebrengen van lichamelijk letsel of
zelfs de dood voor zichzelf of hun gezinnen.
2. De Illuminatie die de hogescholen en universiteiten bezochten moesten studenten die uitzonderlijke
mentale eigenschappen bezaten en uit hooggeplaatste families kwamen aanbevelingen geven voor een
speciale training in het Internationalisme. In dergelijk onderwijs werd voorzien door het geven van
studiebeurzen, zoals het Rhodes Scholarship. Alle studenten die in aanmerking kwamen voor een dergelijke
opleiding werden overtuigd van het feit dat mensen met grote talenten het recht hadden om te heersen over
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hen die minder intelligent waren. Dit was gebaseerd op de redenering dat de massa niet weet wat er op
fysiek, mentaal en spiritueel gebied goed voor hen is.
Alle belangrijke mensen en studenten die in het web van de Illuminatie waren gevangen moesten als
agenten achter de schermen van alle regeringen geplaatst worden als specialisten. Zij zouden de hoogst
geplaatsten plannen opdringen die er uiteindelijk toe zouden leiden dat er op de lange termijn een
wereldregering door de Illuminatie uitgeroepen kon worden.
4. Ze moesten absolute controle over de pers krijgen zodat al het nieuws en informatie zodanig aangepast
kon worden dat de massa ervan doordrongen werd dat één wereldregering de enige oplossing zou zijn voor
alle bestaande problemen.
Nadat we deze vier punten hebben gelezen moeten we toegeven dat onze massa communicatie op alle
vlakken gecontroleerd wordt. Ook onze regeringen zijn geïnfiltreerd net zoals Weishaupt in de jaren 1700
heeft voorzien. Helaas zijn er maar weinig mensen op de hoogte van dit feit waardoor ze weinig merken van
de samenhang van alle wereldgebeurtenissen die zich in het heden afspelen.
Laten we nu even teruggaan naar de eerste dagen van de Illuminatie
de
Daar Engeland en Frankrijk tot de wereldtop behoorden in de 18 eeuw, verordende Weishaupt dat er een
aanzet gegeven moest worden voor de koloniale oorlogen, inclusief de onafhankelijkheidsoorlog in Amerika,
om het Britse rijk te verzwakken. Ook kregen ze opdracht om de Franse revolutie op te starten ter
verzwakking van het Franse rijk.
Weishaupt plande het begin van de Franse Revolutie in 1789. In 1784 echter, een daad van God, kwam de
Beierse regering in het bezit van bewijsstukken die het bestaan van de Illuminatie aantoonden. Dit bewijs
had Frankrijk kunnen redden, maar ze geloofden het niet.
Een daad van God.
Waaruit bestond deze daad van God? Een kleine uitleg.
Het was 1784 toen Weishaupt zijn opdrachten voor de Franse Revolutie liet uitgaan. Een Duitse schrijver,
met de naam Zwack, had deze orders samengebracht in een boek waarin ook de hele geschiedenis van de
Illuminatie en het plan van Weishaupt stond. Een kopie van dit boek werd naar de Illuminatie in Frankrijk
gestuurd. Robespierre stond aan het hoofd van deze tak en hij was ook degene die opdracht had gekregen
om de Franse Revolutie te veroorzaken. De drager van het boek werd door de bliksem getroffen en was op
slag dood. De politie vond het gezagsondermijnende werk en droeg het over aan de verantwoordelijke
autoriteiten.
Na een nauwgezette studie van het plot, gaf de Beierse politie opdracht om invallen te doen in alle nieuwe
onderkomens van Weishaupt‘s meest invloedrijke genoten. Alle aanvullende bewijzen die op deze manier
werden ontdekt overtuigden de autoriteiten ervan dat de documenten exacte kopieën waren van de
samenzweringsplannen die de Illuminatie hadden om de gevestigde orde neer te halen.
In 1785 stelde de Beierse regering de Illuminatie buiten de wet en sloot alle cellen van de Grand Oriënt. In
1786 publiceerden ze alle details van de samenzweringsplannen. Kopieën hiervan werden naar alle
staatshoofden en kerkelijke leiders van Europa gestuurd. De macht van de Illuminatie was echter zo groot
dat deze waarschuwing werd genegeerd. Illuminatie was echter een vies woord geworden en de organisatie
ging ondergronds.
Gelijkertijd gaf Weishaupt het bevel om in de loges van de Blue Masonry te infiltreren met als doel het
vormen van geheime genootschappen binnen geheime genootschappen. Alleen Vrijmetselaars die konden
aantonen dat ze het Internationalisme hoog stelden en die afstand hadden genomen van God werden
toegelaten tot de Illuminatie.
Om in Engeland te kunnen infiltreren in Vrijmetselaarsloges liet Weishaupt John Robison naar het vaste land
komen. Robison was een hooggeplaatste Vrijmetselaar in Schotland. Hij was professor in de natuurlijke
filosofie aan de Universiteit van Edinburgh en secretaris van de Royal Society of Edinburgh. Robison liet zich
niet verleiden door de belofte dat de Illuminatie van plan waren om een vredelievende regering op te zetten.
Hij hield de schijn echter zo goed op dat hij een kopie van de herziene samenzwering ter studie en bewaring
aangeboden kreeg.
Daar de waarschuwingen met betrekking tot de Illuminatie werden genegeerd, brak de Revolutie zoals door
Weishaupt voorzien, in 1789 uit. Om andere regeringen voor de werkwijzen van de Illuminatie te
waarschuwen publiceerde Robison in 1789 een boek met de titel: ―Proof of a Conspiracy to Destroy all
Governments and Religions‖. Zijn waarschuwingen werden echter ook in de wind geslagen.
De Napoleontische oorlogen
De mensen die de aanzet hadden gegeven voor de Franse Revolutie besloten om een ander internationaal
complot in gang te zetten. Dit keer organiseerden zij de Napoleontische oorlogen met als doel het omver
werpen van andere gekroonde hoofden in Europa.
Eén tak van de Financiers schoof geld door naar Napoleon terwijl een andere tak Engeland, Duitsland en
andere landen van geldelijke middelen voorzag. Uiteraard ontvingen alle kampen hun bevelen van de
Illuminatie.
Onmiddellijk na de Napoleontische oorlogen namen de Illuminatie aan dat alle landen genoeg hadden van al
die slepende oorlogen en blij zouden zijn met iedere mogelijke oplossing. De zetmannen van de Illuminatie
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organiseerden hierom het zogenaamde Congres van Wenen. Tijdens deze bijeenkomst werd er een poging
ondernomen om de eerste alliantie van landen te creëren. Het was tevens hun eerste poging om tot een
wereldheerschappij te komen. De Illuminatie hield vast aan de theorie dat ieder staatshoofd tot aan zijn oren
in de schuld stond bij hen. Dit zou hen tot gewillige pionnen maken. De Tsaar van Rusland torpedeerde hun
plannen echter. De woedende Financiers zweerden toen de eed dat ze eens de Tsaar en zijn hele familie
zouden vernietigen. Deze dreiging werd in 1917 uitgevoerd.
We moeten in ons achterhoofd houden dat de Illuminatie geen plannen op de korte termijn maakten.
Normaal gesproken gaat een samenzweerder ervan uit dat de doelstellingen van zijn plan tijdens zijn leven
gerealiseerd worden. Dit is echter niet het geval bij de Illuminatie. Ze hadden het natuurlijk prachtig
gevonden als hun plannen tijdens hun leven waren uitgekomen maar, ze opereerden normaal gesproken op
zeer lange termijn. Of het nu jaren of zelfs eeuwen moet duren, zij geven hun plannen van generatie op
generatie door om het complot gaande te houden tot hun plannen zijn verwezenlijkt.
Het desastreuze gedrag van de Tsaar in Wenen vernietigde de Illuminatie echter niet, zij namen gewoon een
nieuwe strategie aan. Ze realiseerden zich volledig dat het idee voor het vormen van een wereldregering de
grond in was geboord. Ze besloten daarom dat het voor het moment beter was om hun greep op het
monetaire systeem van Europa te verstevigen.
Het controleren van de economie
In een eerder stadium had de Illuminatie het resultaat van de Slag van Waterloo vervalst. De Financiers
hadden het verhaal verspreid dat Napoleon de slag had gewonnen. Dit veroorzaakte grote paniek op de
aandelenmarkt van Engeland. Alles was tot een absoluut nulpunt gedaald. De internationale bankiers
kochten daarop alle aandelen voor een grijpstuiver. Dit gaf hen complete controle over de economie van
Engeland en de rest van Europa.
Direct na het Congres van Wenen dwongen de Internationale Bankiers Engeland tot het opzetten van een
nieuwe bank van Engeland. Zij hebben hier tot op de dag van vandaag de macht over.
Weishaupt stierf in 1830, maar vlak voor zijn dood schreef hij een herziene versie van de oude Illuminatie
samenzwering. De organisatie moest onder diverse namen alle internationale organisaties en groepen in
hun macht krijgen door het geven van onder andere organisatorische en geldelijke steun. Hun agenten
moesten posities zien te verwerven op alle leidinggevende posten.
Het revolutionaire programma
In 1848 schreef Karl Marx, op aanwijzingen van de Illuminatie, zijn communistisch manifest. In dezelfde tijd
schreef professor Karl Ritter van de universiteit van Frankfurt een tegenhanger van het werk van Marx. Hij
deed dit onder leiding van een andere groep Illuminatie. Het idee hier achter was dat er op die manier twee
kampen werden gesticht die het later gewapenderhand tegen elkaar op zouden kunnen nemen. Het
uiteindelijk idee achter deze opzet was de vernietiging van alle politieke en religieuze instanties.
Het werk dat door Ritter was begonnen werd na zijn dood afgemaakt door de filosoof Friedrich Wilhelm
Nietzche. Nietzche hielp op die manier met het ontwikkelen van het racisme en het nazisme. Deze twee
werden gebruikt bij het beginnen van de beide wereldoorlogen.
In 1834 werd de Italiaanse revolutionaire leider Guiseppe Mazzini door de Illuminatie uitverkoren om hun
revolutionaire plannen te vervolmaken. Hij diende deze zaak tot zijn dood in 1872. Enige jaren voor zijn dood
had hij echter een Amerikaanse generaal bij de Illuminatie geïntroduceerd. Deze Albert Pike was
gefascineerd door het idee van een wereldregering. Uiteindelijk kwam hij aan het hoofd te staan van deze
Luciferaanse samenzwering
Tussen 1859 en 1871 werkte Pike een militaire blauwdruk uit voor drie wereldoorlogen en diverse revoluties.
Deze moesten ervoor zorgen dat de samenzwering zijn laatste fase in kon gaan.
Wereldoorlogen
De Eerste Wereldoorlog moest uitgevochten worden om een eind te maken aan de regering van de tsaren in
Rusland. Dit tengevolge van de tegenwerking door de Tsaar tijdens het congres van Wenen. Ook zou
Rusland moeten eindigen als een communistisch bastion. De door de Illuminatie veroorzaakte
meningsverschillen tussen het Duitse en het Britse rijk moesten gebruikt worden om deze oorlog in gang te
zetten. Na afloop van de oorlog moest het communisme verder uitgebreid worden en een eind maken aan
andere regeringen en geloofsovertuigingen.
De Tweede Wereldoorlog moest, wanneer en als het nodig was, veroorzaakt worden door de tegenstellingen
tussen het Fascisme en het Zionisme te versterken. Tijdens deze oorlog moest het Communisme zodanig
aan kracht winnen dat het op gelijke voet zou komen te staan met het christendom. Als dit punt eenmaal
bereikt was moest het christendom ingekapseld worden tot de tijd voor uitroeiing rijp was.
De derde wereldoorlog moest begonnen worden door agenten van de Illuminatie die moesten stoken tussen
de Zionisten en de Moslims. Deze oorlog zou op een zodanige manier gedirigeerd moeten worden dat de
gehele Islam en het politieke Zionisme, Israël, met elkaar in strijd raken. Er zou dan wederzijdse vernietiging
op moeten treden en de overige landen zullen gedwongen worden met elkaar te strijden. Totale uitputting op
fysiek, mentaal, spiritueel en economisch gebied zou het gevolg moeten zijn. Deze fase zou de ideale
achtergrond vormen voor het tot stand roepen van een wereldregering.
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De wereldregering
In de laatste fase van de samenzwering zou de wereldregering bestaan uit een centrale dictator, het hoofd
van de Verenigde Naties, de Illuminatiegroep (Raad van Buitenlandse Betrekkingen) van de Verenigde
Staten, een paar miljardairs, de Communisten en wetenschappers die hun trouw hadden aangetoond. Alle
anderen zouden totale slaven van de samenzwering worden.
In de verenigde Staten van net na de Eerste Wereldoorlog stichtte de Illuminatie de Raad van Buitenlandse
Betrekkingen (CFR – Council on Foreign Relations). Deze Raad bestaat uit de Illuminatie die nu in Amerika
opereren. De toplaag van deze Raad bestaat uit rechtstreekse afstammelingen van de allereerste
samenzweerders. Er zijn er echter veel die hun naam hebben veranderd.
Er bevindt zich een gelijksoortige organisatie in Engeland, opererend onder de naam: British Institute of
International Affairs. Er zijn identieke organisatie werkzaam in Frankrijk, Duitsland en anders landen. Alle
afdelingen hebben talloze subsidieregelingen en organisaties in het leven geroepen die doorgedrongen zijn
tot de kern van alle belangrijke regeringszaken. Alles staat onder absolute controle van de Illuminatie.
Myron Fagan
In dit artikel wordt alleen het topje van de ijsberg getoond. De activiteiten en de oorsprong zijn in vogelvlucht
voorbij gekomen. U kunt zich nu waarschijnlijk een klein beeld vormen waarom we zeggen dat de kern van
het kwaad ligt bij diegenen die de geldstromen controleren. Als we echte gerechtigheid en vrede in de
wereld willen hebben moeten we eerst alle landen vrij maken van de invloed van de Internationale Bankiers.

Paniek over toekomst euro
De Grieken krijgen van Europa hoogstwaarschijnlijk een
noodlijn van 12 miljard, maar dat kan de paniek op de
markten over de toekomst van de euro niet stoppen.
Torenhoge verzekeringspremies tegen een Grieks bankroet,
kelderende obligatiemarkten en wegzakkende
aandelenmarkten hebben de angst vergroot voor een
desastreuze en chaotische uitkomst van de eurocrisis.
De Grieken krijgen zondag hoogstwaarschijnlijk nog eens
12 miljard uit het noodpakket van 110 miljard dat hen in mei
2010 werd toegekend. Dat maakte Europees commissaris voor Monetaire Zaken Oli Rehn bekend. Door de
nieuwe hulplijn kunnen de Grieken tot in september al hun rekeningen betalen.
Paradoxaal genoeg zorgde de Europese beslissing vooral voor paniek op de financiële markten. Beleggers
dumpten staatspapier van probleemlanden Griekenland, Ierland en Portugal, maar ook van Spanje, Italië,
België en zelfs Frankrijk. De euro verloor terrein tegenover de dollar en de prijzen van credit default swaps,
financiële instrumenten waarmee investeerders zich verzekeren tegen verliezen op hun beleggingen,
klommen naar recordhoogtes. De kans op een Grieks faillissement wordt nu geschat op minstens 75
procent, een kwart meer dan een maand geleden. Ook de koersen van Spaanse overheidsobligaties, die bij
een vorige veiling nog de turbulentie leken te doorstaan, zakten gisteren naar een dieptepunt. En de
aandelen van de banken die mogelijk nieuwe verliezen moeten afboeken, boetten waarde in op alle
Europese beurzen. In feite is de 12 miljard een volgende tranche van de lening van 110 miljard. Die zou in
schijven worden uitbetaald, afhankelijk van de vooruitgang die de Grieken maken met hun zware
bezuinigingen. Maar kennelijk interpreteren investeerders het feit dat de Grieken een nieuwe tranche
uitbetaald krijgen op een moment dat ze talmen met hun herstelplan als een signaal dat de eurozone niet
gehaast is om zijn financiële problemen aan te pakken. Zo zou Duitsland de beslissing om het Europese
noodfonds uit te breiden voor zich uit willen schuiven tot in september. Ook het Griekse noodplan is nog niet
rond. Alle partijen in de EU zijn het erover eens dat Griekenland minstens 85 miljard euro extra nodig heeft
om het uit te kunnen houden, maar ze kibbelen nog over wie de rekening van dat pakket moet betalen.
Duitsland, Nederland, Oostenrijk en België willen dat ook de privésector over de brug komt, bijvoorbeeld
door de terugbetaling van Griekse leningen uit te stellen zonder aan het rentetarief te raken. De zuiderse
landen vrezen dat daar een nieuwe kredietcrisis van komt, en houden dus de boot af.
De problemen in Griekenland liggen morgen op de tafel tijdens een gesprek tussen de Duitse
bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy. Zij proberen de meningsverschillen in de eurozone
over de nieuwe Griekse noodhulp te overbruggen. Zondagavond en maandag buigen de EU-ministers van
Financiën zich over de materie tijdens een bijzondere ministerraad in Luxemburg.
Rehn hoopt dat het nieuwe pakket ten laatste op 11 juli kan worden goedgekeurd. ―Op die manier kunnen
we een faillissement van Griekenland voorkomen‖, zei de eurocommissaris. Hij riep het Griekse parlement
op de door de regering-Papandreou aangekondigde extra bezuinigingen eind deze maand goed te keuren.
Rehn betreurt het dat de Griekse oppositie zich niet voluit achter premier Papandreou schaart om het land
uit de malaise te trekken.
Bron de Morgen
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Overstroming bedreigt kerncentrale Nebraska - Fukushima in Amerika?
Het water staat al tot pal aan de kerncentrale en zal naar
verwachting verder stijgen (excuses voor de slechte kwaliteit).
Op 6 juni 2011 kwam de Amerikaanse Fort Calhoun
kerncentrale ten noorden van de stad Omaha (Nebraska) in
de problemen vanwege de buiten zijn oevers getreden
Missouri rivier. Een dag later brak er een elektrische brand uit
en moest de centrale worden geëvacueerd. Vervolgens
constateerde de Amerikaanse nucleaire autoriteit NRC op 8
juni dat het koelsysteem van het bassin met gebruikte
brandstofstaven was uitgevallen. Inmiddels werd uit voorzorg
het laagste alarmniveau 4 voor de centrale ingesteld en vreest men dat de situatie verder zal verslechteren.
Wordt Fort Calhoun het Amerikaanse Fukushima? Natuurlijk haastten de Amerikaanse autoriteiten zich te
verklaren dat er 'geen nucleaire stoffen' zullen vrijkomen. De overstroming van de Missouri rivier houdt
echter aan; het waterniveau zal naar verwachting deze zomer met nog eens anderhalve meter stijgen. En
het water staat nu al tot aan de gebouwen van de kerncentrale.
Gundersen: dambreuk = Fukushima tsunami
De op deze site inmiddels bekende kernexpert Arnie Gundersen, die vanaf het begin af aan op vrijwel alle
punten gelijk heeft gekregen met zijn gedegen analyses van de ramp met de Fukushima kerncentrale, zegt
dat 'zandzakken en kerncentrales niet goed met elkaar samengaan. We zien echter dat ze bij de centrale
zandzakken opstapelen tegen de overstroming.' Gundersen legt uit dat de rivier dit jaar buiten zijn oevers is
getreden vanwege de hevige sneeuwval in de Rocky Mountains. 'De centrale is ontworpen om bestand te
zijn tegen dit soort overstromingen, maar het mag niet erger worden dan nu. Wat als de dam breekt? Dat
zou te vergelijken zijn met de Fukushima tsunami.' Eén van de diverse dammen die het water in het gebied
in bedwang moeten houden brak op 13 juni al door. Het lot van de Fort Calhoun centrale hangt dan ook af
van een paar eenvoudige nooddammen, die het nog maar nèt houden. Er hoeft maar een beetje water bij te
komen en 'de beer is los'. Experts hebben in dat opzicht slecht nieuws, en verwachten dat het waterniveau
tot ver in de zomer nog eens anderhalve meter zou kunnen gaan stijgen.
Restwarmte
Fort Calhoun werd in april stilgelegd om de centrale van nieuwe brandstof te voorzien. Omdat men toen al
verwachtte dat de Missouri buiten zijn oevers zou treden, wachtten de autoriteiten met het opnieuw
opstarten van de centrale. 'Er is echter nog steeds enorm veel hitte aanwezig die wordt veroorzaakt door
radioactieve bijproducten. Dat zie je ook in Fukushima, waar nog steeds stoom ontstaat als gevolg van al die
restwarmte. Daar moet je vanaf zien te komen, zelfs als de centrale al stil is gelegd. De koelpompen moeten
dan ook nog maanden en zelfs jaren achtereen blijven werken.'
Door het uitvallen van twee koelpompen in het brandstofreservoir liep de temperatuur op. Hetzelfde
gebeurde in Fukushima eenheden 3 en 4, waar de temperatuur in de brandstofreservoirs rond het kookpunt
schommelt, en daar is het niet op ontworpen. Gelukkig wist men in Fort Calhoun de pompen weer aan de
praat te krijgen, waarna de temperatuur weer daalde.
Vocht kan bedrading aantasten
In Fort Calhoun werd in april één derde van nucleaire kern verwijderd en in het brandstofreservoir geplaatst,
waar zich alle gedurende 20 jaar gebruikte brandstofstaven in bevinden. Hier begaven de pompen het. 'Dit is
het beste te vergelijken met Fukushima 4,' aldus Gundersen. 'Zonder water wordt binnen een paar dagen het
kookpunt bereikt. De NRC vindt het geen noodsituatie omdat ze zeggen dat je er in die tijd altijd water op
kunt spuiten. Het probleem met die redenatie is dat de hogere temperatuur daardoor een enorme
hoeveelheid vocht creëert, waardoor de elektrische bedrading in het beschermvat uitvalt. Dat wil je niet
hebben, maar ik vraag me af of de NRC dat wel door heeft.'
'De pompen die de reactorkern koelen werden niet beschadigd bij de brand. De overstroming kan echter alle
bedrading aantasten. Wel staan de dieselpompen in tegenstelling tot in Fukushima een stuk hoger, dus die
zullen waarschijnlijk blijven werken. Tenzij er een dam doorbreekt en er een grotere vloedgolf komt. De les is
dat moeder natuur dingen kan doen die we niet verwachtten. Laten we daarom hopen dat de overstroming
nu op zijn ergst is.'
Alarmniveau 4 of noodtoestand niveau 4?
Gisteren, een dag na het interview met Gundersen, werd het lage deel van het luchtruim binnen een straal
van ruim 3,5 kilometer rond de Fort Calhoun centrale voor onbepaalde tijd gesloten. Op diverse sites wordt
er druk gediscussieerd of de autoriteiten nu 'alarmniveau 4' hebben ingesteld -wat het laagste alarmniveau
is- of 'noodtoestand niveau 4', wat een veel gevaarlijker situatie aanduidt (Fukushima heeft een virtuele =officieel nog niet bestaande- 'noodtoestand niveau 8'). Sommigen zeggen dat dit laatste aanvankelijk het
geval was, maar dat deze informatie snel van de officiële websites werd gehaald. (2)
Xander - (1) YouTube ; (2) Hawai'i News Daily

Nieuwsbrief nr. 129 – 27 juni 2011 - pag. 34

Boodschap uit Griekenland aan Nederland
BURGERS VAN NEDERLAND
Wij richten ons tot U in een tijd van grote verwarring, misleidende informatie en manipulatieve propaganda,
om U te informeren over de grote problemen waarmee we vandag als Europese burgers en als mensen
geconfronteerd worden. We moeten U duidelijk maken dat we hier niet zijn om uw mening te manipuleren en
U met ons probleem op te laden , maar om U te waarschuwen, NU er nog tijd is,dat de problemen die wij, de
zuidelijke landen zoals Griekenland en Spanje momenteel hebben , zich snel uit zullen spreiden naar uw
land waar een schijnbare gezonde en sterke economie floreert.
We weten allemaal dat Griekenland en Spanje in culturele stereotypes gevangen zitten,die moeilijk te
vermijden zijn maar wij voelen ons genoodzaakt om U te informeren dat de problemen die we vandaag mee
geconfronteerd worden,niets te doen hebben met onze culturele gewoontes, alleen met ons verzuim op tijd
naar de waarschuwingen te luisteren dat we in een destructive financiele dodenval zijn geleid in het belang
van prive banken en globale speculanten. Op dit moment spreken we tot U uit ervaring en we willen U
waarschuwen en aandringen om actie te ondernemen, voordat U direct met dezelfde kwesties te maken
krijgt en voordat we het gevecht verliezen want dan zullen we niet in staat zijn elkaar te helpen...
We weten dat Nederlandse mensen hard werken, grote produktiviteit hebben en hoge belastingen betalen
en uw regering heeft U tot nu toe rechtvaardig kunnen terugbetalen met infrastruktuur en sociale
voorzieningen. Maar wat de bedreiging van de financiele crisis betreft, proberen zij U tegen ons te keren en
ons gevecht als ―onbelangrijk‖ te verklaren. Het is gemakkelijk zich af te wenden, onder het mom van 'wat in
Griekenland en in Spanje gebeurt is ons eigen probleem en we zullen het zelf moeten oplossen' en U heeft
zeer zeker gelijk. Het is ons probleem om actie te ondernemen en onze rechten en onze toekomst te
beschermen, die dag met dag meer en meer van ons afgenomen worden.Echter, burgers van Nederland, ze
vragen U, de Duitsers, de Fransen en de rest van Europa om voor deze financiele crisis te betalen , die door
listige politici en kwaadaardig gezinde prive bank instituties met voorbedachte rade zijn gepland voor onze
geliefde landen. Dit model van staatschuld is al eerder jarenlang aangewend en getest in veel Derde Wereld
landen, ver weg van huis, onzichtbaar en onhoorbaar omdat de naam 'derde wereld' U al dwingt hun lokale
kwesties te zien alsof het een andere planeet , een andere wereld betreft.
Wat we nu ervaren, voor de eerste keer is dat ze hebben besloten om dit model
woest toe te passen in de Europese Unie, op de meest on-democratische en provocatieve wijze, terwijl ze
hun best doen om U, de 'borghouders' compleet misleidend te informeren en zo gemakkelijker te
manipuleren. Ze willen niet dat U weet dat de lening die aan Griekenland is gegeven niet aan de mensen zal
worden gegeven noch geinvesteerd zal worden in onze toekokmst,maar besteed zal worden aan het
afbetalen van de internatioale prive banken die nooit genoeg lijken te krijgen... Tegelijkertijd hebben de
strikte soberheid maatregelen die opgelegd zijn alleen een grote toename van werkeloosheid en emigratie
tot gevolg. Zo hoe kan Griekenland ooit in staat zijn om haar productiviteit op te bouwen en dit enorme
bedrag geld aan de crediteurs terug te betalen ? Dat is onmogelijk en dat is het doel...
Wij menen dat het verkeerd is dat U gedwongen wordt uw hard verdiende belastingen aan een prive bank
systeem te geven, terwijl zij tegelijkertijd uw economie al met bezuinigingen in uw school systeem, publieke
transport en de militaire dienst zwaar aantasten. En geloof ons, dit is alleen maar het begin... U wordt
eveneens gemanipuleerd terwijl U bedreigd wordt op financiele basis , dat wij de Grieken uw geld willen
stelen en afnemen van uw hard werkende burgers. Wij zijn hier om U te vertellen ―wij willen dat niet ―.
We willen deze lening niet, die ons alleen maar in een eindeloze tunnel van onophoudelijke schulden leidt,
terwijl onze totale natuurlijke en menselijke rijkdommen op de slechts mogelijke manier geëxploiteerd
worden .We willen onze toekomst niet bouwen ten koste van U en we willen niet dat U ons als vijand ziet.
Wij zien elkaar als broeders en hebben de behoefte U nu wakker te maken, terwijl U nog sterk en vrij bent,
terwijl uw stemmen nog luid en zinvol zijn. Wees niet geblindoekt en om de tuin geleid door de
overheersende media, hun enige doel is ons te verwarren en ons tegen elkaar uit te spelen , ons focus te
laten verliezen. We zijn hier om dit te veranderen, we beschouwen dit als onze taak en de enige hulp die we
U kunnen bieden, voordat de hele Europese Gemeenschap een economische slaaf wordt van het
internationale bank systeem.
Terwijl in Griekenland en Spanje de protesten met de dag groeien met honderdduizenden mensen die op
straat protesteren tegen hun corrupte politici, die deze leningovereenkomsten hebben ondertekend en de
meest onhumane maatregelen die ooit in onze moderne beschaafde landen hebben geforceerd, wij
,studenten, werknemers en werklozen in Nederland en in heel Europa, hebben de moeilijke taak op zich
genomen om U de bittere waarheid te openbaren. Zonder enkele politieke connectie of politieke partij maar
met een duidelijk en puur politiek bewustzijn voor de eerste keer, worden meer en meer mensen ingelicht en
wakker geschud in deze moeilijke realiteit en nemen deel in onze campagne en actie in landen zoals
Frankrijk, Engeland, Duitsland, Nederland en andere Europese landen. Omdat wij geloven dat we een
verschil kunnen maken, we hen kunnen tonen dat we opgeleid worden en we hebben de kracht en macht
om onze burgelijke en menselijke rechten te eisen en te beschermen als we samen komen.
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Zoek naar alternatieve media en realiseer dat de revolutie geboren wordt in meer en meer steden elke dag.
De kwestie gaat veel verder dan Spanje en Griekenland en het moet zelfs groter worden want het zal ook
snel voor uw deur staan.
Met toestemming overgenomen van Christine in Athene
http://johnito.blogspot.com/2011/06/boodschap-uit-griekenland-aan-nederland.html

De nieuwe voorzitter van de E.C.B.
juni 24, 2011By: silviavideler
Moeten we blij zijn met deze Draghi? We dachten ‗t niet!
Mario Draghi als voorzitter Europese Centrale Bank (ECB):
Blijkbaar gaan onze regeringen akkoord met het aanstellen van Mario Draghi als voorzitter van ECB vanaf
november 2011. Ik begrijp niet dat er hier nergens in Europa een lampje begint te branden of is dit nu juist
weeral de bedoeling.
Ik ga er niet teveel over uitwijden maar men vergeet hierbij wel te vermelden dat deze man voor Goldman
Sachs gewerkt heeft ten tijde dat de oh zo fameuze derivaten of swaps betekenend werden door
verschillende overheidsinstanties in heel Europa, waardoor dezen nu ernstig in financiële problemen komen
te staan. Zie VPRO-uitzending Tegenlicht ―Aanval op Europa‖. Mijn inziens is dit een contradictioneel besluit
met het behartigen van financiële belangen van Europa zowel op Europees- als op wereldeconomisch vlak,
gelet het feit dat hij meer dan waarschijnlijk toentertijd mee aan één der oorzaken lag van de huidige
financiële crisis die nu ook in Europa woedt. Van steden tot landen zoals Italië, Griekenland en andere grote
Europese landen zouden daar slachtoffer van zijn volgens diezelfde uitzending van ―Tegenlicht‖.(
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2010-2011/aanval-op-europa/schuld-en-aflossing.html)
Hieruit blijkt eens temeer dat de elite de postjes onder elkaar lekker blijft verdelen en de nodige puppets op
cruciale plaatsen weet te plaatsen. Terwijl de gewone burgers steeds meer monddood gemaakt worden,
verder uitgemolken, uit hun huizen worden gezet en tot op de rand nog niet in een moderne slavernij en
armoede vervallen. Basisprincipe van een politieker is of zou moeten zijn ―Een stem en vertegenwoordiging
van het volk‖, dit is echter blijkbaar verschoven naar ―Een stem en vertegenwoordiging van de financiële
elitaire macht en hun banksters‖. Dit ten tijde dat hedendaagse politiekers daar juist tegenin zouden moeten
gaan, zelfs in hun eigen belang, zij zouden terug de bevolking achter hen kunnen scharen.
Ik kan mij dus totaal niet inbeelden dat een persoon die in het verleden meer dan waarschijnlijk meegewerkt
heeft aan de huidige financiële problemen in Europa en zijn eigen land (Italië), deze nu het vertrouwen zou
krijgen van datzelfde Europa, terwijl hij eerder zijn eigen volk en land verkocht heeft aan de grootbanken. Dit
is dus blijkbaar wederom een spel van de grote jongens en het gewone volk zal het maar laten betijen en de
meerkost ophoesten via allerlei soorten van belastingen (hierbij is men zelfs heel inventief), crisisbijdragen
aan banken, superhoge boeten op elk gebied, langer werken enzovoort.
Het fundamenteel probleem met de bankensector, nu men er voldoende argumenten voor heeft en ook de
gelegenheid om deze voor eens en altijd ernstig aan te pakken kiest Europa terug om op het oude stramien
verder te gaan. Hoelang gaat men de bevolking nog blijven bedotten en hoelang gaat deze nog zwijgen en
betalen.
Hierbij gevoegd de biografie van Mario Draghi (Bron Wikipedia):
Born in Rome, Draghi graduated from La Sapienza University of Rome under the supervision of Federico
Caffè, then earned a Ph.D in economics from the Massachusetts Institute of Technology in 1976 under the
supervision of Nobel Laureates Franco Modigliani and Robert Solow. He was full professor at the University
of Florence from 1981 until 1991.[2]
From 1984 to 1990 he was Executive Director of the World Bank.
In 1991, he became director general of the Italian Treasury, and held this office until 2001. During his time at
the Treasury, he chaired the committee that revised Italian corporate and financial legislation and drafted the
law that governs Italian financial markets. He is also a former board member of several banks and
corporations (Eni, IRI, BNL and IMI).
He was then vice chairman and managing director of Goldman Sachs International and a member of the
firm-wide management committee (2002–2005). A controversy exist on his duties while employed at
Goldman Sachs. Pascal Canfin (MEP), pretends Draghi was in charge of swaps for European governments
trying to disguise their economic status.[3][4]
He is a trustee at the Institute for Advanced Study in Princeton, New Jersey and also at the Brookings
Institution, in Washington, D.C.. He has been a Fellow of the Institute of Politics at the John F. Kennedy
School of Government, Harvard University.
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De instorting komt er aan ! Bent u erop voorbereid ?
juni 17, 2011pineut
Niets is in orde. En het zal nog erger worden…aanzienlijk erger.
De economie staat op de drempel naar de catastrofe. Oorlogen
verspreiden zich als een lopend vuurtje. De wereld staat op het
scherpst van de snede. Klopt helemaal niet, beweren de wereldwijd
leidende politici en deskundigen van de gevestigde media. Er zoude
weliswaar enkele problemen bestaan, maar de financiële mensen en
politici zouden zich daarvan bewust zijn. De politiek is erop
voorbereid en zal dienovereenkomstige maatregelen treffen om de
problemen op te heffen. Of het nu om weggezakte economieën gaat of om moeilijk te overmeesteren oude
of nieuwe oorlogen, uit leidende kringen hoort men steeds opnieuw dat er constant vooruitgang zou worden
geboekt en men houdt de bevolking rustig door te melden dat de slimste koppen en beste generaals het
probleem zouden hebben aangenomen. Op alle fronten zou succes verzekerd zijn en de overwinning zou
binnen handbereik liggen. Nu zou ―geduld de eerste burgerplicht‖ zijn…bovenop meer soldaten, meer tijd en
meer geld. Wat betreft deze ―leiders‖ en hun media, tellen alleen de meningen uit de groep van de met de
hand gesorteerde deskundigen met een volle smaak, officiële bronnen en politieke lievelingen van het
publiek. Alleen zij beschikken over de legitimatie om zich met de vereiste autoriteit te uiten en betrouwbare
prognoses te doen. Dat zij het meestal, zo niet zelfs zonder uitzondering, bij het verkeerde eind hebben,
doet geen afbreuk aan hun geloofwaardigheid. Hoe kan een denkende volwassene het in zijn hoofd halen
om dezelfde centrale bankiers, financiers en politici, die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de crisis,
in staat zouden zijn deze op te lossen? Enkele dagen na de aankondiging van het TARPreddingsprogramma (TARP = Troubles Asset Relief Program; reddingsprogramma voor in moeilijkheden
geraakte waardepapieren) voorspelden wij het mislukken hiervan en ook voor het stimuleringspakket van
Obama (The American Recovery and Reinvestment Act; de wet m.b.t. de Amerikaanse economische opbloei
en herinvesteringen) voorspelden ze hetzelfde. Beide wetten waren niet meer dan camouflagepogingen, de
opbloei zou niet plaatsvinden.
Oude wijn in nieuwe zakken
Daarbij maakt het niets uit of het om Democraten of Republikeinen gaat. Ondanks de opruiende retoriek
heeft de oplossing van economische problemen minder te maken met de regerende partij dan met
vakkundige competentie. De beide grote partijen waren lang genoeg aan de macht. Beiden maakten gebruik
van hun invloed om een politiek te bedrijven die de problemen creëerde of verscherpte. Beide hadden de
kans om de vastgelopen situatie, waarvoor ze verantwoordelijk waren, weer in ode te brengen. Maar zoals
we voorspelden, is hen dat mislukt. Gezien datgene wat deze partijen voorstellen en wat ze hebben
aangericht, voorspellen wij vol overtuiging een ononderbroken reeks van falen voor de toekomst.
De ondeskundigen van het politieke establishment staan aan het roer. Geen mens met een gezond
overlevingsinstinct zou de beloftes van de politici geloven of het oordeel van de centrale bankiers of Wall
Street-financiers vertrouwen, wier enige interesse hun eigen voordeel is.
Geen “Business as usual”
In de jaren-20 van de vorige eeuw verklaarde de Amerikaanse president Calvin Coolidge: ―The business of
America is business‖. Negentig jaar later is oorlog voeren de business van Amerika geworden: de 40-jarige
oorlog tegen drugs, de 10-jarige oorlog tegen de terreur, de oorlog tegen Afghanistan (de tot nu toe langste
oorlog uit de Amerikaanse geschiedenis), de 8-jarige oorlog tegen Irak, waarvan nog geen einde in zicht is,
de verdekt gevoerde oorlog in Pakistan en Jemen en sinds kort de ―qua tijd en qua omvang beperkte
kinetische militaire actie‖ in Libië. Ook wanneer de rechtvaardigingen voor de deelname aan deze oorlogen
steeds anders uitvielen, hebben ze allemaal gemeen, dat ze moorddadig, immoreel, schier eindeloos,
economisch ruinerend en ellendig mislukt zijn. Waarom zou iemand ook de optimistische oorlogscommuniqués moeten geloven, die door de verantwoordelijke ―sterke mannen‖ en krijgsheren op het slagveld worden
verkondigd, die het publiek verzekeren dat wanneer men de daarvoor mislukte strategieën opnieuw zou
inzetten dit spoedig tot de overwinning zou leiden? Zelfs wat betreft hun bewezen falen en hun ten hemel
schreiende ondeskundigheid wordt een ieder, die de officiële taal of de gangbare mening betwijfelt, als
―paniekzaaier‖ of ―ondergangsprofeet‖ belachelijk gemaakt. Hoe ongemakkelijk onze prognoses ook mogen
zijn – pessimisme, optimisme, voorliefde of afkeer spelen daarbij geen rol –, het enige dat telt, is of ze
kloppen of niet:
• De oorlogen in Afghanistan en Irak worden debacles
• De onroerend goed zeepbel zal uit elkaar spatten
• De goudprijs en de vraag naar goud zullen verder stijgen
• De financiële paniek 2008
• De crisis van de Europese monetaire unie
• De Amerikaanse reddings- en stimuleringspakketten zullen noch de onroerend goed markt nieuw leven
inblazen noch arbeidsplaatsen creëren
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• Het falen van de regeringen, de uitbreiding van oorlogen en sociale onlusten in wereldwijde maatstaf
We verklaarden bovendien, dat wanneer de Federal Reserve in maart 2009 over een economische opbloei
gesproken zou hebben dit een ―illusie‖ geweest zou zijn en we voorspelden dat deze veel besproken
―opbloei‖ niets anders zou zijn dan een tijdelijke ―adempauze‖, die zou worden gevolgd door de ―grote
depressie‖. En nu, in juni 2011, bevindt de Dow Jones zich in een constante neerwaartse spiraal en wijzen
de economische indicatoren in toenemende mate richting depressie. Desondanks weigeren Washington en
Wall Street hardnekkig om de realiteit onder ogen te zien. En onder deskundigen discussieert men er over of
een ―Double-Dip‖-recessie waarschijnlijk zou zijn of niet (een ―Double-Dip‖-recessie betekent, dat er op een
inzinking een kortdurende opbloei volgt, waarna nog een recessie volgt).
Maar voor de eenvoudige man op straat – om de oren geslagen met dalende lonen, stijgende prijzen, een
hardnekkig aanhoudende hoge werkloosheid, stijgende belastingen en premies evenals een pijnlijke
―bezuinigingspolitiek‖ – dreigt een ―depressie‖, geen ―recessie‖ en zeer zeker wenkt er geen welvaart.
Volgens een peiling van CNN en opinieonderzoeksinstituten van 8 juni beschouwt 48% van de Amerikanen
nog een grote depressie binnen het komende halfjaar als waarschijnlijk – dit is het hoogste percentage ooit.
De peiling laat bovendien zien, dat bijna de helft van de ondervraagden in een huishouding leeft, waarin
iemand zijn arbeidsplaats is kwijtgeraakt of bang is in de nabije toekomst werkloos te worden.
Nadat tig miljoen Amerikanen jarenlang in economische moeilijkheden moesten leven, durven plotseling
moediger media het verboden ―D‖-woord in de mond te nemen, alleen omdat het lijden en de kwaal niet
langer meer met abstracties en gemanipuleerde statistieken kunnen worden gecamoufleerd.
Voor de lezers van Trend Journal, die drie jaar geleden al attent werden gemaakt op deze zich aftekende
ontwikkelingen, zou het gevaar van een depressie geen verrassing moeten zijn. Datzelfde geldt voor de
prognose dat een al zo lang lijdende bevolking de straat zal opgaan wanneer de depressie begint en niet
langer meer ontkend kan worden.
Toen ik destijds deze prognose publiceerde, werd zij door de meeste radio- en televisiezenders evenals door
de gedrukte media doodgezwegen. Maar wanneer er nu eentje uit hun eigen rijen, wat te laat en aarzelend
deze mogelijkheid van een depressie aanduidt, wordt hij direct als wijze verklaard en wordt zijn inschatting
als het grootste nieuws verkondigd. Zo waarschuwde begin juni de leidende democratische strateeg James
Carville, die onder Clinton met zijn verkiezingsleuze ―Het gaat om de economie, jij domkop‖ furore had
gemaakt en nu blijkbaar de aan de hogere wiskunde ontsproten opgave twee en twee had overwonnen, dat
een dalende economie het gevaar van maatschappelijke onlusten zou vergroten.
Zoals ik in de afgelopen jaren al meermaals heb herhaald: ―Als de mensen alles kwijtraken en niets meer te
verliezen hebben, gaan ze door het lint‖.
Trendvoorspelling: De oorlogen zullen zich nog verder uitbreiden en de maatschappelijke onrust zal aan
intensiteit toenemen. Zoals we voorspelden, breken de door de jeugd aangespoorde opstanden, die eerst in
Noord-Afrika en het Nabije en Midden-Oosten opvlamden, nu ook in Europa uit.
Gezien de ontwikkelingen op dit moment en de kwaliteit van de huidige machthebbers, is een economische
instorting op enkele terreinen onvermijdelijk.
Regeringen en centrale banken zullen onverbiddelijk iedere mogelijke dollar, iedere Pond of iedere euro via
belastingen en premies uit de mensen persen, terwijl ze tegelijkertijd openbare waarden ―verpanden‖ (dit
proces is ook bekend onder de naam ―privatisering‖) om de vuile zaken die door de banken en financiers
werden bedreven af te dekken.
Wanneer de mensen financieel volledig zijn leeggebloed en niets meer kunnen afdragen, zal er bloed op
straat vloeien.
Wat kunnen we van deze trend leren: Leer van de geschiedenis. Herinnert u zich nog toen voor het eerst
duidelijk werd dat de Amerikaanse economie zich in serieuze moeilijkheden bevindt en alles en iedereen
zich toe bewoog richting de―paniek van 2008‖? Dat zullen niet veel mensen zich herinneren. De meeste
mensen bevonden zich op vakantie of waren in vakantiestemming. Eind juni 2007 stortte toen de
aandelenmarkt plotseling van zijn euforische hoogste stand van 14.000 punten in.
Ook al hadden we in de zomeruitgave 2007 van het Trend Journal, dat in juni werd gepubliceerd,
gewaarschuwd dat de ―trendindicatoren zouden duiden op een grote crisis op de financiële markten tussen
juli en november‖, werd de vallende Dow Jones als ―slokop‖ afgedaan…een kleine adempauze tussen twee
hoge vluchten.
Vier jaar en enkele biljoenen dollars aan verliezen bij aandelen en voor diegenen, die hun pensioenen via
beleggingen wilden financieren, later blijkt deze typische raad ―trap een beetje langzamer, maar blijf op
dezelfde koers‖ een tragische misleiding. De Dow verloor meer dan de helft van zijn waarde en staat nu, in
juni 2011, op onder de 12.000 punten.
De moraal van dit verhaal vertelt ons, dat u dient te vermijden dat uw verstand afscheid van u neemt in de
zomervakantie. De situatie zal zich verder toespitsen, en het is zaak de alarmtoestand in stand te houden.
Een andere brutale financiële crisis tekent zich al af aan de horizon. Zij zou door economische factoren
(bijvoorbeeld: in Europa breidt zich insolventie of schuldencrisis uit; de dollar stort of de grondstoffenprijzen
stijgen tot astronomische hoogten) of terreuraanslagen of door nog een door mensen veroorzaakte
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catastrofe (een volgend Fukushima) of door een natuurcatastrofe of door een combinatie van al deze
factoren kunnen worden veroorzaakt.
Opmerking van de uitgever: In die zin herhaal ik nogmaals: bereid u voor op uw financiële overleven. En
deze voorbereiding dient net zo intensief zijn als wanneer men ten strijde zou trekken; houd u rekening met
het onverwachte en bereidt u zich voor op het ergste en dat zou in deze gevaarlijke tijden het uitroepen van
de economische noodtoestand kunnen zijn. Het zou kunnen komen tot banksluitingen en devaluaties, het
zou verboden kunnen worden om geld op te nemen. Herinnert u zich de principiële overlevingsstrategie van
Gerald Celente, de ―Grote Drie‖ van Gerald Celente: ―Vuurwapens, Goud en Vluchtplan‖.
In de zomeruitgave van 2011 van het Trend Journal (midden juli 2011) zullen we praktische maatregelen
voorstellen hoe men de komende instorting kan omzeilen en stellen we oplossingsbeginselen voor die, als
ze worden opgevolgd, de heersende negatieve trends kunnen omkeren.
Bron : http://tinyurl.com/6bd9j4x
Auteur : Gerald Celente - Vertaald uit het Duits door E.J. Bron voor Artikel7.nu

Wereld-economie dreigt dankzij Japan in te storten
juni 14, 2011 By: silviavideler
„Ramp Japan zorgt uiterlijk in juli voor totale instorting wereldeconomie‟
( Dit bericht is al in april door Michel Ruppert gepubliceerd, maar om ons moverende redenen, dit gezien idd.
de verwachtingen en kwartaalcijfers die al langzaam binnendruppelen blijkt zijn zeer pessimistische visie
bewaarheid te kunnen gaan worden. )
Afgelopen week, tot en met Pinksteren, hebben er weer tientallen aardbevingen verspreid over heel Japan
plaatsgevonden. Met een kracht van minimaal 4,2 tot ver over de 5. De impact én schade die dit
veroorzaakt, alsmede de rem die deze continue stroom aardbevingen ten gevolge hebben bij de bevolking,
is immens en catastrofaal voor het land en zeker t.a.v. de eventuele opbouw.
Michael Ruppert, auteur van het bekende boek Crossing The Rubicon (2004) waarin hij ‗peak-oil‘ en het
einde van het Amerikaanse imperium voorspelde, heeft afgelopen vrijdag in zijn huidige functie als president
van Collapse Network Inc. zijn ‗ernstigste waarschuwing ooit‘ afgegeven. Volgens Ruppert kan zelfs een
holbewoner zien dat de wereldeconomie uiterlijk in juli van dit jaar totaal zal gaan instorten, waardoor de
maatschappij al in de herfst geheel zal zijn veranderd – en bepaald niet ten goede.
‗Deze noodwaarschuwing is waarschijnlijk mijn belangrijkste ooit maar ook de makkelijkste te begrijpen,‘
begint Ruppert. ‗We hebben tot uiterlijk juli om ons voor te bereiden op een compleet economisch
pandemonium dat gepaard zal gaan met de sociale onrust die nu al aan het uitbreken is, maar wat de
mainstream media proberen te verbergen.‘
Tekort onderdelen uit Japan
‗De logica hierachter is ontzettend simpel: de kwartaalcijfers van de bedrijven zijn het fundament van de
aandelenmarkt. Bijna mijn hele leven heb ik gewijd aan het documenteren van de ontzettende corruptie van
iedere financiële graadmeter die er bestaat. Er is echter één ding dat niet verdoezeld kan worden, omdat de
aandeelhouders dit wel driedubbel moeten checken, en dat zijn de kwartaalcijfers van grote bedrijven – het
enige waar de beleggers op Wall Street zich écht druk om maken.‘
‗In mijn laatste noodwaarschuwing heb ik een lijst gegeven van 30 grote Japanse bedrijven -van Sony tot
Samsung, van Toyota tot Nissan, Toshiba, Mitsubishi, Yamaha- die werden stilgelegd en dat nog steeds
deels zijn. De gevolgen van het hierdoor ontstane tekort aan componenten en onderdelen doen zich nu al
goed voelen. Zo zijn bijvoorbeeld zes grote Duitse bedrijven, waaronder Siemens, geraakt omdat ze de
microchips en andere onderdelen niet meer kunnen krijgen die nodig zijn voor hun eigen producten. Het
gevolg is dat de complexe en nauw met elkaar verbonden wereldwijde bevoorradingsketen nu zwaar onder
druk staat.‘
Kwartaalcijfers niet te verbergen
‗Dat is echter niet het enige. Toyota heeft besloten om alle fabrieken in Noord Amerika -dus in Mexico,
Canada en de VS- te sluiten. Exacte cijfers zijn er nog niet maar er worden minstens 50.000 mensen
werkloos, en de auto‘s die niet meer worden gemaakt dragen nu ook niet meer bij aan het BNP. Ook een
aantal General Motors fabrieken moeten vertragen of tijdelijk hun deuren sluiten. Gisteren kwam het nieuws
naar buiten dat Toyota nu ook zijn fabrieken in Groot Brittannië voor een onbepaalde tijd op slot gooit. Dus
ook hier ontslagen en niet-verkochte auto‘s.‘
‗Ieder bedrijf is verplicht om kwartaalcijfers te publiceren. Het begin van zo‘n kwartaal verschilt per bedrijf,
maar als we uitgaan van 11 maart, de aardbeving (en tsunami) in Japan, dan zal dat na een kwartaal te zien
zijn in de cijfers van de Japanse bedrijven. Waar we echter op moeten letten zijn de eerstvolgende
kwartaalcijfers van bedrijven over de hele wereld. De meeste van deze rapporten zullen in juni en juli dit jaar
worden gepubliceerd. Van tevoren zullen er de nodige winstwaarschuwingen worden afgegeven. Deze
cijfers zal men dus niet verborgen kunnen houden.‘
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Japan heeft wereldeconomie om zeep geholpen
‗De impact op het BNP van de wereld zal verwoestend zijn, vooral in de VS en Canada, waar alle fabrieken
van Toyota, Honda en Nissan (gedeeltelijk) werden gesloten vanwege een tekort aan onderdelen. Ook de
consumentenelektronica in de geïndustrialiseerde wereld zal als gevolg van een tekort aan microchips hard
worden geraakt. Dit zal paniek veroorzaken op de toch al totaal overgewaardeerde aandelenmarkten, die
geheel drijven op een voortdurende groei van het BNP. Japan heeft niet alleen de groei van de
wereldeconomie om zeep geholpen maar misschien zelfs wel de hele wereldeconomie zélf. We weten
immers niet wat voor schade er nog volgt als gevolg van de radioactieve straling.‘
‗We weten dus dat als de kwartaalcijfers uitkomen de aandelenkoersen zullen kelderen. Europa is nu al uit
elkaar aan het vallen; Portugal heeft om een bailout gevraagd en Spanje wordt met mooie woorden
omschreven als ‗too big to bail‘, dus te groot om te redden. Natuurlijk zal het BNP van ieder ander land dat
werd gered met een bailout -Griekenland, Ierland- falen, omdat deze bailouts er kwamen vanwege de
aanname dat de economie weer zou gaan groeien.‘
Over en uit
‗Als uit cijfers van over de hele wereld zal blijken dat er juist sprake is van negatieve groei zal er voor de
aandelenmarkten geen redden meer aan zijn. En dat kan níet verborgen worden gehouden. Ja, ze hebben
via elektronische weg de regels veranderd en gebruiken Orwelliaanse Newspeak om de mensen te
misleiden, maar de kwartaalcijfers van bedrijven kunnen niet verborgen blijven. Kortom, we hebben nog
maximaal één kwartaal totdat de rapporten van de bedrijven verschijnen, en daarin zal het ontbreken van het
aandeel van Japan in het BNP van de wereld verwerkt moeten zijn. En dan is het over en uit.‘
‗Het lijdt geen twijfel, dit is de simpelste conclusie die ik in tientallen jaren heb getrokken. De hele boel zal
pijlsnel uit elkaar vallen. De Dow Jones index zal onvermijdelijk enorme verliezen laten zien, en al die
bailouts in Europa en Amerika zullen voor niets geweest blijken te zijn.‘
‗Niemand van ons heeft ook maar enig idee wat de Amerikaanse regering nu allemaal aan het doen is. Het
beste waar ze op het gebied van energie mee zijn gekomen is de OPEC te dreigen met een rechtszaak.
Obama heeft daarnaast echt een aantal absurde beloftes gedaan. Maar geloof me, hiermee hebben ze hun
plaatsen op de Titanic gereserveerd.‘
‗Volgens Business Insider heeft de zakenbank Citigroup zijn klanten aanbevolen om hun aandelen van ALLE
grote autofabrikanten te verkopen (en dat terwijl in eigen land de BOVAG en de RAI de verwachte
autoverkopen over 2011 naar boven hebben bijgesteld (2)). Logisch: ze gebruiken allemaal in Japan
gemaakte onderdelen. Volgens Citigroup heeft de markt nog steeds niet door hoe groot de werkelijke impact
van de Japanse aardbeving is.‘
Hoge olieprijs versterkt aanstaande instorting
‗Wat de situatie verergert is het feit dat de brandstofprijzen steeds verder stijgen. Of het nu om boeren in de
Amerikaanse graangordel gaat of de vissers in Nicaragua – ze planten geen nieuw voedsel en vangen niets
meer omdat ze de brandstof niet meer kunnen betalen. Dat komt door de ronduit kwaadaardige wijze
waarop geld werkt: juist in een jaar waarin de wereldoogsten enorm lijken tegen te vallen en we dus méér
voedsel moeten verbouwen, kunnen we dit niet doen vanwege de hoge olieprijzen. De fysieke realiteit is dat
er genoeg olie is voor de tractors en er voldoende voedsel verbouwd zou kunnen worden, maar het huidige
financiële systeem verhindert dit.‘
‗Een quote van Zero Hedge: Terwijl de Amerikaanse minister van Energie zijn grote zorgen uit over de hoge
olieprijzen neemt de olie export af. Waar is Saudi Arabië, dat beloofde 3 miljoen vaten per dag extra te
produceren? De minister erkende dat hoge prijzen een bedreiging vormen voor de wereldeconomie en het
zeer fragiele herstel dat deze laat zien. Volgens de president kan er echter weinig gedaan worden aan de
hoge prijzen. De markten hadden het vervolgens wel gezien, vooral nadat de Europese Centrale Bank
besloot de rente te verhogen.‘
‗Niets zal kunnen verbergen wat er uiterlijk in juli in de financiële wereld zal gebeuren. Dan zal alles
compleet in elkaar storten. Als het BNP van de wereld als gevolg van de ramp in Japan grote klappen zal
krijgen dan is het onvermijdelijk dat de Dow Jones met 4000, 5000 punten zal dalen. Het hele financiële
systeem zal op zijn gat gaan.‘
„In de herfst niets meer over van huidige beschaving‟
‗In zekere zin ben ik dankbaar voor wat er in Japan is gebeurd, omdat we nu een moment hebben waar we
naar toe kunnen leven. We hebben nog tot juli om ons zo goed mogelijk voor te bereiden met voedsel,
bescherming, warmte, zodat we zoveel mogelijk uit de wind kunnen blijven totdat alles weer tot rust is
gekomen. Ik ben er absoluut van overtuigd dat er in deze herfst niets meer over zal zijn van onze huidige
beschaving. Ik ben nog nooit zo zeker van iets geweest. Dit is een ernstige waarschuwing. We hebben nu
echter een datum, een klok: het wordt niet later dan juli, aangenomen dat er voor die tijd niet nog meer
zaken fout lopen. Maar het is heel duidelijk: zelfs een holbewoner kan zien dat dit gaat gebeuren.‘
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Prikbord nr 249 (leo j.j. dorrestijn)
75 misdadigers
De communistische heilstaat Cuba heeft sinds jaren 75 journalisten en schrijvers gevangen gezet, omdat ze
de zegeningen van het Castro-regiem ter discussie stelden. In Turkije zijn het er ‗maar‘ 60 en in Gaza? Let
wel, dit zijn allemaal ‗democratieën‘ waarover in de VN nauwelijks kritiek wordt gehoord. In Europa worden
nog geen journalisten opgepakt, maar ‗klokkenluiders‘ lopen wel degelijk risico. Niet alleen bij kritiek op de
EU of op ons koningshuis of op de banken en verzekeraars of op Justitie. Recent werd een website gehackt
(door de AIVD?) en ook Fred Spijkers, George Reuchlin, Leon de Winter, Peter Siebelt, Ad van Rooij, Ad
Bos, Paul Schaap, Paul Ruijs, Karel de Werd, Rob Brockhus, Mickel Uffing, Martin Bosma, Paul van
Buitenen, Afshin Ellian, Hans Jansen, Jan Paalman, Charl de Roy van Zuidewijn, Joost de Haas, Bart Mos,
Micha Kat, mevr. X (getuige tegen Kalbfleisch) en Gerrit de Wit (expertgroep klokkenluiders) weten precies
hoe intimidatie eruit ziet. Net als destijds Pamela Hemelrijk (helaas overleden), Maarten van Traa, Pim
Fortuyn, Theo van Gogh en Willem Oltmans.
Machtsmisbruik
Incompetente burgemeesters en andere bestuurders die opstappen na machtsmisbruik, worden nog steeds
beloond. Soms met enkele honderdduizenden euro‘s of een gesubsidieerd baantje, soms door een
herbenoeming. Maar de schade die ze aanrichten hoeven ze nooit te vergoeden, ook niet als in strijd met
een uitspraak van de nationale ombudsman een ondernemer wordt gechicaneerd.
Het wordt tijd dat een persoonlijk faillissement op grond van aansprakelijkheid, ook mogelijk wordt voor
falende en niet-integere bestuurders.
Onbestrafte moord
Dat het illegale verzet moorden heeft gepleegd, ook na de oorlog, op onschuldigen is nog onvoldoende
bekend. Anders zouden bepaalde onderscheidingen en verzetspensioenen nooit zijn toegekend.
Tenzij het ging op het vermoorden van mensen die teveel wisten van de Oranjes, de Londense regering of
van verraders binnen het verzet. Want daarbij speelden ook figuren in de hoogste kringen en voormalige
collaborateurs een bedenkelijke rol. Een handvol voorbeelden: Hannie Schaft, mr. H. de Boer, Eduard
Veterman, Pater Bleijs, journalist Rodriques Lopes en vele anderen. Verzetsman Henk Wapperom werd niet
vermoord, maar gevangen gezet op onduidelijke beschuldigingen, evenals de nep NSB-er Roos. En het
aantal moorden op gevangenen in de naoorlogse NSB-kampen is niet op twee handen te tellen. Naast de
vele verkrachtingen en martelingen.
PvdA-cultuur
Dat de PvdA een eigen ‗cultuur‘ heeft, is te zien in Amsterdam. Met name de misstanden rond mevr. Elatik
zijn veelbetekenend, waarbij het wachten is op de eerste aangifte tegen haar. Maar ook onze nationale
cultuur kent PvdA-normen waardoor nu al berekend is dat de komende bezuinigingen aan ‗tienduizenden‘
hun gesubsidieerde baantjes zullen kosten. Als dit waar is, dan komen die bezuinigingen niets te vroeg, want
echte cultuur gaat niet over baantjes – hoe goed betaald ook – en niet over PvdA-kiezers, maar over hard
werken en talent hebben. Dit hebben de PvdA en sommige cultuurbobo‘s nog steeds niet begrepen,
afgezien van de andere verspillingen en belangenverstrengeling die dringend aangepakt moeten worden.
Rechtsbescherming
Door onze opvattingen over mensenrechten en door onze wetten worden bijna alle mensen binnen onze
grenzen beschermd, zelfs illegalen.
Daarmee bestrijden we moord, verkeersongevallen, georganiseerde misdaad, kinderverwaarlozing,
gedwongen prostitutie, diefstal van eigendom, uitbuiting, en vele andere zaken waarvan onschuldigen het
slachtoffer kunnen worden.
Maar voormalige ondernemers mogen door curatoren, de belastingdienst en de landsadvocaat helemaal
kapot worden gemaakt, tot (zelf)moord gedreven of op andere wijze beschadigd. Deze walgelijke praktijken
worden oogluikend toegestaan door ‗christelijke‘ ministers, politici, de Nationale ombudsman en de
advocatuur. Dat kost de samenleving miljarden: niet ten gunste van de crediteuren (schuldeisers), maar van
de curatoren. De emotionele schade waarbij mensen in een psychiatrische inrichting verdwijnen of nooit
meer aan het werk komen, was tot dusver echter geen reden om de wet te wijzigen, een parlementair
onderzoek te starten of de Algemene Rekenkamer in te schakelen. Waar is men bang voor? -.-
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Alex Jones: Vredestichter Obama is de Derde Wereldoorlog begonnen
Alex Jones: 'Obama, de man van 'vrede', de man van
verwoesting, dood en vernietiging, is de Derde Wereldoorlog
begonnen.'
Volgens Alex Jones, al jaren de bekendste klokkenluider van
Amerika, heeft president Barack Obama onder het mom van
'vrede' de lang gevreesde Derde Wereldoorlog ontketend door in
september een invasie in Libië te lanceren en vervolgens het hele
Midden Oosten in brand te steken. 'Vrienden, we staan aan op de
rand van de afgrond. De hele wereld snelt in alle opzichten op de
Derde Wereldoorlog af. De private banken die Europa en de VS
overheersen vallen in heel het Midden Oosten en Noord Afrika
landen binnen en proberen ook een oorlog te beginnen tegen Pakistan,' aldus Jones.
Dit wordt gedaan omdat de wereldeconomie aan het instorten is en omdat de banken van plan zijn een
private wereldbank op te richten waar alle landen (Co2-) belasting aan zullen moeten afdragen. Jones'
bronnen binnen het Pentagon en Fort Hood (Texas) hebben bevestigd dat grote legerdivisies vanaf diverse
Amerikaanse bases aan het einde van september / begin oktober Libië zullen binnenvallen en een totale
grondoorlog zullen beginnen.
Desalniettemin blijft Obama volhouden dat hij geen toestemming van het Congres nodig heeft voor de
militaire operatie tegen Gadaffi, omdat dit 'geen oorlog' zou zijn. Ondertussen dreigt hij ook Soedan binnen
te vallen, heeft hij oorlogsschepen voor de kust van Syrië en [in de nabijheid van – red.] Armenië
gepositioneerd en roepen diverse senatoren openlijk op tot oorlog. Rusland en China hebben het Westen
reeds gewaarschuwd dat ze hier op zullen reageren. In Jemen heeft de CIA het aantal drone aanvallen
opgevoerd. De bevolking eist het aftreden van de president, die eerder deze maand gewond raakte bij een
aanslag. Ook Mubarak, het voormalige lievelingetje van het establishment, werd na 31 jaar dictator van
Egypte te zijn geweest afgezet tijdens een door Amerika, Groot Brittannië en Europa gesteunde militaire
coup. Protesten worden niet meer toegestaan en burgers worden massaal gearresteerd. 'Het is
verbijsterend,' zegt Jones. 'Door Al-Qaida gesteunde troepen worden in het oosten van Libië gesteund door
Amerikaanse en Britse special forces. Maar daar blijft het niet bij: Pakistan eiste maanden geleden dat
Amerika de duizenden drone aanvallen op zijn grondgebied zou beëindigen. Het kan ons land niets schelen
en ze gaan er gewoon mee door, waardoor deze zogenaamde bondgenoot in de armen van China en
Rusland wordt gedreven.' Rusland beschouwt de Amerikaanse oorlogsschepen die naar de Zwarte Zee zijn
gestuurd als een provocatie. China en Rusland waarschuwen dat er hierdoor een groter conflict kan
ontstaan. Jones' bronnen binnen het leger zouden hem hebben verteld dat er inderdaad een gigantische
oorlog op stapel staat in Noord Afrika, het Midden Oosten en centraal Azië. Deze oorlog zal als politiek
rookgordijn voor de Westerse bevolking fungeren, waarvan ze weten dat deze de regeringen tijdens de
steeds erger wordende economische depressie alleen zullen blijven steunen als de landen in staat van
oorlog zijn. De machtselite kan ook gebruik gaan maken van geënsceneerde terreuraanslagen. Er zouden
ook échte terreuraanslagen gepleegd kunnen worden door Gadaffi, als een laatste wanhopige poging om
aan de macht te blijven. Vervolgens kan dat worden gebruikt om onze vrijheden nog verder in te perken. In
Amerika zijn al openlijk spionagegroeperingen gevormd die bestaan uit pastors, advocaten en anderen om
hun medeburgers in de gaten te houden. 'Alle klassieke vormen van tirannie worden nu losgelaten,'
waarschuwt Jones. Op dit moment wordt er dus een multi-regionale oorlog in gang gezet waar Rusland en
China ingezogen zullen worden. 'Daarom gaven ze Obama vlak na zijn aantreden de Nobelprijs voor de
Vrede,' verklaart Jones. 'Ze wisten dat al deze nieuwe oorlogen eraan zaten te komen, maar dat deze 'vrede'
zouden worden genoemd. Dit is Obama wereldwijde 'vredes'tour! Eerst verkocht hij het publiek zijn antioorlogs retoriek. De hele planeet boog voor hem, zeker na 8 jaar oorlog en leugens over
massavernietigingswapens door G.W. Bush. Vervolgens lanceerde Obama over de hele wereld nieuwe
conflicten en noemt deze 'humanitair' en 'vrede brengend'. Hij vertelt de wereld dat gigantische explosies en
verwoeste gebouwen geen oorlog zijn, maar 'humanitaire bevrijding'.'
De door de elite gecontroleerde media doet met hem mee en beweert dat dit geen oorlogen zijn maar
humanitaire acties om 'vrede' te brengen. Nu moeten we plotseling geloven dat Al-Qaida de 'goeden' zijn
omdat ze in Libië tegen Gadaffi vechten. Het bombarderen van Libische steden door de NAVO, waarbij al
duizenden zijn omgekomen, is 'humaan'. 'En nu krijgen we te horen dat er een nieuwe oorlog -pardon, een
nieuwe vredesactie- moet worden gelanceerd tegen Syrië. Obama is ook 'zeer bezorgd' over Soedan, waar
mogelijk ook een bombardement zal moeten plaatsvinden.'
In Jemen vinden tapijtbombardementen plaats door honderden Amerikaanse Predator drones. 'En de media
wijst maar op onze vredesstichter, onze 'koning', onze grote nieuwe generaal Obama. Hij heeft het Congres
niet nodig voor toestemming, hij heeft tenslotte de Verenigde Naties.'
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Obama voert Bilderberg 'orde uit chaos' plan uit
Tijdens de recente Bilderberg samenkomst in St.Moritz (Zwitserland) werd het plan besproken om de hele
wereld te destabiliseren met een oorlog die niet alleen multiregionaal is, maar waar ook Rusland en China in
zullen worden betrokken. 'Maar de globalisten zullen niet stoppen,' vervolgt Jones. 'Ze moeten en zullen
iedere onafhankelijke staat vernietigen, iedere munteenheid, iedere economie, zodat de hele wereld zal
buigen voor deze wereldregering, dit 'orde uit chaos' programma à la George Soros, dit private wereldwijde
bankenkartel waar u straks Co2 belasting aan zult moeten afdragen.'
Inmiddels is bewezen dat de Amerikaanse autoriteiten scheepsladingen vol wapens naar Mexico hebben
verscheept. Aan de grens tussen Amerika en Mexico is inmiddels een ware oorlog aan de gang, waarin
jaarlijks meer slachtoffers vallen als destijds in Vietnam. Mexico is ingestort en een omgevallen staat. De
chaos breidt zich uit naar Amerika, maar de media bericht er nauwelijks over.
De Derde Wereldoorlog is begonnen
'De Derde Wereldoorlog is begonnen,' aldus Jones. 'De hele wereld komt in een crisis terecht en van ons
land wordt een burger-vijandige politiestaat gemaakt. Daarom moeten we Washington en onze staten
terugpakken. Private bank- en bedrijvenkartels hebben onze overheid gekaapt en gebruiken deze als
instrument voor de destabilisering van de hele wereld, om zo op de as van onze ooit vrije samenleving hun
wereldregering op te richten.' 'Bush was enkel de wegbereider voor Obama. Obama, de man van 'vrede': de
man van verwoesting (desolation), dood en vernietiging. Deze oorlog, die op het punt staat de wereld te
overspoelen, zal mogelijk de meest verwoestende in de menselijke geschiedenis zijn en leiden tot de inzet
van kernwapens. Waarschuw iedereen die u kent: de Derde Wereldoorlog is begonnen!'* 'En door zijn
politiek slaagt hij in elk bedrog; hij zal hoogmoedig zijn in zijn hart, en door vrede zal hij velen vernietigen;
ook zal hij in opstand komen tegen de Vorst der vorsten (God), maar dan zal hij zelf, zonder toedoen van
mensen, worden vernietigd.' (Daniël 8:25, uit het Engels vertaald (KJV)).
Xander - (1) Infowars
* Exact zoals Zbigniew Brzezinski, de grote man achter onder andere Jimmy Carter en Barack Obama**, het
volgens Webster Tarpley gepland heeft. Zie dit artikel uit 2008:
07-11-08: Bekende Bush-criticus: Obama is catastrofaal voor de wereld ('Obama zal worden gebruikt voor
oorlog met Rusland en China)

Staat ons een nieuwe staatsterroristische aanslag te wachten?
Door Arend Zeevat op 20 juni 2011
Berlijn 2011
De agenda van de Nieuwe Wereld Orde heeft een nieuwe
krachtige impuls nodig om haar finale stadium te kunnen
ontrollen. De afgelopen jaren zijn er in meerdere landen
zogenaamde terroristische aanslagen gepleegd om
deelaspecten van die agenda te kunnen doorvoeren, waarvan
de aanslagen in de VS op 11 september 2001 en die op 7 juli
2005 in Londen de meest bekende zijn. In Europa hebben de laatste tijd verschillende gemeenschappelijke
oefeningen plaatsgevonden van diverse Europese landen, waarbij marinevloten, legereenheden en politieeenheden waren betrokken. Hetgeen zou kunnen betekenen dat men zich voorbereidt op het inzetten van
een geëuropeaniseerd leger en politie/paramilitaire eenheden op elkaars grondgebieden.
Filmische aankondigingen
Na de aanslagen in de VS op 9/11 hebben onderzoekende geesten op verschillende manieren en in
verschillende vormen aankondigingen gevonden, die naar die belangrijke gebeurtenissen verwezen. Nu zijn
er sinds begin mei 2011 op Youtube verschillende Duitstalige filmpjes te zien, waarin sterke bewijzen naar
voren worden gebracht voor een nieuwe grootschalige staatsterroristische nucleaire aanslag op 26 juni
2011. Op die datum begint in Berlijn het Wereld Kampioenschap Vrouwenvoetbal. Zoals uit het volgende
filmpje blijkt is een advocatenkantoor in deze materie gedoken en heeft zeer serieus gewaarschuwd voor
een dergelijke aanslag en Angela Merckel beschuldigd van voorkennis er van. In dit filmpje komt ook het
Strawman-principe aan bod.
De advocaat Thorsten van Geest gaat in het volgende interview dieper in op zijn zoektocht naar de feiten.
In de volgende filmpjes op Youtube wordt naar de vooraankondigingen van 9/11 in bepaalde films verwezen.
Tevens wordt er naar de ‗Unknown Identity‘ verwezen, waarin allerlei codes aanwezig zouden zijn die duiden
op een mogelijke nucleaire aanslag in Berlijn op 26 juni 2011 met een vuile bom.
Of het zal gebeuren kunnen we alleen maar afwachten. Dat men tot dit soort mega-bloedoffers in staat is,
heeft de geschiedenis meer dan genoeg laten zien. Bekijk de aangedragen informatie en oordeel voor jezelf.
Auteur: Arend Zeevat
Bron Afbeelding: You Tube. Lees meer van Arend Zeevat. Bron en video‘s:
http://www.argusoog.org/2011/06/staat-ons-een-nieuwe-staatsterroristische-aanslag-te-wachten/`
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Noord Korea test 'super-EMP' kernbom
Russen waarschuwden al in 2004 voor uitlekken EMP technologie naar Noord Korea en Iran
Gary Samore, een hoge Amerikaanse nationale veiligheids
official van de regering Obama, heeft Noord Korea gedreigd met
extra sancties als het communistische land aanstaande maandag
doorgaat met een nieuwe serie kernproeven. Uit recente
rapporten blijkt dat Noord Korea niet alleen in staat is om
kernkoppen te produceren die geschikt zijn voor ballistische
raketten, maar ook dat het land al in mei 2009 een 'super EMP'
wapen heeft getest dat voldoende gammastralen kan produceren
om vrijwel het complete Amerikaanse elektriciteitsnet te
verwoesten.
Samore, expert op het gebied van wapencontrole en non-proliferatie zaken, waarschuwde dat 'het Noorden
(van Korea) aanvullende zware sancties kan verwachten, met de steun van Rusland en China.' Dr. Vincent
Pry, een voormalige kernwapen analist van de CIA en president van de belangengroepering EMPact
America, gelooft dat de eerdere Noord Koreaanse kernproeven -die door sommige analisten als mislukt
werden betiteld- uitwezen dat deze gebaseerd waren op een door Rusland ontworpen 'super-EMP' wapen,
dat meer gammastralen produceert dan een kernbom van 25 megaton.
Volgens Pry is het 'onwaarschijnlijk' dat de Noord Koreaanse kernproeven mislukt zijn, enkel omdat analisten
explosies met een kracht van slechts 3 kiloton hadden waargenomen, in plaats van de verwachte 10 tot 20
kiloton (wat vergelijkbaar is met de bom die in 1945 op Nagasaki werd gegooid). De technologie voor een
dergelijk nucleair wapen van de eerste generatie wordt overigens nauwkeurig beschreven in vrij
toegankelijke literatuur.
De Zuid Koreaanse minister van Defensie, Kim Kwam-jin, liet afgelopen maandag het parlement van zijn
land weten dat Noord Korea erin geslaagd is om zijn kernwapens voldoende te verkleinen om ze te kunnen
afvuren met ballistische raketten. In maart had luitenant-generaal Ronald Burgess, directeur van het
Defense Intelligence Agency, tegenover het Amerikaanse Congres reeds verklaard dat Noord Korea
inmiddels 'diverse op plutonium-gebaseerde kernkoppen kan hebben die met ballistische raketten kunnen
worden vervoerd.'
Technologie uitgelekt naar Noord Korea en Iran
De Sovjet Unie testte al in 1962 een EMP-wapen. In Kazachstan werd een energiecentrale op 300 kilometer
afstand in slechts 10 seconden tijd door een EMP-kernbom vernietigd. Net als een extreme zonne
uitbarsting vormt zo'n wapen een grote bedreiging voor het elektriciteitsnetwerk van een land. Pry werd al in
2004 door een groep Russische kernwapen geleerden gewaarschuwd dat deze EMP technologie uitgelekt
zou zijn naar Noord Korea en mogelijk ook Iran. Noord Korea zou in 2006 de eerste en in 2009 de tweede
test met een EMP wapen hebben uitgevoerd.
De Noord Koreanen werken op het gebied van ballistische raketten en nucleaire wapentechnologie al jaren
samen met Iran. Dr. William Graham, voorzitter van een commissie die de EMP-dreiging voor de VS in kaart
moet brengen, waarschuwde het Congres drie jaar jaar geleden dat Iran raketten in 'EMP modus' had getest
door hen hoog in de atmosfeer te laten ontploffen.
SHIELD
De Republikeinse afgevaardigde Trent Franks heeft inmiddels een wetsvoorstel ingediend (genaamd
SHIELD (schild)) dat vereist dat de Amerikaanse elektrische installaties -zoals grote transformatoren en
andere belangrijke onderdelen van het elektriciteitsnetwerk- bestand worden gemaakt tegen een EMP
aanval of een zware geomagnetische storm uit de ruimte. Het Huis van Afgevaardigden nam vorig jaar al
unaniem een vergelijkbare maatregel aan, die echter strandde in de Senaat, waar men de dreiging van een
cyberoorlog groter achtte dan die van een EMP aanval of zonnevlam.
$ 2 biljoen schade, 10 jaar hersteltijd
Volgens John Kappenman, de belangrijkste technische adviseur van de EMP commissie, kost het slechts $
1 miljard om zo'n 5000 transformatoren te beschermen tegen een EMP- of zonne puls. Obama's
wetenschappelijke adviseur John Holdren waarschuwde samen met zijn Britse collega op 10 maart voor de
potentieel catastrofale gevolgen van het zonne-maximum dat in de komende 12 tot 18 maanden wordt
verwacht. De schade van zo'n elektrisch geladen gasvlam, die met een snelheid van wel 8 miljoen kilometer
per uur op de Aarde kan afsnellen en dus zonder aankondiging kan inslaan, wordt voor alleen al de VS op $
2 biljoen in het eerste jaar geschat. Tevens zal het 4 tot 10 jaar kostten om alle schade te herstellen.
De gevolgen van het (opnieuw) niet uitvoeren van het wetsvoorstel door het Congres zouden volgens
Kappenman dramatisch veel slachtoffers kunnen gaan eisen. Daarom hoopt hij dat er besloten wordt om
snel iets aan de kwetsbaarheid van het elektriciteitsnet te doen. Het is vooralsnog onduidelijk of er in Europa
mogelijk vergelijkbare maatregelen worden overwogen.
Xander - (1) Newsmax
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Europese Denktank: Laatste waarschuwing voor de explosieve schok van 2011
In de strijd tussen de wereldvaluta ziet de Europese
Denktank de euro als duidelijke winnaar naar voren komen.
Sinds eind vorig jaar schrijft de Europese Denktank
LEAP/E2020 over de aanstaande verergering van de
wereldwijde systeemcrisis en het ontploffen van het huidige
financiële systeem in de herfst van 2011. In de juni editie
van het Global Europe Anticipation Bulletin vaardigt de
denktank een laatste waarschuwing uit voor deze
explosieve schok, die tussen juli en januari 2012 $ 15
biljoen aan financiële spookbezittingen -inclusief
overheidsschulden- zal wegvagen.
Ruim een jaar lang slaagde het Westen erin om met behulp van wagonladingen nieuw geld de failliete staat
van het financiële systeem te verbergen. De duizenden miljarden die in het wankelende systeem werden
gepompt zijn echter op. De belangrijke spelers van de financiële wereld wacht in de herfst een schok die de
grond onder hun voeten letterlijk zal wegslaan: het fundament van het wereldwijde systeem, de Amerikaanse
staatsobligatie, zal dan namelijk een enorme duikvlucht nemen.
De ontsteking van deze financiële bom bevindt zich in Europa. De schuldencrisis in de eurozone zal
overslaan naar de Verenigde Staten. Daarnaast krijgt Europa al in 2012 te maken met het instorten van de
vastgoedmarkt. Toch ziet de Denktank de toekomst van de eurozone een stuk minder somber in dan die van
de VS, Groot Brittannië en Japan, en wordt gesteld dat 'Euroland' een stuk beter is voorbereid op de
aanstormende nieuwe en dramatische fase van de wereldwijde systeemcrisis.
Misrekening Wall Street en Londen
De financiële centra Wall Street en Londen hebben volgens LEAP/E2020 anderhalf jaar lang tevergeefs
geprobeerd om het zwaartepunt van de financiële crisis te verleggen naar de eurozone. De koers van de
euro is gestegen; die van de dollar bevindt zich juist in een neerwaartse spiraal. Iedere belegger die gegokt
heeft op het instorten van de eurozone heeft daarom tot nu toe een hoop geld verloren. Het AmerikaansBritse 'bombardement' dat bedoeld was om de eurozone de nek te breken heeft drie effecten gehad,
waarvan de laatste twee door Wall Street en 'the City' totaal niet werden verwacht:
1. Tussen december 2009 en mei 2010 bleek de Europese valuta eenheid allerminst onkwetsbaar, en
ontstond er twijfel of de euro nu wel zo'n goed alternatief voor de dollar was.
2. Tussen juni 2010 en maart 2011 namen de Euroland leiders in sneltreinvaart een aantal maatregelen om
de valuta eenheid te beschermen en te versterken, maatregelen die volgens de Denktank al jaren geleden
genomen hadden moeten worden. Deze maatregelen bliezen de Europese integratie nieuw leven in. De
versterkte Europese eenheid zorgde voor vertrouwen en steun van de BRICS landen, met aan het hoofd
China, die na aanvankelijk te hebben geaarzeld concludeerden dat de Europeanen de problemen serieus
aanpakten, waardoor de euro in hun ogen een essentieel middel werd om te ontsnappen aan de
'dollarwereld'.
3. Tussen april 2011 en september 2011 probeert de eurozone de 'onschendbare' private investeerders
'vrijwillig' te laten bijdragen aan het oplossen van de Griekse crisis door hen onder andere akkoord te laten
gaan met een langere terugbetalingstermijn. Nederland is één van de landen die eist dat banken en
verzekeringsmaatschappijen een substantieel aandeel hierin nemen.
Eurobligaties, onhoudbare schuldenlast VS
Volgens de Denktank zal de lancering van 'eurobligaties' in 2012 ervoor zorgen dat de eurolanden hun
staatsschulden gaan delen (met andere woorden: een permanente stroom van miljarden euro's van Noord
Europa -dus ook Nederland- naar Zuid Europa - X.). Ook zal er onvermijdelijke politieke druk worden
uitgeoefend om de private partijen een groter aandeel te doen nemen in het herstructureren van de schulden
van de Zuid Europese landen.
Tegelijkertijd zal definitief duidelijk worden dat de schuldenlast van de VS, Groot Brittannië en Japan
onhoudbaar is, zozeer dat de toonaangevende beoordelingsbureaus nu al zinspelen op het afwaarderen van
de financiële status van Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Een paar maanden geleden zou dit nog
ondenkbaar zijn geweest.
Overigens hebben deze beoordelingsbureaus nog niet één belangrijke ontwikkeling weten te voorzien - noch
de subprime hypothekencrisis, noch de wereldwijde financiële crisis, noch de Griekse crisis, noch de
Arabische 'lente'. Zo voorzagen ze eveneens niet dat de doelbewust opgeklopte hysterie over de Griekse
schuldencrisis als een boemerang zou terugkeren en de nog veel ernstigere schuldenproblematiek van de
VS in de schijnwerpers zou plaatsen. De omvang van de Griekse schuldenlast (€ 300 miljard) en de
Amerikaanse ($ 15 biljoen) onderstreept volgens de Denktank hoe 'belachelijk' het enorme verschil in
problematiek is, en waarom straks, als de VS aan de beurt is, niemand meer aandacht zal hebben voor
Griekenland.*
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Illusie economische herstel is voorbij
Voor alle partijen geldt dat de illusie van een wereldwijd economisch herstel in ieder geval voorbij is. De VS
valt terug in een recessie, voor zover ze daar ooit zijn uitgekomen. De groei in Europa, China en India
vertraagt, reden voor grote bedrijven om zoveel mogelijke cash op te sparen, aangezien zij niet net als in
2008 en 2009 afhankelijk willen zijn van imploderende banken. Ook de beurzen geven duidelijk aan dat het
'feest' voorbij is. (1)
* De Denktank is naar mijn mening (veel) te optimistisch. Het probleem van de eurozone geldt al lang niet
meer enkel Griekenland, maar ook Ierland, Portugal, Spanje, Italië en België. Afgelopen week schreven we
in een artikel dat de Duitse FDP heeft verklaard dat 12 van de 16 eurolanden op de rand van het
staatsbankroet staan. Dit maakt de problematiek in Europa naar mijn mening minstens zo groot als in de VS,
Groot Brittannië en Japan, al hoop ik natuurlijk dat de Denktank gelijk krijgt en de klap hier inderdaad minder
hard zal aankomen.)
Xander - (1) LEAP2020

Miljardenhulp Griekenland gebruikt voor Europese banken en verzekeraars
In Duitsland is grote politieke ophef ontstaan nadat is gebleken
dat het EU-plan om nog eens € 100 tot € 120 miljard extra uit te
trekken voor de redding van Griekenland blijkt te zijn opgesteld
door de Deutsche Bank, en niet door de verantwoordelijke
minister van Financiën Schäuble. Met het eerste reddingspakket
van € 110 miljard blijkt vooral tijd te zijn gekocht waarin
Europese banken en verzekeraars massaal hun Griekse
belangen van de hand konden doen, zodat het honderden
miljarden kostende noodfonds vrijwel geheel gefinancierd wordt
door de Griekse, Duitse en ook Nederlandse belastingbetalers.
Volgens de Duitse tv-zender ARD werd een vertrouwelijk regeringsvoorstel voor een 'zachte' herstructurering
van de Griekse staatsschuld geschreven door de top van de Deutsche Bank. Het voorstel behelst tevens
een 'vrijwillige' bijdrage van de private banken aan het oplossen van de Griekse crisis, zodat het land een 7
jaar lange adempauze krijgt voor het terugbetalen van zijn schulden. Politici van alle Duitse partijen zijn
verontwaardigd dat minister Schäuble duidelijk niet voor de belastingbetalers, maar voor de financiële
industrie -banken en verzekeraars- opkomt. Ook de Nederlandse regering heeft het over enkel een
'vrijwillige' bijdrage van de banken.
Dat Griekenland feitelijk failliet is, is al meer dan een jaar bekend. Het risico van een officieel bankroet van
Griekenland, waar de banken zo'n € 300 miljard aan geleend hadden, werd door middel van het noodfonds
afgewenteld op de Europese burgers. Volgens het ARD programma Monitor werd het eerste, €110 miljard
grote reddingspakket voor Griekenland dan ook gebruikt om de Europese banken 'terug' te betalen, en niet
om het land zelf op de been te houden. Vanaf vandaag wordt er 'onderhandeld' over de volgende ronde van
nog eens € 100 a € 120 miljard en over het vrijgeven van € 12 miljard uit het eerste reddingspakket. Komt
dat geld er niet dan is Griekenland failliet.
CDU-parlementslid Willsch waarschuwde echter dat er zo spoedig mogelijk een einde moet komen aan de
hulp aan Griekenland. Ook FDP-collega Schäffler vindt de gang van zaken hoogst bedenkelijk en noemde
het zelfs van een perverse situatie dat de minister van Financiën de belangen van de banken
vertegenwoordigt in plaats van die van het volk. Het door de Europese burgers opgebrachte belastinggeld
dat bedoeld zou zijn voor Griekenland verdween achter de schermen rechtstreeks in de zakken van de
banken en verzekeraars.
Duitse volksvertegenwoordigers beginnen voor het eerst openlijk te constateren dat de banken te machtig
zijn geworden en dat het land klaarblijkelijk niet wordt geregeerd door politici, maar door de topmannen van
de centrale en private banken. Lezers van de alternatieve media weten al jaren dat niet onze politici, maar
de banken de dienst uitmaken en het financiële beleid van een land of van een monetaire unie zoals de EU
bepalen. (1)
Nu steeds duidelijker wordt dat de Schäubles, de Wellinks, de Bernankes, de Trichets, en noem ze maar op
enkel en alleen aan hun eigenbelang denken en minstens honderden miljarden euro's en dollars van hun
burgers hebben gestolen, rijst de vraag hoelang de gewone man nog zal willen blijven meewerken met het in
stand houden van dit door-en-door corrupte financiële systeem, waarin een puissant rijk en eliteclubje in
steeds sneller tempo de totale macht en controle naar zich toe trekt. Het al dan niet instemmen met nieuwe
miljarden voor Griekenland zal uitwijzen of ook de Nederlandse politiek aan de leiband loopt van het
bankwezen. Zo niet, dan zou er een keihard NEE in het parlement en de regering moeten klinken. Maar wie
durft daar nog op te hopen?
Xander - (1) KOPP Online
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31 Signalen die er op wijzen dat de hele wereld wordt getransformeerd in een futuristische “Big
Brother” gevangenis.
juni 19, 2011pineut
Naarmate de tijd en de technologie verstrijkt veranderd onze leefwereld meer
en meer in een globale futuristische Big Brother wereld. Onderstaand 31
signalen die op deze veranderende en almaar verdergaande trends wijzen. Het
artikel is iets ingekort ten opzichte van de originele engelse tekst, maar de
boodschap is helder, meer en meer zijn we hard op weg naar een globale één
wereldregering waarbij de mens nog slechts als object en nummer volledig
onder Controle komt te staan van een dictatoriale elite.
1. De dagen van een vrij en open Internet komen langzaam aan het einde.
Vele naties in de wereld hebben een strenge internetcensuur geïmplementeerd en vele andere naties zijn
hard op weg in die richting. Met elk voorbijgaand jaar neemt het niveau van de vrijheid op het internet af.
Regulering van het internet is zelfs een primair onderwerp van bespreking op de G-8 bijeenkomsten.
Volgens The New York Times, neemt de Franse president Nicolas Sarkozy de leiding voor een meer
‗beschaafd Internet ―….
Waarom verzetten groepen, die de vrijheids van meningsuiting verdedigen, zich tegen hetgeen Sarkozy
probeert te doen? Dat is omdat westerse regeringen de vrijheid willen vermoorden en de vrijheid van het
internet, net zoals China dat doet. Het internet is een geweldig middel om mensen wakker te schudden en
voor het verspreiden van informatie, en de control freaks die de baas willen spelen over al onze levens
vinden dat maar helemaal niks.
2. Internet censuur in China, de grootste natie op aarde, is absoluut brutaal. De Chinese regering blokkeert
alle websites die spreken over onderwerpen zoals de Dalai Lama, de 1989 repressie op het Tiananmen plein
tegen de demonstranten en de Falun Gong. Ook zoekopdrachten op het web voor het Engels woord
―vrijheid‖ zijn geblokkeerd.
3. Vanaf volgend jaar (2012) zullen alle nieuwe mobiele telefoons worden verplicht om een chip ingebouwd
te hebben die het de president mogelijk maakt om ―noodoproepen‖ uit te zenden wanneer hij dat maar wil !
Gebruikers van mobiele telefoons zal niet worden toegestaan om af te zien van deze presidentiële berichten.
In deze CBS-reportage is te zien hoe dat werkt ….
4. Het Verenigd Koninkrijk heeft meer bewakingscamera‘s per inwoner dan waar ook ter wereld. In feite,
volgens een schatting zijn er 4,8 miljoen video camera‘s die voortdurend kijken naar elke beweging die de
burger maakt. Zie bijvoorbeeld deze nederlandstalig ondertitelde video : ―Screaming Camera‘s‖
5. Een ―gecertificeerde TSA official‖ werd ingebracht om toezicht te gaan houden op studenten op de Santa
Fe High School Prom afgelopen weekend. Zullen dit soort zaken ook gaan gebeuren op andere middelbare
scholen in Amerika ? In Europa is een dergelijk systeem van toezicht al in werking.
6. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw besteedt enorme hoeveelheden geld om bewakingscamera‘s
te installeren in de cafetaria‘s van de openbare scholen, zodat de overheid controle-freaks op de voet
kunnen volgen wat onze kinderen eten. In dit recente artikel gepost op Infowars.com is een omschrijving te
lezen over dit nieuwe programma ….
7. De EU besteedt honderden miljoenen euro‘s aan propaganda campagnes in een poging om de burgers
van Europa ervan te overtuigen dat de EU goed voor hen is.
8. FBI inspectie teams gebruiken regelmatig, zonder rechts machtiging, GPS opsporings apparatuur om de
bewegingen van vredes activisten in de gaten te kunnen houden. Zelfs als zij in het geheel niet verdacht
worden van enig strafbaar feit. De regering van Obama is in gevecht met het gerecht om deze praktijken
legaal te houden. De volgende vragen zijn wat dat betreft relevant : hoe lang duurt het nog voordat men dit
globaal gaat implementeren als Obama zijn zin krijgt, en wie zal men nog meer in de gaten willen gaan
houden met dit systeem ? De gewone argeloze burger ?
9. Volgens de FBI-directeur Robert Mueller, zijn ―huisgekweekte terroristen‖ net zo‘n grote bedreiging voor
de Amerikaanse nationale veiligheid als al-Qaeda dat is.
10. Duizenden ‗disfunctionele‘ gezinnen in het Verenigd Koninkrijk worden onderworpen aan een intensieve
24-uurs bewaking om ervoor te zorgen dat hun kinderen naar school gaan, dat zij op tijd naar bed gaan en
dat zij een goede maaltijd krijgen. Leuk hè zo‘n intensieve CONTROLE ?
11. Amerikaans senator Chuck Schumer zegt dat Amtrak een ―no ride list‖ moet krijgen vergelijkbaar met de
―no fly list‖ die wordt gebruikt op Amerikaanse luchthavens. Voordat je op een vliegtuig kan stappen wordt
eerst je naam gecontroleerd om ervoor te zorgen dat je niet op een internationale lijst staat. Deze lijsten
lijken verduiveld veel op de voorbode van de inmiddels besproken rode, blauwe en gele lijsten !! Wat moet
iemand doen om op zo‘n lijst te komen ? Niemand die het echt weet. En wat is de volgende stap ? Een
―verboden adem te halen lijst‖ ?
12. Britse autoriteiten geven nu toe dat, elk telefoontje, sms, email en bezochte websites door burgers,
worden opgeslagen voor een jaar en beschikbaar zal zijn voor controle door de overheid. Gaaf hè die
CONTROLE ?
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13. De hoeveelheid van de mobiele telefoon surveillance die alsmaar doorgaat is absoluut onthutsend. Een
voorbeeld; een Duitse politicus genaamd Malte Spitz ging onlangs naar de rechter om Deutsche Telekom te
dwingen te onthullen hoe vaak zijn mobiele telefoon werd gevolgd. Wat hij ontdekte was absoluut
waanzinnig. Het blijkt dat in slechts een periode van 6 maanden, Deutsche Telekom de lengte-en
breedtegraad coördinaten van zijn mobiele telefoon 35.000 keer had opgenomen.
14. DARPA heeft nu nieuwe video surveillance technologie ontwikkeld, waar velen al heel lang voor
waarschuwen, die een eind zal maken aan de publieke anonimiteit. ExtremeTech blog beschrijft deze
nieuwe technologie ….
15. In het Verenigd Koninkrijk, is het nu illegaal om de politie om welke reden dan ook te fotograferen.
16. De politie in het Verenigd Koninkrijk hebben software aangekocht die hen in staat stellen om heel
éénvoudig de ―digitale voetafdrukken‖ van vrijwel iedereen te volgen. In dit recente artikel is te lezen hoe
deze nieuwe software wordt beschreven ….
17. In Tacoma, Washington werd een zevende klas student onlangs ondervraagd door de geheime dienst
over een bericht dat hij had geplaatst op zijn Facebook pagina. Wees maar heel voorzichtig met wat je
schrijft op Facebook, Fuckbook, Twitter, Trutter, Hyves, Hifs e.d. de hele wereld kijkt mee !!!
18. Volgens de ACLU, gebruikt de staats politie van Michigan speciale ―extractie apparatuur‖ om de
gegevens van mobiele telefoons van automobilisten, die ze aan de kant zetten, te downloaden. Dit vindt
plaats zelfs als de personen die aan de kant werden gezet van geen enkel strafbaar feit werden beschuldigd.
In dit CNET News artikel worden de mogelijkheden van deze ―extractie apparatuur‖ beschreven….
19. In een peiling vorig jaar bleek dat 51% van de Amerikanen het eens was met de stelling ―dat het
noodzakelijk is om enkele burgelijke vrijheden op te geven om zo ervoor te zorgen dat het land beter
beschermd kan worden tegen terrorisme‖ ! Naar men kan aannemen zal het elders in de wereld wel niet veel
beter gesteld zijn met een dergelijke opvatting.
20. De MPAA en de RIAA hebben hun masterplan ingediend, voor de handhaving van het auteursrecht, bij
de nieuwe ―Office of Intellectual Property Enforcement‖ het omvat de installatie van spyware op computers
van iedereen welke inbreukmakend materiaal kan detecteren en verwijderen. Geweldig hè al die
uitvindingen om iedereen te kunnen CONTROLEREN ?
21. De nieuwe Britse Internet Wet bevat een ―three strikes‖ regel die het toestaat om een heel gezin van het
internet af te sluiten als één van de leden van dat gezin wordt beschuldigd van inbreuk op het auteursrecht –
ZONDER ENIGE VORM VAN BEWIJS OF PROCES !!
22. Lijkt het u niet fijn als uw gezicht wordt gescanned en uw ID wordt geregistreerd elke keer als u naar een
publiek evenement gaat ? (Denk hierbij o.a. aan dierentuinen, pretparken, muziekfestivals e.d.) Nee niet
lachen !! De San Francisco Entertainment Commissie stelt een nieuwe regel voor die ―zou vereisen dat alle
locaties met een bezetting van meer dan 100 mensen om van alle bezoekers en medewerkers de gezichten
te scannen en hun ID‘s te registreren en deze gegevens op te slaan in een database welke zij dienen over te
dragen aan rechtshandhavers wanneer daarom wordt gevraagd‖.
23. De Amerikaanse regering en de regeringen in de hele geïndustrialiseerde wereld zijn zo geobsedeerd
door het verminderen van de uitstoot van koolstof, dat zij nu zelfs ons gaan vertellen wat voor soort lampen
we alleen nog maar mogen kopen.
24. De regering van Obama ontwikkeld een universeel ―Internet ID‖ programma dat kijkt, traceerd,
controleerd, en mogelijk uw internet activiteiten registreerd. Deze ―vertrouwde indentiteiten‖ worden
aangeprezen als een manier om meer veiligheid en beveiliging op het internet te realiseren. En als een
manier om de behoefte aan tientallen verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden te elimineren.
25. Zoals vermeld in eerdere berichten begint de ―Internet Kill Switch‖ het belangrijkste en favoriete middel te
worden voor tyrannieke regeringen over de hele wereld.
26. Een schokkend document dat is gepubliceerd door Wikileaks bewijst dat hoge regerings functionarissen
aandringen op een fusie van Noord Amerika. Volgens het document zijn enkele doelen van deze fusie o.a.
het veranderen van Noord Amerika naar een economische éénheid zoals de E.U. , een éénheids munt voor
het hele continent (Amero ?) en een algemene ―beveiligings éénheid‖ voor het hele continent.
27. Eén van de meest vrijheids dodende delen van wetgeving van de laatste jaren is wel de gehate Patriot
Act. Ongelukkig genoeg zullen het overgrote deel van de Republikeinen en de Democraten nooit tegen een
vernieuwing van de Patriot Act stemmen, simpelweg omdat men niet soft willen overkomen ten aanzien van
terrorisme.
De enigste Senator in de VS die zich tegen de Patriot Act heeft gekeerd is Rand Paul. Hij doet alles wat in
zijn vermogen ligt en strijd als éénling tegen de Patriot Act. Maar de leider van de meerderheid in de senaat,
Harry Reid, doet juist zijn best om de Patriot Act uit te breiden, zonder dat er enig debat wordt gevoerd.
Top Democraten proberen te beweren dat zelfs een debat voeren over de vernieuwing van de Patriot Act
bepalingen de nationale veiligheid in gevaar zouden brengen. De meeste Republikeinen zijn niet van plan
om daar tegen in te gaan omdat zij helemaal gek zijn op de Patriot Act. Als u dacht dat de Patriot Act een
goed idee is moet u maar eens naar onderstaande video kijken, en dit recente artikel lezen.
28. Als je tegenwoordig de ―verkeerde‖ politieke boodschap op je auto voert loop je het risisco dat wets
handhavers je te grazen nemen. Zo werd een 73-jarige inwoner uit Virginia uit een nationaal park gestuurd
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vanwege een sticker op zijn auto die reclame maakte voor ―de Ron Paul Campagne voor Vrijheid‖. Dit
Rutherford Instituut artikel raporteerd daarover.
29. Extreme groeps controle technieken zijn er niet alleen meer voor grote evenementen. Pasgeleden
gebruikte oproer politie in Illinois traangas, LRAD geluidswapens en groeps onderdrukkings technieken
tegen een groepje studenten die wat stoom wilde afblazen tijdens een einde jaars feestje in de Western
Illinois Universiteit.
30. De Amerikaanse regering verzameld over iedereen gegevens zoals zij dat nooit eerder gedaan heeft.
Volgens een bericht in de Baltimore Sun is de hoeveelheid informatie die de NSA elke 6 uur verzamelt gelijk
aan de volledige bibliotheek van Congress. Niemand is nog langer anoniem. De waarheid is dat naast de
Amerikaanse regering, regeringen over de hele wereld en grote internationale ondernemingen, meer
informatie over iedereen heeft dan de meesten ooit durfden te denken.
31. Als u dacht dat we er nu al slecht voorstaan, wacht dan nog maar even af wat de globalisten voor u in de
toekomst in petto hebben. Bent u klaar om in een voorgekookte cq voorgekauwde wereld te leven ? Bent u
er klaar voor om een calorie kaart te moeten gebruiken en dat er voor u wordt bepaald wat u wel en niet mag
eten door een wereld raad van voedsel experts ? In onderstaande video, o.a. mede geproduceerd door
Koninklijke Shell Nederland, presenteerd het Forum van de toekomst hun griezelige versie van de toekomst.
Bron : End of the American Dream

Bilderbergers tekenen voor secrecy
Door: Micha Kat op 15 juni, 2011
LIVESTREAM VANUIT ATHENE WAAR DE
BILDERBERG-GESTUURDE INEENSTORTING THANS
PLAATSVINDT * URI ROSENTHAL NU OFFICIEEL
ONTMASKERD ALS LANDVERRADER
door Hans Vogel
Deelnemers aan Bilderbeg-conferenties worden uitsluitend
toegelaten nadat ze een geheimhoudingsverklaring
hebben ondertekend. Ze moeten beloven helemaal niets
naar buiten te brengen. Dat betekent dat ze hun mond
moeten houden over wat er wordt besproken tijdens te
zittingen, maar ook in de wandelgangen. Ze mogen niet vertellen wie er ook bij waren en in het algemeen de
lippen stijf op elkaar houden. Waar het Jaap Winter van De Brauw Blackstone betreft, of anderen uit het
bedrijfsleven kan ik dat wel begrijpen. Maar in geval van ;Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal is
het natuurlijk te gek voor woorden. Die man wordt door ons betaald en werkt voor ons. Nou ja, officieel
althans.
Maar wat te denken van de journalisten die er dit jaar in Sankt Moritz bij waren? Het is toch de voornaamste
taak van een journalist om kritisch te zijn, vooral tegenover de macht? Dit jaar waren er tenminste drie
journalisten bij: Mattias Nass, Adjunct-redacteur van Die Zeit het meest gerespecteerde en prestigieuze
weekblad van Duitsland; John Micklethwait, hoofdredacteur van de eerbiedwaardige Engelse The
Economist; en tenslotte Marc Chavannes, political columnist bij NRC-Handelsblad, en daarnaast nog
professor Journalistiek aan de Universiteit Groningen.
Een echte journalist zou toch nooit een geheimhoudings-overeenkomst ondertekenen? Hij zou juist proberen
de gebeurtenissen te verslaan! Vol ongeloof stuurde ik een mail naar Die Zeit:
―Zou u mij kunnen vertellen waarom Die Zeit niet bericht over de Bilderbergconferentie in Sankt Moritz?
Volgens de officiële site van Bilderberg is uw redacteur Matthias Nass lid van het bestuur (Steering
Committee) van deze groep. Men zou dan toch kunnen verwachten geïnformeerd te worden over wat er in
Sankt Moritz wordt besproken. Er zal daar heus niet gesproken worden over koetjes en kalfjes.‖
daarop kreeg ik dit antwoord van Die Zeit‘s Barbara Hussek:
―Ik wijs u er op dat de heer Nass in dit geval, evenals trouwens alle deelnemers van de
Bilderbergconferenties, een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend en zich graag daaraan houdt.‖
– Dr. H.Ph. Vogel
Kalmthout/Buenos Aires
Hier de oorspronkelijke tekst van de email van Die Zeit.
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The Matrix realiteit: Succesvolle test met implanteerbare geheugenchip
In The Matrix leert hoofdrolspeler 'Neo' (Keanu Reeves) Kung Fu door
simpelweg een complete cursus in zijn brein te downloaden.
Science fiction films zoals The Matrix beginnen realiteit te worden nu
Amerikaanse wetenschappers erin geslaagd zijn een implanteerbare
chip te maken waarin gedachten, herinneringen en aangeleerd -of aan
te leren- gedrag kunnen worden opgeslagen en van het ene brein in
het andere kunnen worden gedownload. Overheden wrijven zich al in
hun handen, want de ontwikkeling van deze chip brengt hen weer een
grote stap dichter bij het verkrijgen van totale controle. Dat dit
vooruitzicht bepaald niet overdreven is blijkt wel uit het feit dat ons
nieuwe paspoort / ID bewijs behalve vingerafdrukken, een irisscan en een gezichtsscan straks mogelijk ook
zal bestaan uit een minichip die met een injectienaald onder onze huid zal worden ingebracht.
In de jaren '80 schreef sf-auteur William Gibson zijn legendarische 'cyberpunk' roman 'Neuromancer', dat
aan de basis stond van films zoals Johnny Mnemonic, The Matrix en recenter 'Source Code'. Amerikaanse
neuro-wetenschappers zijn er nu in geslaagd om de in het boek beschreven techniek van het up- en
downloaden van grote hoeveelheden informatie in een in het menselijk brein geïmplanteerde geheugenchip
te realiseren. Vooralsnog alleen in ratten en met chips die enkel eenvoudige informatie kunnen onthouden,
maar het begin is er.
De nieuwe chip is in staat om in het brein de rol van de hippocampus -het gedeelte waarin het
langetermijngeheugen wordt opgeslagen- over te nemen door de hersengolf patronen op te slaan en weer
terug te zenden. Op dezelfde manier waarop ratten in de tests met behulp van de chip konden onthouden op
welke plek ze water konden drinken, kunnen straks hele boeken in onze hersenen worden gedownload. Of,
zoals in het geval van 'Neo' in The Matrix, Kung Fu worden geleerd.
De mogelijkheden van deze chip zijn schier eindeloos. Piloten kan razendsnel worden geleerd hoe ze met
de nieuwste Joint Strike Fighter moeten vliegen, iets dat de luchtmacht duizenden uren kostbare trainingen
kan besparen. Thuis huiswerk maken is voor jongeren verleden tijd; even je brein op school in de juiste plug
steken, uploaden, en klaar. Zelfs mensen die een hersenbeschadiging hebben opgelopen -hetzij door een
genetische afwijking, hetzij door een ongeluk- zouden door de chip een heel nieuw leven kunnen krijgen.
De chip kan echter ook voor veel minder aantrekkelijke doeleinden worden gebruikt, zoals het 'corrigeren'
van gedrag en zelfs gedachten die niet overeen stemmen met de normen en wensen van de overheid,
oftewel de verwezenlijking van George Orwells 'gedachtenpolitie'. Daarnaast dreigen de mensen door deze
chip niet alleen beroofd te worden van hun vrije wil, maar ook van al hun privacy, omdat de overheid 24 uur
per dag kan controleren waar ze mee bezig zijn en waar ze aan denken. Zo zouden (gedachten-)'misdaden'
nog vóór ze worden gepleegd kunnen worden voorkomen.
Het schrikbeeld van een dergelijke dictatoriale digitale slavenmaatschappij waaruit ontsnappen onmogelijk is
komt steeds dichterbij. Overheden zwijgen er het liefst over, maar over de mogelijkheid van een
implanteerbare chip als aanvulling op of onderdeel van ons nieuwe biometrische paspoort -waaraan ons
burgerservicenummer, patiëntendossier, strafblad, inkomensgegevens, etc.etc. kunnen worden gekoppeldwordt serieus nagedacht (2). Door deze ontwikkelingen zouden christenen die op grond van Bijbelse
profetieën van mening zijn dat het 'teken van het Beest' mogelijk zal bestaan uit een verplichte
implanteerbare chip tot de conclusie kunnen komen dat de 'eindtijd' zeer dichtbij is.
Xander - (1) Alexander Higgins
(2) De Telegraaf (Op het scherp van de Snede, prof. dr. B.Smalhout)
Reactie
De chip wordt straks inderdaad mainstream; de Volkskrant van vorige week berichtte over orthodontisten die
een chip willen laten plaatsen in beugels, zodat men kan checken of kinderen de beugels wel vaak genoeg
dragen. Ofschoon het hier een chip in een product betreft en niet in een persoon, wordt de chip hier ingezet
als controlemiddel.
Prof. Smalhout heeft er onlangs nog zijn column Biometrische nachtmerries (Telegraaf 4 juni j.l.) aan gewijd.
Daarin trekt hij de parallel tussen het nieuwe paspoort en het persoonsbewijs ten tijde van het Derde Reich.
"Het [persoonsbewijs] heeft talloze verzetsmensen en meer dan 80 procent van onze Joodse medeburgers
het leven gekost", aldus Smalhout. Over de uitvinder - de Nederlandse rijksambtenaar Jacobus Lentz schrijft hij "Hij was het symbool geworden van het ultieme staatsinstrument tot maatschappelijke beheersing,
controle en onderdrukking."
In september aanstaande wordt het nieuwe paspoort geïntroduceerd, met vingerafdrukken, irisscan,
gezichtsscan en eventuele chip voor opslag van ons dna. Vervolgens sprak hij profetische woorden: "De
moderne elektronica biedt de overheid zo veel mogelijkheden om de staatsburger volkomen te controleren
en te terroriseren...",
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De „elite‟ willen WERKELIJK van ons af!!!
juni 21, 2011By: silviavideler
Webster Tarpley: The Elite‘s Plan for Global Extermination
Overgenomen van de site van de bekende ‗Vader Jakob‘ die u kunt vinden onder: www.genade.info/blog
met daarop minstens evenzo interessante onderwerpen als op onze eigen site!
In this interview, Dr. Tarpley reviews the writings of John P. Holdren, the current White House science
advisor. This interview conclusively exposes scientific elite‘s true agenda, world-wide genocide and the
formation of a global government to rule.
httpv://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T3Eo2YTQUr8
In 1977 verscheen een boek Ecoscience http://zombietime.com/john_holdren/ op de markt van de hand van
John Holdren en zijn naaste collega‘s Paul Ehrlich en Anne Ehrlich. Holdren schreef dat gedwongen
abortussen en massasterilisatie ingevoerd zou moeten worden om de planeet te redden. Een van zijn
andere oplossingen is de bevolking middels een bepaald soort drug dat onvruchtbaarheid veroorzaakt, aan
het drinkwater toe te voegen. Dit zijn niet de ideeën van een gek maar van een persoon die door Obama is
benoemd om leiding te geven aan het wetenschappelijk beleid –informeel bekend als de ―Wetenschappelijke
Tsaar‖. Zoals inmiddels bekend wil Obama 1.5 miljard dollar uittrekken om de gelegaliseerde moord op
ongeboren baby‘s te bevorderen. Op de website van het ‗Obama-Biden Overgangs Project‘ wordt een
drastische politieke koerswijziging op het gebied van abortus aangekondigd, om internationale pro-abortus
organisaties zoals Planned Parenthood te ondersteunen. De ethische opvattingen van Obama over
onderwerpen als abortus en stamcelonderzoek maken hem de meest extreme pro-abortuspresident. Obama
vindt dat er een ‗fundamenteel recht‘ op abortus moet komen gedurende heel de zwangerschap, inclusief
het recht om een volledig ontwikkeld kind in de laatste weken te doden om niet nader omschreven
‗gezondheidsredenen‘. In feite wordt op deze manier iedere
beperking op abortus afgewezen.
Meer info: Malthus, Global Warming en Depopulatie
De wereldelite vertelt over haar plannen
written by vader Jakob \\ tags: depopulatie; gedwongen abortus;
John P. Holdren; Paul R. Ehrlich; Malthus
Een wereldelite vertelt over haar plannen..!
Het ware gezicht van die vriendelijke elite..
Guido Jonkers © wanttoknow.nl/.be
x
Hieronder een aantal van de uitspraken van mensen uit de ‗wereldelite‘, als je die zo zou kunnen noemen.
Uitspraken in het kader van de wereldbevolking, de ‗overbevolking‘, waarvan sprake zou zijn. Natuurlijk in
hun ogen! Arme mensen en ondervoedde zijn voor hen een bedreiging. Kijk eens naar de op gang komende
exodus van arm naar rijk, vanuit de landen rondom het rijke Europa.
Het maakt ook niet uit, hoe we ze noemen, elite of hoe dan ook. Het gaat om de boodschap áchter de
uitspraken die ze doen, de inhoud boven de vorm.. Dan is er een rode draad zichtbaar in dat verband, die
door deze uitspraken loopt; die rode draad is er. Overbevolking is een ziekte van de mensheid. Aldus deze
elite..
Maar het schijnt ze gelukt te zijn. Het wereldbeeld zo beïnvloeden dat de focus ligt op overbevolking. Niet op
over consumptie. Niet op de uitbuiting van de armen door de rijken. Het is niet het Amerikaanse volk dat met
name zorgt voor de uitputting en vervuiling van de wereld, door ruim 40% van de wereldhulpbronnen te
gebruiken, terwijl het 4% van de wereldbevolking uitmaakt.
Het zijn met name de arme sloebers in de Derde Wereld (wat een naam eigenlijk), die het gedaan hebben.
Maar kijk anders dit artikel eens door om deze leugen helpen te ontmaskeren. Wat is de reden voor massavaccinaties, anders dan het officiële verhaal om het griepvirus te lijf te gaan?
Coutinho, hoe kan het dat het nieuwe griepvirus is 'gemaakt' van 3 virusstammen?
Het laboratorium-vervaardigde griepvirus, want zoveel is inmiddels wel
duidelijk, is dus geen natuurlijk virus! Het is ‗gemaakt‘. Want als ook (of zelfs)
Dr. Roel Coutinho zich afvroeg bij Pauw en Witteman, hoe het mogelijk is
dat het Spaanse griepvirus van 1918 kon bestaan uit 3 virusstammen, dan
heeft hij die vraag nu nog! (Waarom horen we daar niets over eigenlijk!)
Ook het Mexicaanse griepvirus is een combinatie van meerdere
griepvirusstammen, die normaal NOOIT bij elkaar komen. Waar ze elkaar dan
wel gevonden hebben? Niet in het café op de hoek, maar gewoon, in het
laboratorium. (of ‗t laboratorium moet zo heten..?)
Maar wat is nu het doel van deze vaccinaties? Dat is toch wel een logische vraag, als we weten dat het
griepvirus door figuren in elkaar is gezet en opzettelijk verspreidt is. Is het doel dan het indienen van giftig
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materiaal via de vaccinaties of is dat het inbrengen van een microchip, wellicht op nano-niveau, onzichtbaar
maar daarom niet minder ‗effectief‘ voor deze club.
Ook David Icke blijft keer op keer waarschuwen voor de grootschalige vaccinaties. Ook hij concludeert aan
de hand van zijn vele, vele bronnen en na bijna 20 jaar werk op dit gebied, dat het de wereldelite te doen is
om het chippen van de mensheid. In dit verhaal past perfect het relaas van Nick Rockefeller tegen Aaron
Russo. Kijk HIER op de site, als je het nog niet gelezen hebt.
Nu dan even de wereldelite zélf aan het woord..? Een aantal citaten spreken boekdelen:
*******
x
―Given global instabilities, including those in the former Soviet bloc, the need for firm control of world
technology, weaponry, and natural resources, is now absolutely mandatory. The immediate reduction of
world population, according to the mid-1970′s recommendation of the Draper Fund, must be immediately
affected.‖
The present vast overpopulation, now far beyond the world carrying capacity, cannot be answered by future
reductions in the birth rate due to contraception, sterilization and abortion, but must be met in the present by
the reduction ofnumbers presently existing. This must be done by whatever means necessary.‖
―Gezien de wereldwijde instabiliteit, inclusief die in het voormalige Soviet blok, is het een absolute
verplichting om controle te krijgen over de technologie in de wereld, de wapens en natuurlijke hulpbronnen..
De onmiddellijke reductie van de wereldbevolking, overeenkomstig de aanbevelingen uit het midden van de
jaren 1970 van het Draper Fonds, dient onmiddellijk in werking te worden gesteld.
De huidige, immense overbevolking, die ver ligt boven de capaciteit die de wereld aan kan, kan niet worden
bestreden door de reductie van de geboortecijfers via vruchtbaarheidsbeperkingen, sterilisatie en
abortussen, maar dient te worden bereikt door de reductie van de huidige aantallen. Deze dient te worden
uitgevoerd met elk middel dat noodzakelijk is.‖
Initiative for the United Nations ECO-92 EARTH CHARTER (HIER)
***
―A reasonable estimate for an industrialized world society at the present North American material standard of
living would be one billion people. This must be implemented within 30-50 years; 2/3‘s of the population must
be cut.‖
Een redelijke schatting van een geïndustrialiseerde wereldmaatschappij, volgens de Noord Amerikaanse
levensstandaard, zou 1 miljard mensen zijn. Dit dient te worden geïmplementeerd binnen 30-50 jaar, 2/3 van
de wereldbevolking dient te verdwijnen.
UN Biodiversity Assessment on Sustainable Human Population; US Senate September 9, 1994
***
CNN-oprichter Ted Turner weet het wel: "een reductie van 95% in vergelijking
met het huidige niveau, zou ideaal zijn"
―A total world population of 250-300 million people, a 95% decline from present
levels, would be ideal.‖
―Een wereldbevolking van totaal zo‘n 250-300 miljoen mensen, dus een
reductie van 95% in vergelijking met het huidige niveau, zou ideaal zijn‖
Ted Turner, owner of CNN,
in an interview with Audubon magazine
***
―There is a single theme behind all our work–we must reduce population levels. Either governments do it our
way, through nice clean methods, or they will get the kinds of mess that we have in El Salvador, or in Iran or
in Beirut. Population is a political problem. Once population is out of control, it requires authoritarian
government, even fascism, to reduce it….
Our program in El Salvador didn‘t work. The infrastructure was not there to support it. There were just too
goddamned many people…. To really reduce population, quickly, you have to pull all the males into the
fighting and you have to kill significant numbers of fertile age females…. The quickest way to reduce
population is through famine, like in Africa, or through disease like the Black Death….‖
―Er is één enkel thema achter al ons werk: we moeten de bevolkingsaantallen reduceren. Óf overheden
doen het op onze manier, via schone, vriendelijke methodes, of we krijgen het type rotzooi dat we hebben in
El Salvador, of in Iran of in Beirut. Populatie is een politiek probleem. Op het moment dat de populatie niet
onder controle is, vraagt dat om autoritaire overheden, zelfs fascisme, om de verminderingen voor elkaar te
krijgen…
Ons programma in El Salvador werkte niet; de infrastructuur aldaar was onvoldoende om het programma te
steunen. Er waren gewoon teveel mensen.. Om écht de populatie te verminderen, snel, dien je alle mannen
in het gevecht te betrekken en is het nodig dat je significante aantallen vrouwen vermoord in de vruchtbare
leeftijd… De snelste manier om de bevolking te verminderen, is via de hongersnood, zoals in Afrika, of via
ziektes zoals de Zwarte Dood..‖
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Thomas Ferguson, State Department Office of Population Affairs
***
―Within the next 5 to 10 years it would probably be possible to make a new infective micro-organism which
could differ in certain important respects from any known disease-causing organisms. Most important of
these is that it might be refractory to the immunological and therapeutic processes upon which we depend to
maintain our relative freedom from infectious disease.
The Defense Department‘s Biological Warfare (BW) division at Ft. Detrick which requested during the 1969
House Appropriations Committee hearing, funds to develop, a ―novel‖ new disease that would both be
resistant to, and break down a victim‘s immune system (AIDS).
―A cancer is an uncontrolled multiplication of cells; the population explosion is an uncontrolled multiplication
of people…. We must shift our efforts from the treatment of the symptoms to the cutting out of the cancer.
The operation will demand many apparently brutal and heartless decisions.‖
―Binnen 5 tot 10 jaar zal het waarschijnlijk mogelijk zijn een nieuw, effectief micro-organisme te maken, dat
op wezenlijke en belangrijke punten afwijkt van elk, op dit moment bekend organisme. Het belangrijkste
daarbij, is dat het opstandig is tegen de therapeutische en immunoligische processen, die ons vandaag de
dag in een zekere vrijheid laten leven van infectieziekten.
De afdeling Biologische Oorlogsvoering van het Ministerie van Defensie in Fort Detrick, verzocht in 1969
tijdens de hoorzittingen van het Congres-Committée Kredietvoorziening om fondsen om een splinternieuwe
ziekte te mogen ontwikkelen, die resistent zou zijn tegen het menselijke immuunsysteem en dit ook zou
kunnen afbreken. (AIDS)
Kanker is een ongecontrolleerde celdeling; de bevolkingsexplosie is een ongecontrolleerde deling van de
mensheid.. We moeten onze inspanningen richten het uitsnijden van de kankercellen, in plaats van het
behandelen van de symptomen. Deze operatie vraagt wel om veel schijnbaar brutale en harteloze
beslissingen‖.
Stanford Professor Paul Ehrlich in The Population Bomb
***
―In order to stabilize world population, we must eliminate 350,000 people per day. It is a horrible thing to say,
but it is just as bad not to say it.‖
Om de wereldbevolking te stabiliseren, dienen we zo‘n 350.000 mensen per dag te elimineren. Het is een
verschrikkelijke uitspraak, maar het is net zo slecht om de uitspraak niet te doen.
J. Cousteau, 1991 explorer and UNESCO courier
***
―I believe that human overpopulation is the fundamental problem on Earth Today‖ and ―We humans have
become a disease, the Humanpox.‖
―Ik geloof dat de menselijke overbevolking een fundamenteel probleem is op onze Aarde, vandaag de dag‖.
en ―Wij mensen zijn een ziekte geworden, de ‗Mensenpokken‘.
Dave Foreman, Sierra Club and co founder of ‗Earth First‘!
***
―In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global
warming, water shortages, famine and the like would fit the bill…. But in designating them as the enemy, we
fall into the trap of mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervention and
it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy, then, is
humanity itself.‖
―Op zoek naar een gemeenschappelijke vijand die ons kan verenigen, kwamen we op het idee dat de
bevolking, het gevaar van de opwarming van de aarde, het tekort aan water, besmettelijke ziektes en dat
soort zaken in het rapport een plaats zouden moeten krijgen.
Maar door deze factoren als ‗vijand‘ aan te duiden, trappen we in de val dat we de oorzaak met de
symptomen gaan verwarren. Al deze veranderingen zijn veroorzaakt door het ingrijpen van de mens en deze
problemen kunnen alleen worden opgelost, wanneer de houding kan worden gewijzigd. De werkelijke vijand,
is dus de mensheid zélf‖.
Alexander King, Bertrand Schneider –
Founder and Secretary, respectively, The Club of Rome,
The First Global Revolution, pgs 104-105, 1991
***
―Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature‖
Houd de wereldbevolking onder de 500.000.000, in de balans-regelmaat van de
natuur‖
Anonymously commissioned Georgia Guidestones
***
Michael Gorbatsjov
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―We must speak more clearly about sexuality, contraception, about abortion, about values that control
population, because the ecological crisis, in short, is the population crisis. Cut the population by 90% and
there are not enough people left to do a great deal of ecological damage.
―Wij dienen ons duidelijker uit te spreken over seksualiteit, geboortebeperking, over abortus, over de
waarden die de populatie controleren, omdat de ecologische crisis, kortgezegd, de bevolkingscrisis is.
Wanneer je de bevolking met 90% vermindert zul je zien dat er niet veel mensen over zijn die een grote
ecologische schade kunnen berokkenen.‖
Mikhail Gorbachev
***
Dr. Eric Pianka
―War and famine would not do. Instead, disease offered the most efficient and fastest
way to kill the billions that must soon die if the population crisis is to be solved. AIDS is
not an efficient killer because it is too slow. My favorite candidate for eliminating 90
percent of the world‘s population is ‗airborne‘ Ebola (Ebola Reston), because it is both
highly lethal and it kills in days, instead of years. We‘ve got airborne diseases with 90
percent mortality in humans. You know, the bird flu‘s good, too. For everyone who
survives, he will have to bury nine‖
―Oorlog en hongersnood zijn onvoldoende. Daartegenover is ziekte een zeer efficiente
en snelle manier om de miljarden te doden, die binnenkort moeten sterven als de
bevolkingscrisis opgelost moet worden. AIDS is geen effciente moordenaar, omdat
deze te langzaam werkt. Mijn favoriete kandidaat om 90% van de bevolking te elimineren is het loslaten van
het Ebola-virus (Ebola Reston), omdat het én bijzonder dodelijk is én bijzonder snel werkt, het doodt binnen
enkele dagen, in plaats van in jaren.
We hebben luchtweg ziektes die 90% dodelijk zijn onder mensen. En weet je, de vogelgriep is ook goed.
Iedereen die overleeft, zal er 9 dienen te begraven.‖.
Dr. Eric Pianka, University of Texas evolutionary ecologist and lizard expert.
Showed solutions for reducing the world‘s population to an audience on population control.
***
Dr. Henry Kissinger, nobelprijswinnaar, met uitspraken die net zo onflateus
lijken als deze foto...
―Depopulation should be the highest priority of foreign policy towards the third
world, because the US economy will require large and increasing amounts of
minerals from abroad, especially from less developed countries‖.
―Vermindering van de wereldbevolking zou de hoogste prioriteit dienen te
krijgen van buitenlandse politiek tegenover de derde wereld, omdat de
economie van de VS steeds stijgende hoeveelheden grondstoffen uit andere
landen nodig zal hebben, in het bijzonder uit de ontwikkelingslanden‖.
―De wereldpopulatie dient te worden verminderd met 50%‖
―The elderly are useless eaters‖ ―Ouderen zijn onnodige eters‖
―(Toxische) Voeding is een wapen‖
―The illegal we do immediately. The unconstitutional takes a little longer.‖
―Het illegale doen we onmiddelijk. Het ongrondwettelijke duurt iets langer‖.
Dr. Henry Kissinger
***
―The principle that sustains compulsory vaccination is broad enough to cover cutting the Fallopian tubes.‖
―Het principe van de gedwongen vaccinaties is net zo breed als het afsnijden van de eileiders‖.
Justice Oliver Wendell Holmes
***
―We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will
accept the New World Order.‖
―We staan op de rande van een wereldwijde transformatie. Het enige dat we nodig hebben is een grote crisis
en dan zullen alle landen de Nieuwe Wereld Orde accepteren.
David Rockefeller
***
Prins Phillip van Engeland. Voelt zich kennelijk verheven boven het plebs..
―If I were reincarnated I would wish to be returned to earth as a killer virus to lower
human population levels.‖
Als ik reincarneer, zou ik graag terug willen keren als een dodelijk virus, om de
menselijke bevolkingsaantallen te verlagen.
Prince Phillip, Queen Elizabeth‘s husband,
Duke of Edinburgh, leader of the World Wildlife Fund
***
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―Childbearing should be a punishable crime against society, unless the parents hold a government license.
All potential parents should be required to use contraceptive chemicals, the government issuing antidotes to
citizens chosen for childbearing.‖
―Het krijgen van kinderen zou een als een criminele daad tegen de mensheid moeten worden gezien, of de
ouders zouden een vergunning van de overheid kunnen laten zien.
Alle mogelijke toekomstige ouders zouden verplicht moeten worden om chemische voorbehoedsmiddelen te
gebruiken, die de overheid verstrekt aan burgers die kiezen voor het krijgen van kinderen‖.
David Brower, first Executive Director of the Sierra Club
***
―I wish very much that the wrong people could be prevented entirely from breeding; and when the evil nature
of these people is sufficiently flagrant, this should be done. Criminals should be sterilized and feebleminded
persons forbidden to leave offspring behind them…The emphasis should be laid on getting desirable people
to breed…‖
―Ik heb een diepe wens, dat de verkeerde mensen er geheel van weerhouden worden om zich voort te
planten; en wanneer het duivelse karakter van deze mensen voldoende vaststaat, dan kan dat woren
gedaan. Criminelen zouden moeten worden gesteriliseerd en het zou kleinmoedige personen verboden
moeten worden om nazaten na te laten. De nadruk zou moeten worden gelegd op de voortplanting van
aantrekkelijke mensen‖..
Theodore Roosevelt to Charles B. Davenport, January 3, 1913,
Charles B. Davenport Papers, Department of Genetics, Cold Spring Harbor, N.Y.
***
―Malthus has been vindicated; reality is finally catching up with Malthus. The Third World is overpopulated,
it‘s an economic mess, and there‘s no way they could get out of it with this fast-growing population. Our
philosophy is: back to the village.‖
―Malthus zienswijze (HIER) is inmiddels juist gebleken; de realiteit doet recht aan Malthus. De Derde Wereld
is overbevolkt, het is een economische rotzooi en het is op geen enkele manier mogelijk dat zij hieruit komen
met hun snelgroeiende bevolking. Onze filosofie is: terug het dorp in.‖
Dr. Arne Schiotz, World Wildlife Fund Director of Conservation,
stated such, ironically, in 1984
***
―The drive of the Rockefellers and their allies is to create a one-world government combining supercapitalism
and communism under the same tent, all under their control…. Do I mean conspiracy? Yes I do. I am
convinced there is such a plot, international in scope, generations old in planning, and incredibly evil in
intent.‖
―De inspanningen van de Rockefellers en hun bondgenoten is om een Nieuwe Wereld Orde te creëeren
waarin het superkapitalisme wordt gecombineerd met het communisme onder dezelfde vlag, allemaal onder
hún controle… Bedoel ik een samenzwering? Jazeker, dat bedoel ik.
Ik ben ervan overtuigd dat er een dergelijke opzet is, internationaal in zijn visie, al generatie lang in de
planning en ongelooflijk duivels in zijn bedoelingen.‖
Congressman Larry P. McDonald, 1976,
killed in the Korean Airlines 747 that was shot down by the Soviet Union.
***
―Een Planetair Regime zou de verantwoordelijkheid moeten krijgen voor het vaststellen van een optimale
bevolkingsgrootte in de wereld en voor elke regio. En tevens voor het arbitreren in de verschillende landen in
hun aandeel in de regionale limieten. De controle over de bevolkinsgrootte zou de verantwoordelijkheid
kunnen blijven van elke overheid, maar het Regime zou enige macht moeten houden om de afgesproken
limieten te handhaven. Het is inderdaad geconcludeerd, dat dwingende bevolkingsgroei-wetgeving, zélfs met
daarin opgenomen wetten met gedwongen abortus, gesteund zouden kunnen worden onder de bestaande
Grondwet, als de bevolkingsgrootte dusdanig gevaarlijk van grootte zou zijn, dat deze de gemeenschap in
gevaar zou brengen.
John P. Holdren naast zijn 'werkgever', Barack Obama.
Het idee om steriliteitsmiddelen aan het drinkwater toe te voegen of in
levensmiddelen, is een idee dat mensen als gruwelijk in de oren kan
klinken, méér dan andere voorstellen om onvrijwillige geboortecontrole in
te voeren. En inderdaad zou dit sommige, erg moeilijke, politieke, wettelijke
en sociale problemen oproepen, om maar niet te spreken over technische
problemen. Er bestaat op dit moment ook nog geen chemische sterilisator
in dat verband, noch lijkt het erop dat er een ontwikkelt wordt.
Om geaccepteerd te worden, zou een dergelijke stof aan nogal strenge
eisen dienen te voldoen. Het zou overal even effectief dienen te zijn.
Ondanks de uitermate verschillende doses die mensen binnen zouden krijgen en ondanks de verschillende
maten van vruchtbaarheid en gevoeligheid voor deze stof bij verschillende individuen. De stof dient vrij te
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zijn van onplezierige en zelfs gevaarlijk bijwerkingen. En natuurlijk zou het geen effect moeten hebben op de
leden van het ándere geslacht, noch op kinderen, oude mensen, huisdieren of vee.‖
Obama‘s science czar John P. Holdren
From a book he helped write ‗Ecoscience‘
***
―And advanced forms of biological warfare that can target specific genotypes may transform biological
warfare from the realm of terror to a politically useful tool.‖
Vergevorderde manieren om biologische oorlogen te voeren, van het soort dat specifieke gentypes tot doel
hebben, kunnen de biologische oorlogsvoering uit de sfeer van terreur halen en er een politiek nuttig
instrument van maken.
Secretary of Defense William S. Cohen,
April 28, 1997; Testimony before Congressional Committee
***
―Ik pretendeer niet dat geboortebeperking de enige manier is waarop de wereldbevolkingsgroei gestopt kan
worden… Oorlog… heeft in dit opzicht behoorlijk teleurgesteld, maar wellicht dat biologische oorlogsvoering
effectiever zal blijken te zijn. Als een Zwarte Dood (pest) over de wereld verspreidt zou kunnen worden, één
keer in elke generatie, dan zouden de overlevenden zich vrij kunnen voortplanten zonder dat ze de wereld te
vol zouden maken.. Deze situatie zou wellicht wat onplezierig zijn, maar wat maakt het uit? Werkelijk
ontwikkelde mensen zijn onverschillig tegenover geluk, in het bijzonder tegenover andermans geluk. Er zijn
3 manieren om een gemeenschap stabiel te maken, in relatie tot bevolkingsaantallen. Het eerste is dus
geboortecontrole, het tweede is kindermoord of werkelijk vernietigende oorlogen, en de derde manier is de
manier om een algehele ergernis te creëren, behalve voor een krachtige minderheid..‖
Bertrand Russell, The Impact Of Science On Society 1953
―No one will enter the New World Order unless he or she will make a pledge to worship Lucifer. No one will
enter the New Age unless he will take a Luciferian Initiation.‖
―Niemand zal deelnemen aan de Nieuwe Wereld Orde, tenzij hij of zij een eed zweert aan Lucifer. Niemand
zal het Nieuwe Tijdperk binnentreden, vóórdat hij of zij een Luciferische Initiatie hebben ondergaan‖.
David Spangler, Director of Planetary Initiative, United Nations
***
‖Wie het voedsel beheerst, beheerst de wereld‖ - Fritz ter Meer directeur IG Farben
***
―Population growth has exceeded the capacity of the biosphere‖ (i.e. the earth) ―It is estimated that an
‗agricultural world‘ in which most human beings are peasants should be able to support 5 to 7 billion people.‖
―De wereldbevolking heeft de capaciteit van de biosphere, de Aarde, overstegen. Er zijn schattingen die
ervan spreken, dat een wereld die gebaseerd is op landbouw en waar het grootste deel van de mensheid
boeren zijn, in staat zou moeten zijn om 5 tot 7 miljard mensen te voeden‖.
UN Biodiversity Treaty UN Global Biological Assessment Sustainable Human Populations
En last but not least… Onze eigen Microsofte Bill Gates…
x
Bill Gates, op de plek waar hij graag gezien wil worden, tussen
regeringsleiders en topindustriëlen.. Hier op het 'World Economic Forum'
in Davos.
Bill Gates heeft inmiddels met zijn vrouw Melinda besloten om zich
volledig te storten op de vaccinatie van het arme deel van de
wereldbevolking.. Wat een goedzakken zijn het toch, nietwaar..?
Maar als we Bill aan het woord horen, op diverse podia, blijkt de ‗goede
man‘ zich regelmatig te verspreken.. Hij had zich wellicht ook bij het
onderhouden van zijn monopolie-positie op het gebied van
computersoftware in de wereld moeten houden..
Wij plaatsen hier graag 2 links van artikelen die we rondom deze uitspraken hebben geplaatst op deze site.
Bill Gates laat met vaccins de wereldbevolking dalen
Bill Gates noemt moeders van ongevaccineerde kinderen moordenaars..!
http://www.wanttoknow.nl/economie/de-wereldelite-vertelt-over-haar-plannen/
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Waarschuwen nieuwe films en tv-series ons voor de komst van Planeet X?
Predictive Programming: Atoomaanslag 26 juni Berlijn? (vervolg) - Visioen 8 jarig meisje: Komst 'zwarte zon'
in juli tijdens laatste vlucht Space Shuttle Atlantis
Het eerste seizoen van de nieuwe serie The Event wordt
afgesloten met de komst van een 'planeet X' aan de hemel.
In een opvallend groot aantal recente en nieuwe films en tv-series
keren in diverse variaties dezelfde thema's terug: gevaar uit de
ruimte, de openbaring van aliens, de verschijning van een planeetX achtig hemellichaam en dramatische gebeurtenissen die onze
hele wereld totaal veranderen. De afgelopen jaren constateerden
we al eerder dat er sprake lijkt van 'predictive programming' door
de machtselite achter de schermen, die op de hoogte zou zijn van
wat er komen gaat en de wereldbevolking door middel van Hollywood rijp maakt voor de aanstaande komst
van de New Age Nieuwe Wereld Orde.
De film '2012', gebaseerd op het veronderstelde -maar ondertussen zwaar betwijfelde- einde van de Maya
kalender op 21-12-2012, zette de afgelopen jaren de toon van een lange serie bioscoopfilms over
apocalyptische gebeurtenissen die op korte termijn de mensheid zouden gaan overspoelen. In hoeverre
deze film over het einde van de wereld 'predictive' of 'voorspellend' is moet nog maar blijken, maar zeker is
dat al in 2001 de aanslagen op 9/11 ruim een half jaar van tevoren vrijwel letterlijk werden voorspeld in de
'The X-Files' spinoff The Lone Gunmen.
Een invasie van onze planeet door aliens uit de ruimte en het einde van de wereld zijn al tientallen jaren
regelmatig terugkerende onderwerpen. Het gaat dan ook te ver om de titels van alle relevante films en series
te behandelen. In recente jaren viel met name de film 'Knowing' (2009) op, waarin een leraar (gespeeld door
Nicolas Cage) ontdekt dat op een 50 jaar oud vel met cryptische codes de exacte datums van grote rampen
worden voorspeld, inclusief de gehele vernietiging van het oppervlak de Aarde door een enorme zonne
uitbarsting. Tevens komt er een soort 'opname' achtige gebeurtenis in voor. Daarnaast lijkt ook de olieramp
in de Golf van Mexico (april 2010 - heden) in Knowing voorspeld te worden.
In 2009 en 2010 verschenen de eerste seizoenen van de remake van de in de jaren '80 geruchtmakende sfserie 'V'. Net als in de kaskraker 'Independence Day' (1996) verschijnen er in 'V' plotseling gigantische
ruimteschepen boven diverse Aardse metropolen. De 'aliens', die er van de buitenkant net als mensen
uitzien, maken bekend dat ze 'in vrede' zijn gekomen om de mensheid van zijn enorme problemen af te
helpen. Aanvankelijk is de wereld enorm enthousiast, totdat enkelen ontdekken wat de ware, duistere
bedoelingen van de aliens zijn en daarom een verzetsgroep oprichten.
Ook in de film 'Skyline' (2010) vind er een invasie door aliens plaats. Van meet af aan is duidelijk dat ze
kwaadaardig zijn. De agressief uitziende ruimteschepen die boven steden verschijnen zuigen duizenden
mensen uit hun huizen en van de straten omhoog, opnieuw een gebeurtenis die sterk doet denken aan de
leer van de 'opname' van de christelijke Gemeente. Dit jaar volgde wederom een 'alien invasie' film: Battle
Los Angeles, en deze maand is in de VS de sf-serie 'Falling Skies' in première gegaan. Deze serie begint
enkele maanden ná een invasie uit de ruimte, waarin aliens eerst alle stroom op de wereld uitschakelden om
vervolgens complete steden te vernietigen.
Binnenkort komt er een intrigerende, op wilde complottheorieën gebaseerde 'invasie uit de ruimte' variant in
de bioscoop: Iron Sky. In het jaar 2018 stijgen er honderden ruimteschepen op vanaf de achterkant van de
maan. Inzittenden: de Nazi's, die in de Tweede Wereldoorlog een geheime basis op de maan zouden
hebben gebouwd, en dan een nieuwe poging zullen doen om de wereld te veroveren.
Iets totaal anders is de humoristische sf-film 'Paul'. Ook deze film wordt gekenmerkt door een aantal 'eindtijd'
thema's, zoals een ontsnapte, met genezende gaven behepte 'grey' alien die weer terug naar zijn eigen
planeet wil. Wat in deze film vooral opvalt is het feit dat het christendom, het geloof in de Schepping en in
God en de overtuiging van veel christenen dat aliens eigen demonen zijn compleet belachelijk wordt
gemaakt, en dat een christelijke man als een gevaarlijke idioot wordt neergezet.
Planeet X in The Event
Zoals in 'V' zijn als mensen uitziende aliens ook het onderwerp in de nieuwe serie 'The Event', waarin een
aantal opvallende parallellen te zien zijn met de 'echte' wereld, zoals een zwarte president die vanwege zijn
charme is gekozen, maar later een veel harder gezicht opzet en toenemende aardbevingen over de hele
wereld, die in verband staan met wat er in de laatste aflevering van het seizoen gebeurt (spoiler alert!:): het
verschijnen van de planeet van de aliens aan de hemel - kortom: een planeet-X achtige gebeurtenis.
Recent hebben we diverse malen aandacht besteed aan de komst van komeet Elenin in de herfst van dit
jaar (september-november). Veel onafhankelijke researchers geloven dat er sterke aanwijzingen zijn dat
Elenin geen komeet is, maar een enorme exoplaneet of een bruine dwergster, die verantwoordelijk zou zijn
voor het toenemende aantal zware aardbevingen. Als Elenin -'planeet X' of 'Nibiru' of 'Hercolubus'- in de
herfst de Aarde dicht genaderd zal zijn, zal dit volgens hen leiden tot apocalyptische gebeurtenissen zoals

Nieuwsbrief nr. 129 – 27 juni 2011 - pag. 57

een poolomkering, extreme wereldwijde aardbevingen en enorme vloedgolven die halve continenten zullen
wegvagen.
De komst van dit hemellichaam, dat mogelijk net zo groot zou zijn als de planeet Jupiter, zou al in 1983
bekend zijn gemaakt in de Washington Post en New York Times. Toen wetenschappers eenmaal in de
gaten kregen dat deze 'planeet X' in 2011 zo dichtbij de Aarde zou komen dat de hele wereld erdoor
verwoest zou kunnen worden, werd verder nieuws sindsdien zorgvuldig uit de media gehouden. Zelfs nu het
nog maar 3 maanden duurt voordat het object de Aarde dicht genaderd zal zijn, wordt nog altijd gesproken
over 'komeet' ELEnin, waarvan de eerste drie letters een afkorting zouden zijn voor 'Extinction Level Event':
een 'uitstervings gebeurtenis'.
Wordt in 'The Event' de mensheid inderdaad voorbereid op de komst van een enorme exoplaneet, 'planeet
X'? Is dit zoals in de serie inderdaad de thuiswereld van een buitenaards, op mensen gelijkend ras? Is
komeet Elenin 'planeet X', en zo niet, verschijnt het onheil aankondigende hemellichaam dan mogelijk toch in
2012 of in een later jaar? (1)
Visioen van Zwarte Zon in juli
Op diverse christelijke sites wordt de laatste week een (verondersteld) visioen van een 8 jarig meisje
besproken, waarin ze gezien zou hebben hoe er in juli, tijdens de laatste ruimtereis van de Space Shuttle
Atlantis, een 'zwarte zon' aan de hemel zal verschijnen, en er een ander hemellichaam -mogelijk een maan
van de zwarte zon- tegen de maan zal botsen, waardoor enorme rotsblokken op de Aarde zullen neerstorten
die talloze steden zullen verwoesten en onze planeet letterlijk zullen doen waggelen.
Het meisje zou in haar droom één van de astronauten van de Atlantis hebben herkend, en zei dat er
gebouwen op de maan staan waarin zowel mensen als 'grey' aliens leven. Vlak voordat de meteorieten de
Aarde raken zag ze Jezus te midden van twee engelen, en werd er een grote shofar (bazuin) geblazen
waarna de in de Bijbel beloofde opstanding der doden plaatsvond (2).
Melancholia, Another Earth, Polar Storm
De nieuwe film Melancholia concentreert zich vooral op de psychologische schok en de veranderingen die
mensen ondergaan als blijkt dat er een verborgen planeet van achter de zon vandaan komt die de Aarde
dreigt te raken, waardoor alle leven zal worden uitgeroeid. Another Earth gooit het over een andere boeg: de
planeet die in deze film aan de hemel verschijnt is de Aarde zelf, die een complete kopie is van onze Aarde inclusief alle bewoners.
Tenslotte laat de rampenfilm Polar Storm zien wat er kan gebeuren als het magnetische veld van de Aarde dat in werkelijkheid inderdaad aan het afnemen is- totaal instort. Net als in 'The Event' komt in deze film een
zwarte Amerikaanse president voor, en net als in 'Knowing' is de zon de grote veroorzaker van
onvoorstelbare verwoestingen.
Atoombom in Berlijn?
Aanstaande zondag 26 juni kunnen we zien of er in allerlei tv-shows, krantenartikelen, reclame- en
promotiefilmpjes opnieuw sprake was van 'predictive programming' aangaande een false-flag aanslag met
een kernbom tijdens de openingswedstrijd van het WK-vrouwenvoetbal in Berlijn. Ene Turkistanwolve heeft
op zijn YouTube kanaal allerlei filmpjes, commercials, clips en fragmenten -waaronder opnieuw uit de eerder
genoemde film 'Knowing'- verzameld met verborgen aanwijzingen dat deze aanslag, dat hij het 'mega ritueel
van 2011' noemt, inderdaad voorbereid wordt.
Juist gezien het grote aantal opvallende aanwijzingen lijkt het eigenlijk onwaarschijnlijk dat er aanstaande
zondag daadwerkelijk een (atoom)aanslag in Berlijn zal plaatsvinden. Het kan echter ook zijn dat, naarmate
de mensen meer geconditioneerd zijn door de media, de aanwijzingen doelbewust opvallender worden
gemaakt, als een soort brutaal staaltje machtsvertoon van de elite achter de schermen, om te laten zien dat
niets of niemand de komende New Age Nieuwe Wereld Orde nog kan stoppen.
Of er ook maar iets van de bovenstaande, vooralsnog fictieve gebeurtenissen realiteit wordt moet natuurlijk
nog maar blijken. Het is het veiligst te stellen en te denken dat het WK in Duitsland zonder incidenten zal
verlopen en Elenin straks inderdaad een gewone komeet zal blijken te zijn, die geen enkele impact op de
Aarde zal hebben. Niettemin wordt het steeds meer mensen duidelijk dat we al lang niet meer in 'veilige'
tijden leven en dat de situatie in de wereld er niet beter op lijkt te worden. Ook zonder atoomaanslag en
'planeet X' is het vrijwel zeker dat we spannende en in sommige opzichten angstaanjagende jaren tegemoet
gaan.
Xander - (1) Examiner
(2) Tribulation Now
Zie ook:
10-06-11: Elenin Update: Amateur astronomen zeggen dwergster te zien (Planeet X)
06-06-11: Duitse advocaat bevestigt geplande nucleaire aanslag 26 juni Berlijn
01-05: Wetenschapper: Bewijs voor verband komst Elenin en zware aardbevingen
17-03-11: Komeet Elenin, de aardbevingen in Chili, Christchurch, Japan en de herfst van 2011
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Hij komt - Uit het nieuws 22-06-2011 (Aflevering: 457)
Door: Franklin ter Horst
Het komende oordeel over de naties (deel 20) - De ruiter op het vale paard (deel 2)
(Wellicht overbodig dit nogmaals te onderstrepen, maar het plaatsen van artikelen van derden wil niet
automatisch zeggen dat wij het met elk onderdeel van zo‘n artikel eens behoeven te zijn. Red. )
―En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was (de) dood, en het dodenrijk volgde
achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde, om te doden, met het zwaard, met
de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde‖(Openbaring 6:8).
Diverse Bijbeldeskundigen zijn van mening dat het tekstdeel -om te doden met het zwaard- betrekking heeft
op de islam. De islam wordt ook wel de religie van het zwaard genoemd. In Sura 9-at-Tauba:5 staat: ―doodt
dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt.‖ Dit wordt het vers van het Zwaard genoemd. In de koran
staan maar liefst 123 commando‘s om te vechten en te doden voor Allah. Radicale imams in moskeeën
overal ter wereld roepen stelselmatig op de vijanden van de islam te vernietigen. Ook verheerlijken zij het
martelaarschap. Het is ronduit verbijsterend wat islamitische extremisten wereldwijd aanrichten. Klik hier
voor een uitvoerig overzicht. Dit overzicht laat zien dat moslimextremisten bereid zijn door zelfmoordacties
en andere gruwelijke aanslagen, velen de dood in te jagen met als enig doel zoveel dood en vernietiging te
veroorzaken. Het is inmiddels al lang geen geheim meer dat alle niet-moslims als vijanden van de islam
worden beschouwd en dan in het bijzonder Joden en christenen. De Joodse staat in hun midden wordt
gezien als een dodelijke belediging van alles waarin zij geloven.
Prof. Pieter van der Horst zei tijdens zijn rede ter gelegenheid van zijn
afscheid van de Universiteit Utrecht op 16 juni 2006 dat de islamitische wereld
de fakkel van de redeloze Jodenhaat van de nazi‘s heeft overgenomen en met
vuur en verve verder draagt.
Pieter van der Horst: Het antisemitisme is een van de meest
huiveringwekkende ontwikkelingen van de laatste decennia. In heel de
islamitische wereld wordt al jaren lang dag in dag uit in kranten, weekbladen,
schoolboeken, radio- en televisie-uitzendingen, preken van imams, in lessen
op school en aan de universiteiten een onvoorstelbare hoeveelheid antijoodse propaganda van de ergste soort over honderden miljoenen hoofden
uitgestrooid. Ook in talloze cartoons, die soms aantoonbaar regelrecht zijn
overgenomen uit de anti-Joodse pers van de Nazitijd, wordt een beeld van het
Joodse volk gecreëerd dat in negativiteit zijn weerga niet kent. Zo worden
Joden steevast neergezet als bloeddorstige monsters, zo niet erger. De Israëlische media-watcher Aryeh
Stav schreef dat wat er aan anti-joodse propaganda omgaat in de islamitische wereld in omvang en ernst die
van de Nazitijd overtreft. Dat hij gelijk heeft kan iedereen zien die de moeite neemt eens een tijd te volgen
wat er vooral in Arabische media verschijnt (bijv. via de website van MEMRI, het Middle East Media
Research Institute) of anders door het verbijsterende boek ―Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme‖ van
Hans Jansen te lezen en zijn CD-rom met bijna 1500 cartoons te bekijken. Daaruit blijkt zonneklaar dat in de
islamitische wereld op zeer grote schaal een hysterische vorm van Jodenhaat bestaat.
In menige cartoon worden Joden afgebeeld die islamitische kinderen rauw verslinden, maar ook in boeken
en Tv-documentaires, op internetwebsites en in films, en zelfs in ‗wetenschappelijke‘ publicaties duikt het
motief veelvuldig op. Niets helpt om deze groteske vijandsbeelden in de islamitische wereld te ontkrachten –
immers, men wil niets anders geloven. Hier regeert niet alleen de leugen, hier regeert godsdienstfanatisme
in zijn gevaarlijkste vorm. En het trieste is dat we het hier niet hebben over kleine groepjes radicalen maar
juist over grote massa‘s gewone islamitische gelovigen die op dit punt door en door gehersenspoeld zijn
door hun geestelijke en politieke leiders.
Terwijl moslims zich bezig houden met moordpartijen, werken Joden aan de volgende Nobelprijs.
Het contrast kan niet groter zijn. Men zou mogen verwachten dat de intellectuelen en wetenschappers aan
de Pal-Arabische universiteiten, deze leugens en giftige laster ontmaskeren, maar dat doen ze niet, ze doen
er vaak juist nog een schepje bovenop. Ook in andere islamitische landen ziet men trouwens dat
wetenschappers soms tot slippendragers van de geestelijke en politieke machthebbers zijn verworden.
Als men in ogenschouw neemt dat de Jodenhaat door de intensieve propaganda dagelijks meer moslims
beïnvloedt, en wel in de gehele wereld met groot succes, kan men met grote waarschijnlijk concluderen dat
er nog nooit eerder in de geschiedenis een zo groot aantal Jodenhaters is geweest als nu. Dat is ook
zichtbaar in het alsmaar toenemende aantal antisemitische voorvallen wereldwijd. Lang geleden leerde Karl
Popper dat je nooit tolerant moet zijn tegenover intoleranten, maar Europa met haar slappe knieën is deze
les vergeten en lijkt uit culturele zelfhaat te buigen voor de terreur van de straat; Europa is (alweer) te naïef
om deze ‗clash of civilizations‘ onder ogen te zien en (opnieuw) blind voor het sluipende gevaar van het
fascisme, ditmaal het islamofascisme. Tot zover Prof.Pieter van der Horst.
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Wat een feest is het keer op keer in de straten van de plaatsen die onder beheer staan van het PA/PLO
bewind, wanneer Pal-Arabische moordenaars onschuldige Israëlische burgers de dood injagen. Desondanks
blijven de leiders in Brussel en Washington deze verachtelijke bende in Ram-allah gewoon met miljoenen
dollars ondersteunen. Wat waren ze gecharmeerd van de massamoordenaar Arafat wiens handen dropen
van het bloed van zijn onschuldige slachtoffers. Wat een kransen op het graf van deze misdadiger! Wat een
haat en wat een woedende gezichten wanneer Israël zich verdedigde! En wat een leugenachtige rapporten
van allerlei Israël hatende organisaties. Arme wereldleiders die meehelpen dit volk te vervloeken.
Wegkruipen in holen (bunkers) zal straks niet meer helpen!
Daniël Greenfield schrijft: Waarom is de Islam voortdurend een bron van oorlog, geweld en onrust? Het
probleem, simpel genoeg, is theologisch omdat volgens Mohammed‘s volgelingen de waarde van de Islam
direct verbonden is met fysieke suprematie. Geloven in de Islam, is het geloof te hebben dat de hele wereld
veroverd en onderworpen moet worden. En om een echte moslim te zijn, moet men zich geroepen voelen
om te helpen bij de wereldwijde verovering, of dat nu is door het verstrekken van geld en middelen aan de
jihadisten of om zelf jihadist te zijn. De Islam wordt uitgedrukt in fysieke superioriteit, geweld tegen nietmoslims wordt de essentie van de religie. Wanneer de Islam haar ―gezicht verliest‖, wordt een daad van
godslastering begaan, die alleen religieus kan worden rechtgezet door het doden van de niet-moslims, om
zo opnieuw de fysieke superioriteit van de Islam te bevestigen. Dit leidt tot de cyclus van geweld waarop de
media zo graag en veel inspeelt. Meer dan een miljard mensen voelen zich inmiddels geroepen mee te
werken aan de uiteindelijke overwinning van de islam. Elke onzekerheid vertaalt zich in een provocatie.
Bron: http://brabosh.com/2010/05/22/islam-is-niet-compatibel/
Moslims beperken zich niet tot het vermoorden van niet-moslims, maar ook onderling steken ze elkaar in
gruwelijkheden naar de kroon. Voorbeelden te over in landen als Irak, Afghanistan en Pakistan. Islamitische
doodseskaders schrikken er niet voor terug vrouwen en kinderen als menselijke schilden te gebruiken bij
hun terreuracties. In Irak zijn zelfs gehandicapten ingezet voor het plegen van zelfmoordaanslagen. Zo
werden twee verstandelijk gehandicapten met het syndroom van Down de soennitische wijk Radwin in het
zuidwesten van Bagdad ingestuurd om zichzelf op te blazen. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. En
wat te denken van de gruwelijke moordpartij tijdens een bruidsfeest in 2006 in Irak waarbij leden van AlQaeda 70 mensen vermoorden in het Sji‘itische plaatsje Dujail. De daders deden zich voor als Iraakse
militairen bij een nepcontrolepost. Ze namen het bruidspaar en de gasten mee naar een afgelegen gebied
en schoten de mannen dood. De 15 kinderen werden met een stuk steen aan hun nek in de Tigris gegooid
en de vrouwen werden verkracht. De bruid werd in haar borst gestoken, waarna ze doodbloedde. Motief
voor de daders was dat de bruid soenniet was en de bruidegom sjiiet. De daders zijn later opgepakt en
hebben op 16 juni 2011 de doodstraf gekregen.
In Indonesië zijn sinds 1965, tenminste 400.000 moslims door moslims vermoord. Ook hier wordt het zwaard
veelvuldig gebruikt. Ook zijn in dit land tienduizenden Christenen door moslims vermoord. Onder het bewind
van Saddam Hoessein zijn naar schatting 1.5 tot 2 miljoen moslims door geloofsgenoten om het leven
gebracht. In Algerije zijn de laatste vijftien jaar al 170.000 moslims door andere moslims afgeslacht. Wie
herinnert zich niet de gijzeling in de school in Beslan in Noord-Ossetië. Deze gijzelingsactie begon op 1
september 2004 en eindigde op de derde dag toen er een vuurgevecht plaatsvond tussen de Russische
veiligheidsdienst en de moslimterroristen. Daarbij vielen 344 doden waaronder 170 kinderen, afgeslacht door
terroristen van de ergste soort. Daarnaast vielen er honderden gewonden. Sommige kinderen werden
gebruikt als levend schild en anderen die wilden vluchten werden genadeloos in de rug geschoten. De hele
wereld reageerde diep geschokt door dit gijzeldrama. Onder de gedode terroristen waren tenminste tien
Arabieren. De verantwoordelijkheid voor de weerzinwekkende daad werd opgeëist door de Tsjetsjeense
terrorist Sjamil Basajev.
Overal maken moslims van de religieuze vrijheid en burgerrechten in de landen waar ze verblijven, gebruik
om op een geraffineerde manier een netwerk van terrorisme op te zetten. Religieuze en
liefdadigheidsinstellingen maken het publiek wijs goede doelen na te streven en leggen het groeiende
islamterrorisme uit als het werk van criminelen en geestelijk gestoorde individuen. Maar dit is niets anders
dan een dekmantel want in werkelijkheid houden deze instellingen zich bezig met het kweken van haat
tegen de Westerse samenleving. De algemene houding van het verachten van niet-moslims neemt
zienderogen toe en discriminatie van christenen en Joden in moslimlanden is aan de orde van de dag.
Christenen worden vernederd en krijgen het steeds moeilijker. Miljoenen christenen zijn de laatste jaren uit
de Arabische landen gevlucht, vanwege vervolging, intimidatie, allerlei vormen van terreur en moord.
Nu nog leven miljoenen islamieten min of meer vredelievend in de Westerse landen en willen niets te maken
hebben met de jihad, maar de geschiedenis leert dat ‗slapende‘ islamieten ooit weer wakker kunnen worden
om morgen ineens mee te strijden voor de onderwerping van de aarde aan de islam. De moslims hebben
vanaf het begin van hun bestaan de Arabische wereld niet door godsdienstige overtuiging maar door
godsdienstoorlogen veroverd. En deze geest lijkt vandaag weer helemaal uit de fles. De afkeer van de islam
van het vrije Westen, de haat tegen Joden en Christenen, de voortdurende indoctrinatie in moskeeën,
creëren nieuwe terroristen onder jonge islamieten. De islam kan alleen bestaan in een cultuur van
geestelijke overheersing en terreur. Waar fanatisme begint, houdt logica op. Het fanatisme van de heilige
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oorlog zet de moslims aan tot terreur en zelfmoordacties, want de beloning is immers een vermeend paradijs
met zeventig maagden voor iedere moslimmartelaar. Maar: Allen die het zwaard nemen, zullen door het
zwaard vergaan (Matt:26:52)
In het onderzoeksrapport ―Child Sacrifice‖ wordt een schokkend beeld geschetst van een religie die tot
barbarisme is vervallen. Hoe de leiders in diverse islamitische landen bezig zijn een hele generatie jongeren
te vernietigen. Wat is er gebeurd met een ventje van 6 die zegt: ―Wij zullen de zetel van de despoten
vernietigen, zodat ze de vlammen van de dood zullen voelen.‖ Wat is er gebeurt met deze kinderen wier
zielen al in hun jongste jaren zodanig vergiftigd zijn met haat dat ze bereid zijn het pad van waanzin en
moord te volgen? Wat gebeurt er met deze kinderen in de huizen van hun ouders, op hun scholen, tijdens
hun zomerkampen en op de Koranscholen, dat ze bereid zijn zich met explosieven te omhangen en zich op
te blazen tussen onschuldige burgers? Wie bezielt een jongeman uit een gezin van vader, moeder, broers
en zussen zijn eigen zuster met een bijl te onthoofden alleen omdat ze de hand heeft vastgehouden van een
vriend die niet tot de familiekring behoorde? Abdulrahman al-Rashed schreef begin september 2004 in de
krant A-Sharq Al-Awsat, dat moslims deze schandalige feiten onder ogen moeten zien en niet moeten
proberen ze te ontkennen of te negeren. Zie hoe een islamitische schoolmeester de kinderen mishandeld.
www.shoebat.com/videos/childrenIslam.php
Winston Churchill schreef in 1899 in het boek The River War : ―Hoe verschrikkelijk is de vloek die de islam
op zijn volgelingen legt! Behalve van fanatieke razernij, gevaarlijk in een mens als hondsdolheid bij een
hond, is er sprake van een verschrikkelijke fatalistische apathie. De gevolgen hiervan zijn duidelijk zichtbaar
in vele landen. Ondoordachte gewoonten, slonzige landbouwsystemen, trage handel en onzekerheid over
eigendommen bestaan overal waar wordt geleefd volgens de voorschriften van de profeet. Een aangetaste
zinnelijkheid ontneemt het leven van zijn gratie en verfijndheid en vervolgens van zijn waardigheid en
deugdzaamheid. Het feit dat de islamitische wetgeving elke vrouw als absoluut eigendom van de man
beschouwt, zowel als kind, echtgenoot of concubine, maakt dat de slavernij pas zal uitsterven als de islam
ophoudt als mannenheerschappij te bestaan. Individuele moslims kunnen weliswaar uitstekende kwaliteiten
tonen, maar de invloed van deze religie verlamt de sociale ontwikkeling van alle mensen die haar
aanhangen. Er bestaat geen sterker remmende kracht ter wereld. Verre van uitstervend, is de islam een
militant en op bekering gericht geloof. Het heeft zich al verspreid over Centraal-Afrika, de onverschrokken
strijders verheffend bij elke stap. En ware het niet dat het christendom door de sterke armen van de
wetenschap wordt beschut -de wetenschap waartegen zij zich vergeefs had verzet-, dan zou de beschaving
van het moderne Europa al zijn gevallen, net zoals de beschaving van het oude Rome.‖
Winston Churchill
Diverse onderzoekers hebben zich de vraag gesteld wat de tekst ―wilde dieren‖ in Openbaring 6:8 te
beduiden heeft. Gaat het hier inderdaad om wilde dieren of wordt hier de islam mee bedoeld waarvan de
extremisten zich als wilde dieren gedragen. Zijn het wellicht de wereldleiders die streven naar depopulatie en
die abortus hebben gelegaliseerd waarmee ze aangeven het leven te minachten. In 1977 verscheen een
boek Ecoscience van de hand van John Holdren en zijn naaste collega‘s Paul Ehrlich en Anne Ehrlich.
Holdren schreef dat gedwongen abortussen en massasterilisatie ingevoerd zou moeten worden om de
planeet te redden. Een van zijn andere oplossingen is de bevolking middels een bepaald soort drug dat
onvruchtbaarheid veroorzaakt, aan het drinkwater toe te voegen. Dit zijn niet de ideeën van een gek maar
van een persoon die door Barack ‗King‘ Hoessein Obama is benoemd om leiding te geven aan het
wetenschappelijk beleid, informeel bekend als de ―Wetenschappelijke Tsaar‖. Onmiddellijk na zijn aantreden
als president, kondigde Obama aan om abortus sterk te ondersteunen, te promoten en te beschermen. Op
de website van het ‗Obama-Biden Overgangs Project‘ wordt een drastische politieke koerswijziging op het
gebied van abortus aangekondigd, om internationale pro-abortus organisaties zoals Planned Parenthood te
ondersteunen. Men definieert abortus als een ‗fundamenteel recht‘, dat geen enkele regering mag
ontkennen of belemmeren en dat ziekenhuizen verplicht aan abortus mee moeten werken. De ‗vijand van de
ongeborenen‘ heeft militante abortusadvocaten aangesteld bij de FBI en op het ministerie van Justitie, die
vreedzame pro-life activisten moeten gaan vervolgen als ‗terroristen‘ en hun antiabortus standpunten gaan
karakteriseren als ‗geweld‘.
In Nederland levert Bert Doornbos (Schreeuw om leven) al jaren stevige kritiek op abortus. In Nederland is
de abortuswetgeving op 18 december 1980 in de periode van het eerste kabinet van Van Agt goedgekeurd.
Sindsdien hebben er in Nederland ruim 500.000 abortussen plaatsgevonden. Volgens Doornbos gaat
het wereldwijd om zo‘n 50 miljoen abortussen per jaar en zijn al meer dan een miljard kinderen omgekomen
in de moederschoot. Daar komen in Nederland honderd kinderen per dag bij en honderdduizend per dag
wereldwijd. Doornbos schrijft:
―Vandaag offeren wij de kinderen aan de afgod abortus en verzetten ons fel tegen hen die deze kinderen
willen redden. De kinderen zijn niet meer veilig in de moederschoot. Abortus noemen ze een recht, een
vrouwenrecht. Geen wonder dat Gods gramschap vol raakt. De Bijbel zegt duidelijk dat God het ongeboren
kind niet ziet als een stukje overbodig biologisch weefsel, maar als een persoon die Hij gemaakt heeft om te
leven. De psalmist zegt: ―Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik
loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken;mijn ziel weet dat zeer wel.
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Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten
van het aardrijk; uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen,
die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond‖(Ps.139:13, 15-16). God gaf de profeet
Jeremia vergelijkbare woorden: ―Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij
voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u
gesteld‖(Jeremia 1:5). Vrije abortus is het zoveelste grimmige teken in onze tijd van de donderende hoeven
van het vale paard met zijn ruiter. Bijna zonder uitzondering hebben de media de beslissing van de
overheden hierover ―het recht‖ van de vrouw op abortus verdedigd.
Miljoenen mannen en vrouwen op aarde hebben zich van God afgekeerd, zoals al onder het witte paard is
uiteengezet, en zwelgen in genot en verafgoding van Gods tegenstanders.
De vier paarden zullen blijven rijden tot het moment wanneer de Here Jezus terugkeert en Zijn oordelen zal
uitstorten over de mensen die de aarde letterlijk in een hel hebben veranderd. Dan zal Hij op het witte paard
gezeten (Openbaring 19:11) de hemelse legers aanvoeren, zoals in veel andere passages in de Bijbel
eveneens duidelijk is geprofeteerd. Nergens is dit beslister of dramatischer beschreven dan in Openbaring
19. Johannes maakt duidelijk dat Hij en Zijn hemelse leger de Antichrist en de militaire machten tegemoet
zal treden, die zich hebben verzameld om niet alleen oorlog te voeren tegen elkaar, maar ook tegen de
hemelse legers. De aarde wordt dan door God zelf gezuiverd en schoongemaakt en dan wordt Zijn
eeuwigdurende koninkrijk gesticht met Jezus als koning. De Bijbel zegt dat volken en natiën alle ellende over
zichzelf hebben uitgestort door oorlogen en valse religies. God heeft de mens toegestaan te oogsten wat hij
heeft gezaaid.
Er bestaat maar één gezaghebbend boek in de wereld dat nauwkeurig voorzegd wat er in de toekomst gaat
gebeuren- en dat is de Bijbel. De beloofde terugkomst van de Here Jezus is door de eeuwen heen de grote
hoop geweest van de ware gelovigen. God heeft deze planeet aan Zijn Zoon, Jezus Christus, beloofd en op
een dag zal hij Hem toebehoren. Hij zal een eind maken aan al het onrecht, de onderdrukking, de oorlogen,
de misdaad en het terrorisme, die vandaag onze kranten en televisieschermen vullen. Maar vóór die tijd
galopperen de vier ruiters over de bladzijden van de wereldgeschiedenis
Jezus, maant de mens, wanneer de wereldomvattende grote verdrukking begint, de hoofden omhoog te
heffen omdat dan de verlossing genaakt‘(Lucas 21:28). De Here Jezus kwam om de dood, het lijden, sociaal
onrecht en alle onderdrukking op aarde teniet te doen, onze zonden te vergeven en ons de zekerheid van
het eeuwige leven te geven. Hij is de Koning boven alles wat zich koning noemt. Hij heeft een volmaakte en
eeuwige heerschappij. Hij heerst over alle machten, krachten, overheden en heerschappijen. Niets of
niemand kan zich meten met Hem. De Bijbel zegt dat het Gods verlangen is dat alle mensen gered worden.
God legde de ongerechtigheid van de mens op Here Jezus (Jesaja 53:6). Hij droeg ons oordeel. De mens
mag zelf kiezen of hij/zij die redding aanneemt of niet. Wat bij Noach de reddingsark was en bij Lot de
engelen die hem maanden uit Sodom te vertrekken, is vandaag het evangelie van Jezus, dat de mens wil
redden van het oordeel bij het eindgericht. De Here Jezus zegt‖‘Ga door de nauwe poort naar binnen. Want
de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de
ondergang‘(Matthéüs 7:13).
Wanneer de mens bereidt is de profetieën over de eindtijd zorgvuldig te bestuderen, doemen er
onvermijdelijk allerlei angstige en duistere beelden op. Dat is ook de bedoeling, want juist daarmee wil God
ons waarschuwen voor de komende storm.
Overige bronnen: http://www.apocalipsis.org/fourhorsemen.htm Gods Heilsplan, H.W. Hoddenbagh ISBN
90.9008.480.0/cip. Het begin van het einde, Tim de La Haye, Uitgeverij Novapres BV Laren ISBN
90.6318008. http://www.youtube.com/watch?v=6azgLVelRpo The four horsemen of the Apocalyps, Billy
Graham, ISBN 90-6564-070-3 http://www.youtube.com/watch?v=AHzY8ZkTZsc
http://www.youtube.com/watch?v=pdrO9pEpWnM De dag breekt aan, Lance Lambert, Chai pers ISBN
90.73632-01-3 cip. http://jimsblog.jimbakkershow.com/blog/teaching/the-four-horses-of-the-apocalypse-areriding-now De antichrist komt, Klaus Gerth, Novapres ISBN 90.6318.026.8. Gods Heilsplan,
H.W.Hoddenbagh ISBN 90.9008.480.0/CIP. Storm Warning,Billy Graham, 1992. ISBN 90 6067 598
3Stormwaarschuwing, Billy Graham, Uitgeverij Gideon ISBN 90.6067.598.3. De komst van Jezus Christus,
Ds W. Glashouwer en Huub Verweij, Uitgevrij Van der Stoep Heinenoord, ISBN 90.6077-005-1. Geen uitstel
meer J.W.Embregts 1978, Uitgeverij Gramma b.v.Rotterdam ISBN 90.326.0001.
http://www.youtube.com/watch?v=KkK5ralcMjk&playnext=1&list=PLE002959C269A6B39
http://www.youtube.com/watch?v=QUNzi9WITkg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WEzAolPwONU&playnext=1&list=PLE002959C269A6B39 De terugkeer
van Jezus Christus, H.Verweij, Uitgeverij T.Wever BV, Franeker, ISBN 90.6135.260.6 De Komende Christus
René Pache, Novapres 1995 ISBN 90-245-03-280. Harmageddon Novapres ISBN 90.6318-041-1. De Heer
tegemoet Hal Lindsey Novapres, ISBN 90.6318-041-1.
http://www.youtube.com/watch?v=IiIPHhpGV64&feature=related
http://www.youtube.com/user/RestoredCOG?v=7vtDV7E1cvc&feature=pyv&ad=6813853427&kw=revelation
%20six
Klik op Inhoud voor overzicht alle artikelen en laatste 10 nieuwsbrieven
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Prikbord nr 250 (leo j.j. dorrestijn)
Galvin rapport
Het is algemeen bekend dat de corruptie in Brussel zo groot is, dat de jaarrekeningen geen goedkeuring
krijgen van de accountants. Maar ook de parlementsleden kunnen er wat van. Zo bestaat er een rapport dat
de EU niet wil vrijgeven, omdat erin wordt aangetoond dat het gezamenlijke misbruik van gelden meer dan €
100 miljoen bedraagt. Er was een rechtszaak voor nodig en nog weigert het parlement om inzage te geven.
Nederland wordt dan ook niet genoemd bij de landen die tegen deze gang van zaken protesteren. We zijn
aan fraude bij (inter)nationale instellingen gewend geraakt…
Geloofwaardig
Hoewel de deskundigen elkaar tegenspreken over het gewenste financiële beleid, lijkt de regering volledig
ingepakt door de Brusselse machthebbers. In dit geval geldt dat alle blunders die in het verleden zijn
gemaakt, de garantie geven dat het in de toekomst weer mis zal gaan. Daarmee krijgt de EU een vaste
greep op landen die zich nu nog zouden kunnen losmaken uit de eurozone of zelfs uit de EU. Een scenario
dat jaren geleden reeds werd voorspeld en waarbij de landen met grote spaar- en pensioentegoeden als
eersten aan de beurt zouden komen. Begrijpt u het nu?
InHolland
Een (CDA) burgemeester die onder meer toezicht moet houden op de financiële gang van zaken met de
frauderende ex-bestuurders van hogeschool InHolland. En vervolgens – naar verluidt – aangeeft het
vernietigende rapport daarover te willen negeren en de juridische afwikkeling te zullen saboteren. Dit is waar
blinde ambitie toe leidt bij sommige politici. Het kan niet anders of met een dergelijke mentaliteit verdient
deze toezichthouder het ook zelf eens te worden doorgelicht.
Krijgsgevangene
Dat Hamas weigert een Israëlische krijgsgevangene vrij te laten, is een reeds jaren durende schande die
allang bestraft had moeten worden met het stoppen van iedere financiële hulp door de EU. Maar daar
mekkeren ze liever over Guantanamo Bay waar terroristen worden vastgehouden, die niemand wil hebben.
Solidariteit
Terwijl de hele financiële wereld vooral draait op geleend (monopoly) geld en deels fictieve onderpanden,
was men toch verbijsterd toen de werkelijke waarde van aandelen, bedrijven en onroerend goed bekend
werd bij het omvallen van Lehman Brothers. Dit probleem doet zich nu ook bij Griekenland voor. Er is daar
weinig overgebleven dat werkelijke waarde heeft, dus meent een aantal vlerken dat de Grieken ‗recht‘
hebben op onze solidariteit om hun leefstijl voort te zetten. Wie daar anders over denkt, wordt bedreigd.
Zelfs onze minister van Financiën heeft deze houding overgenomen en ‗eist‘ van onze banken en
pensioenfondsen dat ook zij zich door de Grieken laten chanteren en belazeren. Niet doen ! Laat de
werkelijke ‗waarde‘ van Griekenland maar zichtbaar worden in het overlevingsvermogen. Want op nieuwe
leugens en incompetentie zit niemand te wachten, ook niet uit Brussel.

Shanghai: Pesticide resistente termieten overspoelen het centrum
Bron / origineel: english.eastday.com
Zwermen pesticide resistente termieten overspoelen sinds vrijdag het centrum
van Shanghai, hierbij grote problemen veroozakend voor huishoudens en
winkels. Jonge koninginnen en koningen welke uitgevlogen zijn om op zoek
gaan naar een plaats om een nieuwe kolonie te stichten zijn massaal geland in de wijken Jing‘an, Hongkou
en Xuhui. Experts waarschuwen dat de stad veel grotere zwermen van het houtetende insect te wachten
staat tijdens hevige stortbuien van het regenseizoen. Een 27 jarige inwoner van de wijk Jing‘an vertelt dat
hij zich verwonderde over de termieten welke hem in het gezicht vlogen in een supermarkt maar toen ik
buiten kwam vlogen er duizenden onder lantaarnpalen en andere lichtbronnen. Wanhopige medewerkers
van de supermarkt gebruikten bezems om de invasie van termieten naar buiten te werken, het resultaat was
nauwelijks of niet zichtbaar. Ondertussen werden ook de andere districten Hongkou en Xuhui het slachtoffer
van de invasie. Een vertegenwoordiger van het Shanghai Termite Control Center zei dat de zwerm, de
eerste golf termieten van dit jaar is. En verklaarde afgelopen vrijdag dat de insecten de hevige regenval
volgen en bij de komende hevige regenval wederom weer massaal de stad zullen aandoen. Een ongedierte
verdelger vertelde dat hij sinds vrijdag meer als 10 gezinnen heeft bezocht , zij gedijen in dit vochtige weer.
Ongewoonlijk was het om de ―witte mieren‖ in hoogbouw aan te treffen, normaal gaan ze op zoek naar oude
houten gebouwen. Een andere ongedierte verdelger vande firma Zhongxin Environment Protection Co
adviseerde de inwoners om geen gebruik te maken van standaardpesticiden .De termieten zijn immuun voor
deze geworden en het bespuiten zou de insecten naar hoeken en kieren verdrijven. Hier produceren zij nog
meer nakomelingen. Daar de plaag te groot en er te weinig professionals zijn adviseert de firma de
slachtoffers om al hun lampen thuis uit te laten en langs een met water gevulde teil een zaklamp te leggen.
In het ideale geval worden alle termieten door het licht aangetrokken, vallen in het water en verdrinken.
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Nucleaire aanslag Berlijn 26 juni ? - de mogelijke motieven
Het Olympiastadion in Berlijn.
Over de (on)waarschijnlijkheid dat de talloze doelbewuste
voortekenen en signalen daadwerkelijk zullen leiden tot een mega
aanslag op 26 juni op de openingswedstrijd van het WKvrouwenvoetbal in Berlijn is uitgebreid gesproken. Over de motieven
echter nog nauwelijks. Waarom zou iemand / een groepering / een
overheid uitgerekend een false flag aanslag op de vrouwelijke
voetballers willen plegen? Hier een aantal mogelijke motieven.
Eén aannemelijk motief maakt de zaak al bedenkelijk en twee motieven ronduit gevaarlijk. Zijn er echter
tientallen motieven te bedenken dan staat het spreekwoordelijke huis in brand. Daarvoor hoeft er nog niet
eens op zoek gegaan te worden naar occulte voortekenen die verstopt zijn in reclameboodschappen;
aanstaande zondag zullen immers vele duizenden journalisten en tientallen televisie teams in Berlijn
aanwezig zijn. Kortom: het ideale toneel voor een propagandistische terreuraanslag, net zoals in 1972
tijdens de Olympische Spelen in München, toen Palestijnse terroristen verantwoordelijk waren voor een waar
bloedbad onder het Israëlische team.
Een aanslag op het WK vrouwenvoetbal zou aanstaande zondag vooral de globalistische NWO-machtselite
in de kaart spelen. Net als met 9/11 zijn er zowel militaire, economische als sociaalpsychologische motieven
voor te bedenken:
1. De crisis in het Westen
Op dit moment kampt de Westerse wereld met een aantal crises die een serieuze bedreiging vormen voor
het voortbestaan van de Oude Wereldorde. Zowel de VS als de EU kampen met enorme staatsschulden en
onder grote druk staande valuta. Amerika heeft daarbij ook nog eens een hoogstwaarschijnlijk illegale
president die een illegale oorlog tegen Libië is begonnen, en dat terwijl het Amerikaanse leger nog altijd
midden in een uitzichtloze situatie in Afghanistan en Irak zit. Een nieuwe mega-aanslag zou de aandacht van
het publiek voor deze problemen weken of zelfs maandenlang afleiden.
2. Straf voor Duitsland
Op 18 maart onthield Duitsland zich in de VN Veiligheidsraad van stemming toen het Westen besloot tot de
militaire campagne tegen Libië. De globalisten schuimden van woede, en namen zowel wraak op de
verantwoordelijke Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle als zijn partij, de liberale FDP, die
onlangs nog waarschuwde dat de financiële 'hulp' aan Griekenland (= aan de Europese banken) het
Europese financiële systeem zullen verwoesten. Westerwelle en de FDP zijn inmiddels volkomen zwart
gemaakt, maar het zou kunnen dat de elite héél Duitsland wil straffen, om te laten zien dat geen enkel land
het moet wagen tegen hen in te gaan.
3. Propaganda voor al-Sawahiri
Sinds 1 mei 2011 is Osama bin Laden officieel dood, alhoewel er sterke aanwijzingen zijn dat de beruchte
al-Qaeda leider al 9 à 10 jaar eerder het loodje legde. Hoe dan ook, ene Aiman al-Sawahiri heeft het stokje
van hem overgenomen. Aiman wie? Precies, en daarom zou het wel eens noodzakelijk gevonden kunnen
worden om hem met een nieuwe, grote knal wereld'beroemd' te maken, net als op 9/11 met bin Laden
gebeurde. Tegelijkertijd wordt de 'war on terror' nieuw leven in geblazen.
4. Nieuwe verhullingspoging 9/11
In de bijna 10 jaar na 9/11 zijn er zoveel feiten boven tafel gekomen, dat bijna niemand meer het officiële
verhaal dat enkel een groepje moslimterroristen verantwoordelijk was voor de aanslagen op de Twin Towers
en het Pentagon, nog gelooft. Inmiddels wordt de druk vanuit de samenleving om écht openheid van zaken
te geven almaar sterker. Wat zou dan beter de oude al-Qaeda complottheorie kunnen bevestigen als een
nieuwe massale aanslag door de nieuwe leider al-Sawahiri? En passant zou dit meteen de weg vrijmaken
voor de invoering van nóg meer vrijheidsbeperkende maatregelen in het Westen.
5. Aftocht uit Afghanistan
Een aanslag aan het einde van juni 2011 zou precies op tijd komen om de voor eind 2012 geplande aftocht
van de Amerikanen uit Afghanistan te verhinderen. Deze aftocht past namelijk niet in de plannen van de
NWO-machtselite om straks ook een oorlog te beginnen tegen Pakistan en uiteindelijk ook Rusland en
China. Vooral het Pentagon ziet daarom niets in een terugtrekking uit Afghanistan. Na een nieuwe aanslag
zal deze aftocht natuurlijk van tafel zijn, en kan 'vredespresident' Obama doorgaan met het verder opstarten
van de Derde Wereldoorlog.
6. Gelijke behandeling mannen en vrouwen
Naast strategische motieven zijn er ook sociaal-psychologische redenen voor een aanslag in Berlijn. Het
WK-vrouwenvoetbal staat namelijk bovenaan de politieke agenda die het gender mainstreaming promoot,
oftewel de totale gelijktrekking van de beide geslachten. Het voetbal wordt door velen beschouwd als het
laatste mannenbastion. Alleen hier zien jongens nog echte mannelijke voorbeelden en is het 'verboden
toegang' voor vrouwen. Het laatste reservaat voor mannelijkheid is echter een doorn in het oog van de elite.
Vrouwen moeten tegenwoordig tenslotte alles kunnen doen wat mannen doen. Daarom moeten de
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vrouwelijke voetballers op hun beurt rolmodellen worden voor jonge meisjes. Een aanslag met veel doden
zal van de vrouwelijke voetbalsterren heldinnen maken, waarbij hun mannelijke tegenhangers zullen
verbleken. Hun namen zullen in steen vereeuwigd worden; kritiek op en grappen over vrouwenvoetbal zullen
niet langer worden getolereerd.
7. WK-Vrouwenvoetbal een risico
Voor de politieke elite is het WK-vrouwenvoetbal een groot risico, omdat het juist een terugslag in het gender
mainstreaming beleid zou kunnen veroorzaken. Het spookbeeld van lege stadions en spottende
opmerkingen -zoals 'met een paar rennende lesbo's lok je niemand de deur uit'- is absoluut niet ondenkbaar.
Het WK-vrouwenvoetbal zou daarom wel eens een enorme flop kunnen worden, omdat vrijwel niemand zich
er voor interesseert. Om het WK voor een dramatische afgang te behoeden zou men wel eens aan de
noodrem kunnen trekken: een aanslag, die de aandacht van de hele wereld op het vrouwenvoetbal zal
vestigen.
Sinds de Tweede Wereldoorlog kregen de Duitsers in psychologisch opzicht vooral een daderrol opgelegd.
Uit propaganda overwegingen zijn Duitse slachtoffers sinds 1945 niet gewenst. Sinds de Oktoberfestaanslag in 1980 zijn er geen grootschalige terreuraanslagen met veel slachtoffers meer in Duitsland
geweest. Het is mogelijk, maar twijfelachtig dat men enkel opnieuw al-Qaeda als de boosdoener wil
aanwijzen. Misschien is het wel waarschijnlijker dat men middels een massale aanslag Duitsland een
nieuwe, actievere rol op het wereldtoneel wil geven. (1)
Niets is wat het lijkt
Dankzij de enorme aandacht die er inmiddels voor is lijkt het steeds onwaarschijnlijker dat er aanstaande
zondag écht een aanslag met een kernbom op het Olympiastadion in Berlijn zal plaatsvinden. Maar in het
wereldwijde leugentheater is inmiddels alles mogelijk. Wie had een paar maanden geleden tenslotte kunnen
bedenken dat de NAVO notabene al-Qaeda zou gaan steunen in Libië, en dat de Verenigde Staten actief
zou gaan meewerken aan de machtsovername van de Arabische wereld door de Moslim Broederschap, die
de ondergang van de Westerse maatschappij tot speerpunt heeft verheven.
Niets is wat het lijkt, waardoor het onmogelijk is de toekomst te voorspellen. Behalve dan voor diegenen die
achter de schermen de touwtjes in handen hebben, en die vast van plan lijken om op de toekomstige
puinhopen van de vrije wereld -met name de VS, Europa en Israël- hun Nieuwe Wereld Orde te bouwen.
Xander - (1) KOPP Online
Reactie
de symboliek van 26 juni in de realiteit van vandaag;
26 juni gaat over Iraanse lente, United Nations, IAEA, G8, Ahmadinejad, Pahlavi, Rajavi en PMOI.
in de naam van oorlog voor vrede, een peace-revolutie in Iran met afzetting van Ahmadinejad.
onder de naam van feminisme, gelijke rechten voor vrouwen en democratie in Iran, welke slechts
een schuilnaam is voor elite pluralisme, zoals in de 10 punten van mevr. Rajavi staat.
*)26 juni 2009; the world wide Iranian movement krijgt gestalte;
http://worker-communistpartyofiran.blogspot.com/2009/06/call-to-action-on-june-26-in-solidarity.html
Iranian embassy london protest en wereldwijd, deze mensen kunnen wel demonstreren blijkbaar;
http://www.youtube.com/watch?v=ugPNMsVKWrU
http://www.youtube.com/watch?v=U_7rxNvody8
*)26 juni 2010; G8 Muskoka, perspraatje van PM Stephen Harper;
hij beschuldigt Iran voor de pers voor het maken van nucleare wapens,
tegen de rapporten van IAEA en andere aanbevelingen in.
The G8 and the Prime Minister on Iran: Getting the charges rightby Ernie Regehr on Saturday, June 26,
2010 at 4:22 pm
In his press conference statement at the conclusion of the Muskoka G8 meeting, Prime Minister Stephen
Harper stated mater-of-factly, but wrongly, that Iran has ―chosen to acquire [nuclear] weapons to threaten its
neighbours.[i]
Neither the International Atomic Energy Agency (IAEA) nor the UN Security Council claims that Iran has
made a decision to acquire nuclear weapons. Nor did the G8 itself make that claim in its Muskoka
communiqué.
lees hier verder;
http://www.cigionline.org/blogs/2010/6/g8-and-prime-minister-iran-getting-charges-right
of kijk zn toespraak;
http://www.youtube.com/watch?v=9PnXkIT65oY
en om niet te vergeten;
*)26 juni 2011 is de 66ste verjaardag van de UN-charter, getekend in 1945.
ook om niet te vergeten;
*)26 june 1963 "ich bin ein Berliner" zei JFK.
Patrick Kennedy zegt in zijn speech als steun naar de PMOI en Rajavi, dat als JFK nu zou leven hij
waarschijnlijk "ich bin an Iranian" zou zeggen.
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Wat besprak de mondiale elite?
20 juni 2011
De internationale financiële wereld bestaat uit twee soorten mensen: zij die aan de touwtjes trekken en zij
die daarop reageren. De laatste groep is bekender, talrijker en lijkt de meeste macht te hebben, maar de
werkelijke macht ligt bij de eerste groep. Zij vormen de financiële oligarchie die in onze tijd wordt
vertegenwoordigd door de Bilderberggroep.
Bilderberg is een dynamische organisatie, in die zin dat ze door de jaren heen verandert, nieuwe onderdelen
in zich opneemt of creëert en tegelijkertijd delen die niet meer nodig zijn afstoot. Leden komen en gaan,
maar het systeem blijft onveranderd. Het is een zichzelf onderhoudend systeem, een virtueel spinnenweb
van met elkaar verbonden financiële, politieke, economische en industriële belangen volgens het voorbeeld
van de Venetiaanse ultramontane fondi.
Bilderberg is geen geheime organisatie. Het is geen alziend oog of een Joodse samenzwering. Er is geen
samenzwering, hoewel veel mensen met een rijke fantasie dat er wel van maken. Bilderberg is geen
Cartesiaanse sprookjeswereld rond de persoonlijke plannen van enkele individuen, maar eerder een
dynamisch sociaal proces dat over meerdere generaties ideeën vormt die de koers van de geschiedenis
bepalen.
Bilderberg is een bijeenkomst van mensen die een bepaalde ideologie vertegenwoordigen. Bilderberg is een
bindmiddel dat financiële instituten bijeen brengt - financiële instituten die 's werelds machtigste en
roofzuchtigste financiële belangen vertegenwoordigen.
Op dit moment vormt die combinatie de ergste vijand van de mensheid.
Het doel is dan ook niet een centrale regering voor de hele wereld, of een Nieuwe Wereldorde, zoals veel
mensen abusievelijk denken. Het doel is een grote 'NV Aarde '. In 1968, tijdens een Bilderberg-bijeenkomst
in Canada, zei George Ball, de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken onder presidenten
Kennedy en Johnson: "Waar vinden we een legitieme machtsbasis waar de top van het bedrijfsleven
beslissingen kan nemen die een verregaand effect hebben op het economische leven van landen met wiens
regeringen zij verder niets te maken heeft?"
De gedachte achter de Bilderberggroep is het creëren van een - wat zij zelf noemen - 'doelgerichte
aristocratie' in de rangen van de Europese en Noord-Amerikaanse elite om te bepalen hoe de planeet het
best bestuurd wordt. Met andere woorden: een wereldwijd netwerk van enorme kartels, machtiger dan welk
land ook, die beslissen over de levensbehoeften van de rest van de mensheid.
Hier volgt een samenvatting van wat via lekken in de organisatie naar buiten is gekomen over hetgeen werd
besproken tijdens de meest recente bijeenkomst in Zwitserland.
Wie de Bilderberggroep al langere tijd volgt weet dat niet alles volgens de letter zal worden gerealiseerd,
maar dat de uitgezette koers wel als een rode draad zal blijven opdoemen in de ontwikkelingen van de
komende jaren.
Irak
Een van de centrale punten van discussie over Irak betrof de toekomst van Amerikaanse activiteiten in het
land en het feit dat er een einde lijkt te komen aan de bezetting. Onder de kop 'Welke rechten hebben wij in
Irak?' bespraken de afgevaardigden of de Amerikaanse regering het zogenaamde 'kraakrecht' heeft. Voor nu
is het onderwerp even van tafel, maar in de niet al te verre toekomst zal het onderwerp ongetwijfeld veel
aandacht krijgen in de gevestigde media. Wat voor iedereen van belang is, is de laatste pagina van het boek
over de bezetting van Irak. Wanneer het Amerikaanse leger Irak verlaat, iets wat de meeste Bilderbergafgevaardigden niet zo snel zien gebeuren, onder welke voorwaarden zal dit dan gebeuren?
Een van de Amerikaanse afgevaardigden herinnerde zijn collega's eraan dat de volledige
verantwoordelijkheid voor de Amerikaanse aanwezigheid in Irak zal worden overgedragen van het
Amerikaanse leger op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De media zullen de overgang
verkopen als het einde van de bezetting, en het verklaart meteen waarom het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken vorig jaar een wetsvoorstel indiende om over eigen legereenheden te kunnen
beschikken. De VS zijn in het geheel niet van plan Irak te verlaten. Het Imperium heeft in Bagdad ten koste
van 1 miljard USD de grootste ambassade ter wereld gebouwd, een complex zo groot als het Vaticaan in
Rome en zichtbaar vanuit de ruimte. Wie van plan is binnen afzienbare tijd te vertrekken onderneemt niet
een dergelijk bouwproject.
Midden Oosten
Laten we beginnen met de conclusie: terwijl geld voor de contrarevolutie met miljarden tegelijk over de balk
gesmeten wordt, ziet de toekomst van de Arabische opstand er steeds somberder uit. De Bilderbergers
staan volledig achter de draconische onderdrukking van de bevolking en een nooit eindigende oorlog
rondom heel de Perzische Golf, en laten graag hun trouwe bondgenoot Saoedi-Arabië de hete kolen uit het
vuur halen. Bij deze oorlog zullen alle landen in het Midden-Oosten, behalve Israël, betrokken worden.
Saoedi-Arabië is een strategische partner, niet alleen omdat het land een repressieve monarchie en een
dictatuur is - en daarmee geen verantwoording hoeft af te leggen aan een electoraat - maar ook omdat het
land over enorme oliereserves beschikt.
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Instabiliteit in het Midden-Oosten geeft de Bilderbergers de mogelijkheid om de olieprijs verder omhoog te
duwen en zo grote politieke druk uit te oefenen op de EU en China en hun economische en politieke
aspiraties. Hoe de dobbelstenen ook zullen rollen, Bilderberg wint altijd. In de zomer van 2008 schoot de
prijs van een vat olie omhoog naar $147, hetgeen tijdens de Bilderbergbijeenkomst van 2005 in RottachEgern was besloten.
China
De Bilderbergers zijn zeer bezorgd over de rol die China is gaan spelen in de Afrikaanse politiek, zowel
internationaal als nationaal, waarbij China optreedt als protagonist van heel wat arme en afgelegen
Afrikaanse staten. Jarenlang schuimde China vrijwel ongehinderd het Afrikaanse continent af naar
grondstoffen. Momenteel bouwt de China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) een
gigantisch hoofdkwartier voor de Afrikaanse Unie in Addis Ababa. Als Brussel de hoofdstand van Europa is,
is Addis Ababa de pas gekroonde hoofdstad van Afrika. Bilderberg erkent dat hun ondernemingen niet in
staat zijn geweest te concurreren met de Chinese staatsondernemingen omdat "de prijs goed is... vrij". Daar
komt bij dat China geen last heeft van het koloniale verleden dat de relatie met Europese ondernemingen
bemoeilijkt. Volgens Bilderberg geeft dat de Chinezen een "oneerlijk voordeel" in Afrika. Een andere zorg
voor Bilderberg is de gewiekste diplomatie van de Chinezen, waarmee het land de VS en hun Europese
bondgenoten steeds het nakijken geeft. Zo bood het bezoek van de Libische minister van Buitenlandse
Zaken Abdelati Obeidi aan Peking de Chinezen een geweldige mogelijkheid weerwerk te bieden aan de
Amerikaanse invloed in de regio en kon men zijn imago van 'vriend van de moslims' nog eens versterken.
Daarnaast was China er als de kippen bij om de banden met Egypte en Tunesië aan te halen nadat de
vroegere leiders aan de kant waren geschoven tijdens de opstanden van begin dit jaar.
China´s economische macht
Volgens de laatste verwachtingen van het IMF zal China's economie in 2016 ook in absolute zin de grootste
ter wereld zijn. Tegen de achtergrond van de conflicten in het Midden-Oosten en de enorme schade die de
VS hebben aangericht aan de wereldeconomie zijn er serieuze twijfels over de Amerikaanse dollar en over
de enorme handel in staatsobligaties, die men dankzij de monopolypositie van de dollar buitenproportioneel
heeft kunnen opblazen. Volgens Bilderberg zal de volgende Amerikaanse president de laatste zijn die
regeert over de grootste economie ter wereld. Nog geen tien jaar geleden was de Amerikaanse economie
nog drie keer zo groot als die van China... Toch weten de Bilderbergers ook dat er meer dan alleen een
financieel kantje aan deze ontwikkeling zit. Als reactie op de groeiende invloed van China in het VerreOosten wenden steeds meer landen in de regio zich namelijk tot de VS voor steun. De opkomst van China
en het relatieve verval van de VS vormen een volledig nieuw paradigma voor de wereld. Het is een
geopolitieke revolutie en daarmee de grootste historische gebeurtenis van onze tijd
Ierland
De gesprekken over Ierland werden geopend met een aantal ontnuchterende cijfers die geen van de
aanwezigen echt wilde horen. Net als Griekenland is Ierland een economische nachtmerrie, en staat het
land op het punt te vervallen tot een EU-protectoraat. Hoewel de officiële werkloosheidscijfers spreken over
15%, heeft Bilderberg het intern over 21%. Niet minder zorgwekkend is het spectaculair slechte nieuws dat
de rente over de staatsschuld momenteel 50% van de totale opbrengsten van de inkomstenbelasting
bedraagt en dat de schuld blijft groeien. Die schuld is nu al groter dan het BNP. De schuldenlast van Ierland
is dus nu al groter dan de bevolking kan dragen.
Volgens de Bilderbergers is het onvermijdelijk dat Ierland later nog meer financiële noodhulp nodig zal
hebben. Enkelen zeiden het nog duidelijker: "De EU staat op de rand van de afgrond." Men lijkt zich zorgen
te maken over het gebrek aan standvastigheid en politieke wil in heel de EU. Een financieel analist
formuleerde het als volgt: "De markten vallen nu tussen de wal en het schip. Men kan omgaan met goed
nieuws en men kan omgaan met slecht nieuws, maar waar de financiële markten niet tegen kunnen is
besluiteloosheid. En dat zien we over de hele lijn. Niemand weet hoe we hier uit geraken." Of zoals een van
de afgevaardigden het stelde: "We hebben niet één, maar drie crises: een schuldencrisis, een politiekeconomische crisis en een politieke crisis." Iedereen weet dat het onmogelijk is om met alle drie tegelijk af te
rekenen. De Bilderbergers weten dat het water de Ieren aan de lippen staat. Dublin heeft grote
moeilijkheden met het vinden van geld, terwijl tegelijkertijd de banken geld verliezen omdat de mensen geen
vertrouwen meer hebben in het systeem. Tot nu weten de Ierse gevestigde media de zorgen nog voor de
bevolking verborgen te houden, maar - zoals een afgevaardigde het uitdrukte: "Het is een kwestie van tijd
voor de bom barst." Een Ierse afgevaardigde erkende dat het wel eens zou kunnen gebeuren dat de Ierse
banken nog eerder dan de Ierse overheid zonder geld komen te zitten. Waar de Bilderbergers zich echter de
grootste zorgen om maken is de reactie van de Ieren. Men vreest een scenario als in IJsland waarbij de
Ieren niet bereid zullen blijken te zijn om de Europese banken die geld in de Ierse economie hebben
gestoken middels nieuwe staatsschuld schadeloos te stellen.
Om de problemen op te lossen is de EU van plan om alle macht over de Ierse economie en die van andere
landen met problemen naar zich toe te trekken, en op die manier de Unie te redden. Als het plan wordt
goedgekeurd zullen de lidstaten alle zelfbeschikking verliezen indien ze niet naar de pijpen van Brussel
dansen.
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Griekenland
Griekenland is op sterven na dood. De boodschap van Bilderberg is niet mis te verstaan. De problemen in
Griekenland hebben niet alleen de structurele mankementen van de Europese monetaire unie aan de
oppervlakte gebracht, maar ook de structurele problemen van de wereldeconomie blootgelegd. Regeringen
over heel de planeet hebben op de schuldenlast gereageerd met het maken van nieuwe schulden. Helaas
zal het opstapelen van schuld op schuld het probleem niet oplossen. Zo werkt een piramidespel en een
casino: opdat de speler niet platzak naar huis hoeft te gaan blijft hij maar geld bijlenen in de hoop zijn eerder
verloren geld terug te winnen. Zo blijven de regeringen overal maar nieuw geld in de bodemloze put pompen
in de hoop de economie weer aan de praat te krijgen - en het lek boven.
De reacties op de crisis hebben de dynamiek die de crisis veroorzaakte alleen maar versterkt: goedkoop
krediet betekent schuld. Historisch gezien leiden financiële crises altijd tot staatsschuldcrises en dat soort
crises leidt altijd tot zware economische tijden voor de bevolking.
De omvang van de staatsschuldcrisis is nog verre van duidelijk want de staatsschulden groeien nog elke
dag. In een wanhopige poging de crises van de zwakkere EU-landen het hoofd te bieden devalueerde de EU
vorig jaar de waarde van de Euro om zo de schulden (deels, 12%) te laten verdampen en de neerwaartse
spiraal een halt toe te roepen.
Achter gesloten deuren erkennen de Bilderbergers zeker wel dat Griekenland nooit in staat zal zijn de
enorme buitenlandse schuld (aan West-Europese en Amerikaanse banken) terug te betalen. Nooit. En ze
zijn niet de enigen. De officiële werkloosheidscijfers in Griekenland hebben het over 19%, en volgens een
medewerker van het IMF zijn de verwachtingen dat de werkloosheid zal stijgen tot 25% in 2012. Alle
aanwezigen in Zwitserland zullen bidden op hun blote knietjes dat die informatie nooit in de gevestigde
media verschijnt. Tijdens de afgelopen Bilderbergbijeenkomst is er gekeken naar manieren om de Griekse
schulden te herstructureren, niet ten bate van de Grieken, maar wel voor de financiële elite van deze planeet
omdat die voor serieuze bedragen in zijn hemd zal staan als Griekenland failliet gaat. Daarnaast zal een
Grieks failliet de financiële markten flink destabiliseren en uiteindelijk leiden tot een negatieve herwaardering
van de kredietwaardigheid van andere 'zwakke' lidstaten.
Een andere, minder beschamende optie die men overweegt is een 'schuldenruil'. Houders van Griekse
obligaties zouden die omruilen voor langer lopende leningen, waardoor Griekenland uitstel van betaling krijgt
voor de staatschuld van 340 miljard euro. Om dit plan te laten slagen zal een flink aantal particuliere
investeerders bereid moeten zijn een deel van de last te dragen. Wanneer die optie niet reëel blijkt is er de
mogelijkheid dat Frankrijk borg zal staan voor de schuldenruil.
Momenteel wordt echter ook een tweede noodhulppakket voorbereid, en daarmee erkennen het IMF en de
EU dat het eerste pakket op een spectaculaire miskleun is uitgedraaid, omdat Athene zelfs niet in de buurt
van de doelstellingen is geraakt.
Maar er is nog een probleem: hoe overtuig je investeerders die de eerste keer het schip in zijn gegaan om
nog eens een keer de buidel te trekken? Uiteindelijk zal het er dan toch weer op uitdraaien dat de burgers
van de rijke landen de lasten voor de Griekse redding en het falende beleid van de EU zullen dragen.
Daarnaast zal een tweede noodhulppakket gepaard gaan met draconisch en nooit eerder gezien
economisch toezicht van de EU op de Griekse economie. Dat laatste baart de Bilderbergers grote zorgen,
vooral gezien het massale protest van de Grieken na de eerste klap in 2010.
Het scenario voor een vertrek van Griekenland uit de Unie ligt nu in ieder geval open en bloot op tafel bij de
Bilderbergers, en er zijn concrete plannen voor de manier waarop dit zich moet voltrekken. Net als in IJsland
zouden de Griekse besparingsmaatregelen in een referendum aan de bevolking worden voorgelegd, waarbij
de verwachting is dat zo'n 85% van de Grieken de maatregelen zal verwerpen. Het IMF en de EU zullen het
land daarna als een baksteen laten vallen, en de banken die met de schulden blijven zitten uit het Europese
noodfonds (Nederlands en Vlaams belastinggeld) schadeloos stellen.
Pakistan
China is de nieuwe beste vriend van Pakistan. Dat is een belangrijke geopolitieke verschuiving en een direct
gevolg van de agressieve politiek die de Amerikaanse regering tijdens de afgelopen twaalf maanden heeft
gevoerd tegenover Pakistan. Zo verklaarde Washington het recht te hebben beslag te leggen op het
Pakistaan nucleaire arsenaal wanneer dat zou worden bedreigd door "'terroristen die de dood van Osama
Bin Laden willen wreken," aldus een artikel in de London Sunday Express. Het was toen dat China ten
tonele verscheen. Bij monde van de Chinese Bilderberg-afgevaardigde verklaarde Peking dat een daad van
agressie tegenover Pakistan zal worden gezien als een daad van agressie tegenover China. Dat is een
serieus probleem voor de VS en voor de Bilderbergers, die zich vorige week uitgebreid bezighielden met het
wespennest dat Pakistan steeds meer dreigt te worden, eh... is. Een Europese afgevaardigde stelde het als
volgt: "De VS zijn het machtigste land op deze planeet, maar ze zijn niet machtiger dan de hele wereld."
Uiteindelijk waren alle aanwezigen het erover eens dat er groot gevaar schuilt in een mogelijke oorlog met
Pakistan. Geopolitiek gezien maken de VS zich grote zorgen over de nieuwe, protagonistische rol van China
in de regio. China heeft in Pakistan (Gwadar) een haven aangelegd, die niet ver van de toegang tot de
Straat van Hormuz ligt. De Amerikanen vrezen dat de haven een uitvalsbasis voor de Chinese marine in de
Arabische Zee zou kunnen worden. Dat heeft dan weer grote gevolgen voor India, de nieuwe beste vriend
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van de VS/Israël in de regio. Wespennest? Een nucleaire en schietgrage VS samen met een 1,2 miljard
sterk nucleair India in de clinch met India's aartsvijand, het nucleaire Pakistan dat zich gesteund weet door
het 1,4 miljard sterke en eveneens nucleaire China.
Toc is ook de rol van Rusland daarbij van essentieel belang. Zowel Moskou als Peking zijn druk doende om
de wapens in Libië te laten zwijgen, met als doel de invloed van het Westen in Afrika te verminderen en
olieleveringen vanuit Libië naar China en Rusland veilig te stellen.
Het is onduidelijk waartoe men uiteindelijk zal beslissen, maar de plannen van de Amerikanen zijn al
enigszins zichtbaar. Om het Chinees-Pakistaanse machtsblok het hoofd te bieden zal Washington proberen
zich uit het gewoel te manoeuvreren en India de hete kolen uit het vuur te laten halen. Tegen de tijd dat India
en China in de gaten hebben dat ze door de VS in de maling zijn genomen zal het voor beiden te laat zijn
om zich zonder gezichtsverlies terug te trekken.
Nogmaals: de rol van Rusland is hierin van cruciaal belang, met het oog op de geplande NV Aarde. Alleen
wanneer Rusland in de pas loopt zullen de Bilderbergers op mondiaal niveau de volledige controle in handen
krijgen. Wanneer India en China zich wederzijds hebben geëlimineerd zal Rusland alleen staan, omcirkeld
door Amerikaanse legerbases en van Europa afgescheiden door de NAVO, die nu tal van voormalige
Sovjetstaten in zijn rangen heeft - staten die Rusland bovendien niet al te goed gezind zijn. Daarbij waren de
Bilderbergers het erover eens dat het culturele verval in Rusland en het vertekende beeld dat de Westerse
massamedia van het Westen schetsen ertoe hebben geleid dat veel Russische jongeren vol bewondering
zijn voor de VS en de vermeende vrijheid die burgers daar zouden genieten. Dit in sterk contrast met het nog steeds - autoritaire Russische staatsapparaat. Nadat Rusland op de knieën is gedwongen zal de
Amerikaanse militaire macht zich richten op Zuid-Amerika. De VS willen af van Chavez en zijn bondgenoten
in Ecuador en Bolivia. Wat we zich de afgelopen jaren hebben zien ontvouwen is het directe gevolg van de
Bilderbergbijeenkomst van 2002 in Chantilly, toen een geplande, tienjarige oorlog in het Midden-Oosten
onder de codenaam "Operation Noble Eagle" het centrale thema van de bijeenkomst was. Ook dit jaar
begrepen alle aanwezigen op de conferentie dat waar we nu feitelijk tegen aankijken een zich
voortontwikkelend proces is, dat uiteindelijk zal leiden tot een eindeloos escalerende oorlog over heel de
planeet. De huidige oorlogen in Azië zijn nog maar het begin. De uitbreiding naar de rest van de Arabische
wereld en Noord-Afrika is al een feit, en de volgende slagvelden van het Militair-Industrieel complex zijn
reeds vastgelegd.
Economie
In een echte wereld waar nieuwsmedia echt nieuws zouden bevatten en niet de gebruikelijke propaganda,
zouden de koppen in de kranten er ongeveer als volgt uitzien: "Het einde is nabij. We zijn getuige van de
totale financieel-economische ineenstorting van het systeem."
Het moeilijkste vraagstuk voor de Bilderbergers is hoe ze de faillissementen van landen zo lang mogelijk
kunnen uitstellen, om vervolgens de benen te nemen en de enorme schuldenbergen over te laten aan de
belastingbetaler. Middels de gedwongen en verregaande privatiseringen die de kaalgeplukte landen zullen
willen doorvoeren zal de financiële elite beginnen aan de voorlaatste fase van hun plannen: het voor een
prikkie opkopen van met belastinggeld opgebouwde infrastructuur. Omdat natuurlijk de overgrote
meerderheid van de wereldbevolking tegen deze plannen zal zijn zullen de Bilderbergers wel eerst alle
democratische instituten buitenspel moeten zetten.
Alle Bilderbergers zijn het erover eens dat dat alleen kan lukken wanneer economisch beleid volledig wordt
overgedragen van verkozen bestuurders op de financiële beleidsmakers aan de top van het bedrijfsleven,
om zo de wereldeconomie volledig van hen afhankelijk te maken. Staatschulden zullen dan een ding van het
verleden zijn. Alleen burgers en bedrijven zullen nog geld kunnen lenen.
Daarmee wordt dan ook duidelijk wat George Ball bedoelde toen hij tijdens de Bilderbergbijeenkomst van
1968 zei: "Waar vinden we een legitieme machtsbasis waar de top van het bedrijfsleven beslissingen kan
nemen die een verregaand effect hebben op het economische leven van landen met wiens regeringen zij
verder niets te maken heeft?"
Dit is hoe een financiële oligarchie de plaats inneemt van de democratie. De rol van de Europese Centrale
Bank, het IMF, de Wereldbank, de Bank of International Settlement en andere financiële instanties in dit hele
verhaal was ervoor te zorgen dat de banksters zouden worden betaald.
Het probleem met ons financiële systeem is dat de wereld in de greep is van een mondiaal monetair
systeem in plaats van te worden aangedreven door nationale kredietstelsels. Wie verstandig is wil niet dat
de wereld wordt bestuurd door een mondiaal monetair systeem. Wie verstandig is wil soevereine landen met
hun eigen kredietstelsel, zijnde het systeem van hun eigen munteenheid. Helaas is de mogelijkheid tot een
productief, niet aan inflatie onderhevig kredietstelsel - zoals vastgelegd in de Amerikaanse grondwet - door
het Verdrag van Maastricht expliciet uitgesloten als een manier om in Europa economisch en financieel
beleid op te stellen. Steeds meer mensen snappen dit en steeds meer mensen willen dat we afstappen van
ons huidige systeem. Helaas worden de Europese regeringen volledig gecontroleerd door private centrale
banken en is in de grondwet vastgelegd dat die banken de regeringen geen gratis geld mogen geven. Een
logisch gevolg van dat systeem is dat deze banken bepalen wat er op financieel (en tal van andere)
gebied(en) gebeurt, zo ook binnen de EU. De ECB is volledig onafhankelijk, legt aan geen enkele regering

Nieuwsbrief nr. 129 – 27 juni 2011 - pag. 69

verantwoording af, maar bepaalt wel van alle lidstaten het monetair, fiscaal en economisch beleid. De EU is
daardoor in feite niets anders dan een groep landen onder de paraplu van een enorme (privé-)bank. De
veronderstelde 'onafhankelijkheid' van deze centrale bank is het doorslaggevende controlemechanisme van
de particuliere financiële belangen die erachter zitten, en het zijn deze belangen die steeds lijnrecht
tegenover de door de bevolking gewenste mate van welvaart staan. De strijd voor sociale gerechtigheid is
dan ook al 200 jaar niet een strijd van burger tegen koning of minister-president, maar een strijd tegen de
banken.
Tot slot
De Bilderberggroep is geen doel op zich, maar een middel op weg naar een toekomstige NV Aarde. De
organisatie is zijn geheimzinnige beginperiode ontgroeid en heeft zich ontwikkeld tot een zeer belangrijke
schakel in de besluitneming van de mondiale elite. Het ultieme doel van deze nachtmerrie is de planeet om
te vormen tot een 'prison planet' - een mondiale, altoosdurende strafkolonie met één wereldwijde markt,
onder de controle van de NV Aarde, financieel bestierd door de Wereldbank en bevolkt door een
verkleuterde bevolking wiens levensbehoefte is gemarginaliseerd tot materialisme en overleven (werken,
kopen, neuken en slapen) en die volledig in de gaten wordt gehouden door een gigantische computer die
alle bewegingen van iedereen doorlopend registreert. Elke afzonderlijke maatregel die de bestuurders van
deze planeet afkondiging lijkt op zichzelf niet veel bijzonders, maar het hele pakket samen leidt ons linea
recta naar een bestaan als slaaf.
Toch, terwijl we er met onze neus bovenop staan hoe de wereld door de rijken der Aarde naar de
verdommenis wordt geholpen, is het nog niet te laat. De mensheid staat op een heel groot kruispunt. De weg
die we inslaan zal voor heel lange tijd de toekomst van de mensheid als geheel bepalen. Gaan we voor een
gedigitaliseerde politiestaat waarin we hulpeloos gelukkig als Gekke Henkie braaf ons werk doen om de
verdiende centjes conform de verwachtingen te spenderen aan de waardeloze brol die de NV Aarde ons
aanbiedt? Of gaan we verder op weg naar een bestaan als vrije burgers, die zelfstandig weloverwogen
keuzes maken, die meebeslissen over hun toekomst op basis van objectieve informatie en die met die
informatie in de hand zullen kiezen voor leiders die een einde maken aan de schaduwmachten van het Grote
Geld en het eindeloze bloedvergieten dat die onvermijdelijk met zich mee brengen?
Denk niet dat er een God is die ons de weg zal wijzen, dat een onbekende kosmische energiebron op 21
december 2012 al het slechte als sneeuw voor de zon zal doen verdwijnen of dat een mythisch volk van een
verre planeet ons het licht zal doen zien. Alleen wij - jij en ik - zullen ons kunnen behoeden voor de donkere
tijden die opdoemen aan de horizon. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
We zullen de juiste antwoorden alleen vinden wanneer we de juiste vragen stellen.
***
Vertaald uit het Engels door Arjan Plantinga - Bron: Daniel Estulin
http://zonnewind.be/bilderberg/2011/daniel-esulin-plannen.shtml

Europese politiek ten aanzien van Griekenland bijna copy-paste van
Deutsche Bank
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 19-06-2011
De twee politieke leiders van de twee ―kernlanden‖ van de Europese Monetaire
Unie, Frankrijk en Duitsland, zijn het vaak met elkaar eens. Ook op een treffen
tussen Angela Merkel (D) en Nicolas Sarkazy (F) afgelopen vrijdag. Ten
aanzien van de Euro-crisis in Griekenland: privaat vermogen (banken) zal ―op
vrijwillige basis‖ aan een ―reddingspakket‖ voor Griekenland deelnemen,
Griekenland mag niet failliet gaan, de EBC moet een redding goedkeuren en er
moet snel een oplossing voor de crisis komen. De twee geloven er nog in,
terwijl de rest van de wereld Griekenland al heeft opgegeven. Het Duitse voorstel om de looptijd van Griekse
leningen te verlengen tot een jaar of zeven ging Sarkozy echter te ver. Waarom ook? Operatie ―Griekseschulden-van-bankbalans-richting-Europese-belastingbetaler‖ loopt gesmeerd.
Het Duitse ideetje kwam van de Duitse minister van Financiën Schäuble (die kennen we nog), die Duitse
toestemming aan een nieuwe miljarden-bailout voor Griekse schulden aan het parlement moest verkopen.
Oke, eigenlijk kwam het idee helemaal niet van Schäuble of de Duitse regering (die weer het plan in Europa
probeert te verkopen). Eigenlijk sprak Schäuble voor de Deutsche Bank, die toevallig ook een beleidsnota
over de Griekenland-crisis hadden opgesteld. De Duitse regering copy-pastte slechts een beetje, verkocht
het plan van Ackermann, redde de winstmarges van DB en de rest van de financiële sector met risico in
Griekenland, en nu mogen we allemaal in afzienbare tijd (banken) betalen zodra Griekenland geen geld
meer heeft. Kapitalo-parlementarisme in topvorm. Geniaal of geniaal?
http://zapruder.nl/portal/artikel/europese_politiek_ten_aanzien_van_griekenland_copy_paste_van_deutsche
_bank/rss
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Komt Khadaffi dan toch ten val?
Clark Kent - 21 juni 2011
Het NAVO-optreden in Libië was tot dusver niet indrukwekkend. Het duurde
twee maanden eer de coalitie haar strijdkrachten eindelijk fatsoenlijk wist te
coördineren en doorkreeg hoe je doelwitten voor de luchtoorlog uit moest
kiezen. Maar goed dat de Russen nooit zijn binnengevallen. De bedoeling van
de NAVO-steun aan de Libische rebellen was het geven van een duidelijk
signaal aan dictators in het Midden-Oosten: je hebt er niets aan als je je eigen
volk afslacht. Je blijft niet langer aan de macht en je komt er zeker niet mee weg! Jammer genoeg zit
Khadaffi er nog steeds en hebben de luchtaanvallen in Libië ook geleid tot slachtoffers onder de rebellen.
Volgens Eric Schmitt van de New York Times, had het bondgenootschap twee maanden nodig voordat zij
haar strijdkrachten eindelijk fatsoenlijk wist te coördineren en doorkreeg hoe je doelwitten voor de
luchtoorlog uit moest kiezen. Eind mei, drie maanden na aanvang van het conflict, kampte het machtige
bondgenootschap, dat ooit de Russen buiten de deur moest houden, nog met tekorten aan
verkenningsvliegtuigen voor het identificeren van doelwitten en tankvliegtuigen die jachtbommenwerpers in
staat stellen om langere missies uit te voeren. Zonder grondtroepen is het ook niet altijd even makkelijk om
de steeds verschuivende frontlinies in steden als Misurata nauwkeurig te lokaliseren. Wel komt er informatie
binnen van CIA-medewerkers en commando‘s die met de rebellen samenwerken. De NAVO-planners
hebben naar eigen zeggen echter geen direct contact met mensen op de grond. In plaats daarvan
vertrouwen zij op informatie die is verzameld door drones, spionagevliegtuigen en satellieten, maar ook
berichtgeving in de media.
Hulp voor al Qaeda?
Al bij aanvang van de NAVO-missie in Libië waren er bezorgde geluiden dat de rebellen voornamelijk uit
leden van al Qaeda zouden bestaan. Ook op HVV, met name in ―bij de buren‖. De kern van waarheid in
deze geruchten is de betrokkenheid van strijders uit Darna in Oost-Libië, die banden met al Qaeda hebben.
Al snel leidde dit tot geruchten dat al Qaeda aan het hoofd van de Libische opstand zou staan. De strijders
die banden met al Qaeda hebben houden zich echter op de vlakte en hebben zich moeten onderwerpen aan
het gezag van lokale burgerlijke autoriteiten.
Interessant is de opmerking van een van de al Qaedastrijders: "No Islamist revolution has ever succeeded.
Only when the whole population was included did we succeed, and that means a more inclusive ideology."
Voorlopig is hun positie in Libië te zwak en zien ze zich genoodzaakt een toontje lager te zingen.
Een zootje ongeregeld
Voorlopig lijkt niemand echt aan het hoofd van de rebellen te staan. Ook op lager niveau ontbreekt het aan
organisatie, wapens, training en tactisch inzicht. De rebellen bestaan hoofdzakelijk uit ongetrainde, slecht
bewapende burgers. Volgens C.J. Chivers, voormalig marinier en buitenlandcorrespondent van de New York
Times, mag je de rebellenstrijdkrachten geen leger noemen.
Op zijn blog noemt Chivers de Libische opstand een Mad Max-film.
Onduidelijke missie zonder leiding
Het optreden van Obama zelf was ook niet indrukwekkend. Hij koos ervoor om het werk over te laten aan de
Europese Navopartners, die echter minder goed toegerust zijn voor een effectieve luchtoorlog. Obama had
ook geen idee wat hij precies wilde bereiken in Libië en koos voor leading from behind. Hij maakte zijn eigen
rol zo klein, dat hij het zelfs niet nodig vond om toestemming te vragen aan het Congres voor het voeren van
deze oorlog. De grootste fout was echter de keuze voor een humanitaire missie: het beschermen van de
burgerbevolking als verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap. Wie al een tijdje meeloopt in
de internationale politiek, weet dat zulke vrome doelen in combinatie met de internationale gemeenschap als
verantwoordelijke alleen maar leiden tot onduidelijkheid over het doel van de missie en het afschuiven van
verantwoordelijkheden, want de internationale gemeenschap dat zijn we allemaal, maar niemand in het
bijzonder.
Regime change
Net als ten tijde van de oorlog in Irak, toen het daar nog slecht ging en Bush leek af te stevenen op een
nederlaag, kwamen John McCain en Joe Lieberman met een voorstel om de oorlog in Libië alsnog te
winnen. Kies een duidelijk doel: regime change, het verjagen van Khadaffi dus, en zet de daartoe benodigde
middelen in. Per slot van rekening is dat waar je met de luchtaanvallen op Khadaffi‘s troepen toch al op uit
bent. Naast luchtaanvallen betekent dat materiële steun voor de grondtroepen van de rebellen. Wapens,
training, logistieke steun en inlichtingen over troepenbewegingen van Khadaffi‘s leger. McCain en Lieberman
vullen hier eigenlijk het leiderschapsvacuüm op dat Obama laat vallen.
Eerste succesen voor rebellen
Inmiddels zijn we weer een paar weken verder en de rebellen lijken beter te worden. De communicatie is
verbeterd en zij coördineren hun aanvallen nu op drie fronten. De rebellen in Misurata zijn beter
georganiseerd en als militairen bekwamer dan hun medestrijders in Oost-Libië en hebben het beleg van de
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stad weten te breken en trekken nu op naar het stadje Zlitan dat strategisch van cruciaal belang is, en vanuit
het Nafusah-gebergte naar Zawiyah bij Tripoli.
Nu de rebellen vanuit Misurata - tergend langzaam - naar Tripoli optrekken kan Khadaffi niet beweren dat
het slechts om een burgeroorlog tussen het westen en oosten gaat. Khadaffi heeft weten vast te houden aan
de macht, omdat hij nog steeds de hoofdstad in handen heeft. Als ook daar opstanden uitbreken, kan
Khadaffi weleens snel ex-dictator zijn.
In 1999 intervenieerde de NAVO d.m.v. bombardementen in de Kosovo-oorlog. De luchtaanvallen konden
niet voorkomen dat veel burgers werden verdreven of zelf elders een goed heenkomen zochten. De kritiek
was dat luchtaanvallen zonder adequate steun van grondtroepen ontoereikend waren om het gewenste doel
te bereiken. Uiteindelijk trokken de Servische troepen zich toch terug uit Kosovo en ging Milosevic akkoord
met een internationaal vredesplan. Het duurde lang, maar uiteindelijk werkte het wel. Al vragen velen zich nu
wel af of we er toen goed aan hebben gedaan om in te grijpen, waarschijnlijk niet zonder reden.
Oorlog wegens westerse belangen?
Ook Khadaffi zal het waarschijnlijk toch moeten afleggen tegen de rebellen en de NAVO-bombardementen.
Welke belangen in Libië op het spel staan is voor velen echter niet geheel duidelijk. Al herinnert het blog van
meervrijheid.nl ons aan plannen van Khadaffi uit 2006 voor het nationaliseren van de olie-industrie. Het
commentaar is bedoeld als verwijt aan het Westen, al is nationalisatie ordinaire diefstal.
Het Westen heeft echter vaker dadenloos toegekeken terwijl dictators hele industrieën nationaliseerden en
er is olie en gas zat dichter bij huis. Een snelle overwinning op Khadaffi met effectieve steun van de NAVO
die de doorslag geeft, waardoor Amerika spierballen kan tonen, zoals hierboven bepleit door John McCain
en Joe Lieberman, zou geopolitiek in het belang van het Westen kunnen zijn. Maar deze halfhartige,
'humanitaire' oorlog is ingegeven door altruïsme en de zwakke uitvoering moet uitstralen dat Amerika zich
bescheiden toont op het geopolitieke toneel. Precies wat de linkse kliek rond Obama graag ziet. Dát is de
ware schande van deze oorlog. In Syrië worden ook burgers afgeslacht en staan zonder meer grote
belangen op het spel. Een val van het Assad-regime zou geopolitiek zeer gunstig zijn voor het Westen en
nadelig voor Iran en Hezbollah. Toch grijpt men hier niet in, omdat de risico‘s veel groter zijn. Syrië heeft
goede banden met Iran. Een westerse interventie in Syrië kan leiden tot een confrontatie met Teheran en
terreuraanslagen van Hezbollah op doelen in Israël. Khadaffi heeft de pech dat hij weinig machtige vrienden
heeft, maar wel veel vijanden. En zijn leger is zo zwak dat het uiteindelijk ook van een zootje ongeregeld met
NAVO-luchtsteun zal verliezen. Zelfs als die luchtsteun komt van NAVO-lidstaten die liever op defensie
bezuinigen om de verzorgingsstaat een tijdje langer in leven te houden en zelf achter de brede rug van
Amerika schuilen.
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=13383

Duitse politie tapt hele wijk af via gsm-masten
Gepubliceerd: Dinsdag 21 juni 2011 Auteur: Andreas Udo de Haes
De Duitse politie heeft urenlang alle mobiele gesprekken, sms'jes en de
locatie van demonstranten én duizenden bewoners van Dresden afgetapt.
Een spionagesleepnet zonder weerga.
In Duitsland is grote onrust ontstaan nadat bekend is geworden dat de politie
in Dresden een enorme aftaprazzia heeft gehouden. Een hele wijk is namelijk
urenlang volledig onder de tap gesplaatst, iets dat indruist tegen basale
rechtsbeginselen en grondrechten.
Op 19 februari was er in Dresden een demonstratie tegen neonazi‘s. Om
mogelijke raddraaiers te kunnen pakken, heeft de politie vervolgens preventief de hele buurt afgetapt via de
antennes van het mobiele netwerk. Zodoende zijn alle gesprekken, sms‘jes en locatiegegevens van
tienduizenden mensen afgeluisterd en opgeslagen.
Verruit de meeste afgetapte personen waren wijkbewoners die helemaal niets met de demonstratie van
doen hadden, meldt het Duitse dagblad Taz. Zij zijn simpelweg meegenomen in het politiesleepnet.
In totaal zijn er zo in een paar uur tijd 138.000 data entries opgeslagen. Uit dit gigantische sleepnet heeft de
politie vervolgens een aantal zeer gedetailleerde profielen gemaakt: wie, wanneer, waar en hoe met elkaar
mobiel communiceerde tijdens de uren van het protest.
De Duitse privacywaakhond doet inmiddels onderzoek naar de aftaprazzia. Het is duidelijk dat politie en
Justitie hun bevoegdheden ver hebben overschreden.
In Nederland hanteren politie en Justitie vaak sleepnettechnieken bij het CIOT, waarbij honderden of
duizenden gegevens tegelijk worden opgevraagd. Zo kan de politie bijvoorbeeld nagaan wie er ten tijde van
een misdaad rond de plaats van het delict aanwezig waren. Dat gebeurt dan aan de hand van data
afkomstig van antennes van mobiele telefoonnetwerken.
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Maar dit zijn dus alleen de NAW-gegevens, gekoppeld aan tijd en locatie. Justitie heeft echter ook plannen
om alle verkeersgegevens, wie wanneer waar belt en sms't, toegankelijk te maken via het CIOT. Dit project
heet 'Verkeerstoren'.
Webwereld.nl

Klap voor NAVO: Italië wil onmiddellijk stoppen met oorlog Libië
'Amerikaanse special forces en legereenheden bereiden zich voor om vanaf juli ingezet te worden in Libië'
Berlusconi wil weer vriendjes worden met zijn oude makker Gadaffi.
Drie maanden na de eerste NAVO bombardementen op Libische
doelen heeft Italië, samen met Groot Brittannië en Frankrijk de
drijvende kracht achter de oorlog tegen Gadaffi, er genoeg van. De
Italiaanse minister Franco Frattini heeft opgeroepen om de
vijandelijkheden in Libië onmiddellijk te stoppen en ruimte te maken
voor 'humanitaire hulp' voor de burgers in het land. Vervolgens
besloot de Italiaanse Tweede Kamer dat er een einde moet komen
aan de deelname van Italië in de NAVO-campagne tegen Gadaffi.
Omdat 90% van alle aanvallen vanaf Italiaanse bases worden uitgevoerd, betekent dit een grote klap voor
de NAVO en een even grote opsteker voor Gadaffi.
Frankrijk zou nog door kunnen gaan met aanvallen vanaf het vliegdekschip Charles de Gaulle, en Groot
Brittannië vanaf luchtmachtbases op Cyprus. Desondanks zal de militaire campagne flink worden beperkt,
waardoor een eventuele overwinning op het regime Gadaffi ver weg lijkt. De enige kans om de oorlog alsnog
in het voordeel van de NAVO te beslissen is als president Obama besluit om, net als in de eerste twee
weken van de campagne, opnieuw Amerikaanse strijdkrachten in te zetten. Het is echter maar de vraag of
Obama dit voor elkaar krijgt, aangezien hij in eigen land zwaar onder vuur ligt van het Congres omdat hij
zonder hun toestemming deel is gaan nemen aan de oorlog. Sommige Congresleden vinden dit voldoende
reden om Obama af te zetten.
De Italiaanse premier Silvio Berlusconi kwam tot zijn besluit om zich uit de oorlog terug te trekken vanwege
de volgende drie ontwikkelingen:
1. Hij koos bewust de 22e juni om de terugtrekking van Italië aan te kondigen omdat Obama slechts enkele
uren eerder de eerste terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan had aangekondigd. Berlusconi
rekende erop dat hij met dit bericht kon 'meeliften'.
2. Daarnaast luisterde de Italiaanse premier naar de analyses van Britse en Franse commandanten, die hun
overheden hebben gewaarschuwd dat de oorlog na de zomer niet meer vol te houden is. Al in maart bleek
dat de NAVO het zonder Amerika nooit zou gaan lukken om Gadaffi af te zetten.
3. Gezien de aanhoudende financiële crisis in Europa en het risico dat ook Italië net als Griekenland,
Portugal en Ierland in grote problemen komt, achtte Berlusconi het verstandig om nu de stekker uit de
kostbare Italiaanse deelname aan de oorlog te trekken. Italië moet nu de beschadigde Libische olie industrie
weer helpen op te bouwen, aangezien normaal gesproken één derde van alle Italiaanse olie uit Libië komt.
De regering Berlusconi overleefde vandaag een motie van wantrouwen door akkoord te gaan met een serie
belastingverlagingen en de terugtrekking uit de oorlog in Libië. Nu de Libische rebellen in de ogen van
Berlusconi niet in staat zijn gebleken een volwaardig alternatief voor Gadaffi te bieden, besloot de Italiaanse
premier dat het beter is om weer terug te keren naar de oude situatie (1).
'Amerikaanse special forces naar Libië'
Volgens Webster Tarpley hebben op Fort Hood (Texas) gestationeerde Amerikaanse special forces de
opdracht gekregen zich voor te bereiden om uiterlijk in juli ingezet te worden in Libië. Vervolgens zullen in
september of oktober eenheden van de eerste cavalerie divisie, die eerder in Irak en Afghanistan zijn
ingezet, volgen, samen met delen van het Derde Amerikaanse Korps.
Afgelopen zaterdag schreven we dat klokkenluider Alex Jones waarschuwde voor een Amerikaanse invasie
in Libië, die volgens zijn militaire bronnen het begin van de Derde Wereldoorlog zal betekenen. Ook zou er
militaire actie tegen Syrië en Jemen worden voorbereid. De aanwezigheid van een groot aantal Amerikaanse
marineschepen -waaronder het amfibische vliegdekschip USS Bataan voor de kust van Syrië, de
raketkruiser USS Monterrey in de Zwarte Zee en het supervliegdekschip George Bush in de Middellandse
Zee- lijkt er inderdaad op te wijzen dat de VS de oorlog mogelijk wil uitbreiden tot Syrië, waardoor het risico
dat Iran, Hezbollah en Israël in de strijd worden betrokken aanzienlijk is. (2)
Omdat Obama hiermee het risico loopt dat het Congres daadwerkelijk een afzettingsprocedure tegen hem
begint, is het onzeker of de onvoorspelbare president daadwerkelijk de opdracht zal geven om opnieuw deel
te nemen aan de oorlog tegen Libië, laat staan een nieuw front te openen tegen Syrië en daarmee escalatie
naar een veel grotere oorlog te riskeren.
Xander - (1) DEBKA - (2) KOPP Online
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Zwitserse bankier over de Bilderberg groep
Op maandag 30 mei 2011 interviewde de Russische journalist Peter Odintsov een hooggeplaatste Zwitserse
bankier in Moskou. De bankier verklaarde in het interview dat hij betrokken is geweest bij een directe
betaling in contanten aan een professionele huurmoordenaar, die was ingehuurd om de president van een
derde wereldland te vermoorden. De Zwitserse bank in kwestie ontving een gecodeerde en handgeschreven
betalingsinstructie van de inlichtingendienst van een vreemde mogendheid. Deze procedure was en is nog
steeds standaard praktijk door de Black Ops, die in opdracht van de Bilderberg groep worden uitgevoerd.
Zwitserse banken krijgen regelmatig dergelijke betalingsopdrachten die verband houden met executie
opdrachten.
Vergelijkbare Zwitserse bankbetalingsopdrachten werden gebruikt om internationale ondermijnende
activiteiten, uitgevoerd in opdracht van de Bilderberg groep te financieren, zoals het aanjagen van
kunstmatige revoluties, stakingen, het aanzetten tot politieke onrust en politie acties.
Er passeren bedragen in de biljoenen dollars aan transacties met een illegaal, ongecontroleerd en voor de
belastingdiensten onzichtbaar karakter door het Zwitserse banksysteem. De transacties worden buiten de
boeken om uitgevoerd door Engelssprekend en niet op de loonlijsten voorkomend ‗veiligheidspersoneel‘.
Deze mensen voeren de dagelijkse zaken van het geheime Bilderberg netwerk uit. De Zwitserse overheid
weet van deze transacties uitgevoerd door de grote banken, maar staat er machteloos tegenover.
In zijn interview met Peter Odintsov haalde de Zwitserse bankier de namen aan van Josef Ackermann
(Duitsland) en Christine Lagarde (Frankrijk) als hoofdrolspelers binnen de Bilderberg connectie. Hij heeft het
ook over het satanisme en de pedofilie die op een verborgen wijze stevig zijn verankerd binnen de
Bilderberg groep.
In 2011 organiseren de Bilderbergers hun jaarlijkse conferentie in het Suvretta House Hotel in St Moritz,
Zwitserland, van donderdag 9 tot zondag 12 juni.
Hieronder volgt een vertaling in het Nederlands van het interview:
Vraag: Kunt u ons meer vertellen over uw betrokkenheid bij het Zwitserse bankbedrijf?
Antwoord: Ik ben een groot aantal jaren bij Zwitserse banken werkzaam geweest en stond op de nominatie
om opgenomen te worden in de Raad van Bestuur van een van de grootste Zwitserse banken. Door mijn
werk was ik betrokken bij de uitbetaling in contant geld aan een persoon, die een president van een
buitenlandse mogendheid had vermoord. Ik was deelnemer aan de vergadering waarin tot uitbetaling aan de
moordenaar werd besloten. Het bezorgde me hevige hoofdpijn en knaagde aan mijn geweten. Het was niet
het enige geval waarin sprake was van groot kwaad, maar het was wel het ergste wat ik heb meegemaakt.
Het betrof een handgeschreven betalingsopdracht, die moest worden uitgevoerd in opdracht van een
buitenlandse inlichtingendienst. De betaling was bestemd voor de moordenaar van een leider van een
vreemde mogendheid, dit wist iedereen die deelnam aan de bewuste vergadering. En deze zaak stond niet
op zichzelf. Wij ontvingen vaker dergelijke handgeschreven opdrachten van buitenlandse
inlichtingendiensten om van geheime rekeningen personen uit te betalen, die ‗revoluties‘ in beweging
hadden gezet of mensen hadden omgebracht. Ik kan uit eigen ervaring bevestigen, dat het klopt wat John
Perkins beschrijft in zijn boek Bekentenissen van een Economische Huurmoordenaar. Het systeem waar hij
het over heeft, bestaat echt en Zwitserse banken zijn hierbij betrokken.
Vraag: Perkins‘ boek is vertaald in veel talen, waaronder in het Russisch (en in het Nederlands). Kunt u ons
zeggen welke bank het betreft en wie de verantwoordelijke(n) zijn?
Antwoord: Het gaat om één van de toentertijd top drie Zwitserse banken en het ging om de executie van de
president van een derde wereld land. Maar ik wil hierover niet teveel details geven, want ik kan zeer
eenvoudig door hen getraceerd worden als ik de naam en het land ga noemen van de president in kwestie.
Mijn leven zou daardoor in gevaar komen.
Vraag: Kunt u wel de naam van een persoon noemen die voor deze bank werkzaam was?
Antwoord: Nee, maar ik kan u verzekeren dat het werkelijk gebeurd is. Er waren meerdere mensen in de
vergaderkamer. De voor de uitbetaling verantwoordelijke medewerker vroeg ons of het wel toegestaan is om
zo‘n enorm bedrag aan de betreffende persoon uit te betalen, waarop een van de directeuren informatie gaf
over de achtergrond van de betaling en ook de andere aanwezigen bevestigden dat uitbetaling akkoord was.
Vraag: Kwamen dit soort zaken vaker voor? Ging het via geheime rekeningen?
Antwoord: Ja, dit was een speciale rekening, die werd beheerd door een bijzondere afdeling. Alle
gecodeerde brieven vanuit het buitenland kwamen daar terecht. De belangrijkste brieven waren met de hand
geschreven. We moesten deze eerst decoderen en het ging zonder uitzondering om betalingsopdrachten
voor het ombrengen van mensen, financieren van ‗revoluties‘, stakingen en meer activiteiten van diverse
aard. Ik weet zeker, dat mensen die bij de Bilderberg groep behoorden, betrokken waren bij deze
opdrachten. Ik bedoel, dat zij daadwerkelijk opdrachten gaven om personen te executeren.
Vraag: Kunt u ons zeggen om welk jaar of decennium het ging?
Antwoord: Ik kan niet zeggen in welk jaar, maar het speelde in de tachtiger jaren van de vorige eeuw.
Vraag: Had u gewetensproblemen door het werk dat u deed?
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Antwoord: Ja, ik had er grote problemen mee. Ik kon er tijden niet van slapen en het leidde tot mijn vertrek
bij de bank.
Nogmaals, als ik u te veel details geef, dan word ik opgespoord. Meerdere geheime diensten, meest van
Engelssprekende landen hebben opdracht gegeven om onwettelijke activiteiten te financieren, zelfs voor het
vermoorden van mensen die bij Zwitserse banken werkzaam waren.
We moesten op instructie van vreemde mogendheden betalingen verrichten voor de moord op mensen, die
bijvoorbeeld niet deden wat de Bilderberg groep, het IMF of de Wereldbank van hen eiste.
Vraag: Dit is wel heel schokkend, wat u nu zegt. Waarom voelt u zich uitgerekend nu gedrongen om hierover
mededelingen te doen?
Antwoord: Omdat de Bilderberg groep op dit moment bijeen is in Zwitserland. Verder omdat de toestand in
de wereld er met de dag slechter op wordt. En omdat de grootste Zwitserse banken betrokken zijn bij
onethische activiteiten. De meeste hiervan blijven buiten de boeken. Het gaat om een veelvoud van wat
zichtbaar wordt gemaakt. Er vindt geen controle op deze transacties plaats en van belastingheffing is geen
sprake. Het gaat om enorme bedragen met heel veel nullen.
Vraag: Het gaat dus om miljarden?
Antwoord: Nee, om veel meer! Het gaat om biljoenen, niet gecontroleerd, illegaal en onzichtbaar voor welke
belastingdienst dan ook. In feite is dit een grootschalige diefstal van de mensheid. Ik bedoel, gewone
mensen betalen belastingen en houden zich aan de wet. Wat hier gebeurt druist compleet in tegen onze
Zwitserse waarden, zoals objectiviteit, eerlijkheid en betrouwbaarheid. De discussies die zich afspeelden
tijdens de vergaderingen waaraan ik deelnam gingen compleet in tegen onze democratische principes. Voor
de duidelijkheid de meeste topmensen van Zwitserse banken zijn Anglo-Saksisch; Amerikaans of Brits. Zij
hebben geen respect voor onze neutraliteit en onze waarden. Zij zijn tegen onze opvattingen over
democratie. Ze gebruiken ons Zwitserse banksysteem slechts voor hun illegale doeleinden.
De enorme hoeveelheden geld die door deze lieden wordt getransfereerd, is uit het niets gecreëerd. Ze
gebruiken het om over de hele wereld mens en menselijkheid te vernietigen, louter vanwege ongelimiteerde
hebzucht. Ze zijn uit op macht en verwoesten het financiele systeem en de economie van hele landen, zoals
Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland. Zwitserland komt als laatste aan de beurt. De Chinezen worden
door hen als werkslaven gebruikt.
Een persoon zoals Josef Ackermann, een Zwitsers staatsburger en topman bij de Duitse bank, gebruikt zijn
macht louter om zijn hebzucht te bevredigen, zonder het geringste respect voor zijn medemens. Er lopen
verscheidene rechtszaken tegen hem in Duitsland en ook in de Verenigde Staten. Ackermann is een
Bilderberger. Hij heeft minachting voor welke nationale overheid dan ook, inclusief die van zijn geboorteland.
Vraag: Zegt u hiermee, dat de personen die u aanduidt aanwezig zijn op de Bilderberg conferentie in juni in
St. Moritz, Zwitserland?
Antwoord: Ja
Vraag: Dus de personen over wie u spreekt hebben op dit moment een machtspositie?
Antwoord: Ja. Ze hebben een gigantische hoeveelheid geld tot hun beschikking en wenden het volgens plan
aan om landen te vernietigen en elders op te bouwen. Zoals de afbraak van de industrie in Europa en Noord
Amerika en de opbouw hiervan in China. Tegelijkertijd zijn Europa en de V.S. opengesteld voor de import
van Chinese producten. De beroepsbevolking in Europa en Noord Amerika zal het steeds moeilijker krijgen
om nog (passend) werk te vinden. Alleen het slecht betaalde (en niet bij het opleidingsniveau passende)
werk blijft over. Hun werkelijke doel is de vernietiging van de economieën van Europa en Noord Amerika.
(Griekenland zou dus het voorland zijn van wat ons allemaal te wachten staat)
Vraag: Denkt u dat het feit dat de vergadering nu in St.Moritz wordt gehouden een symbolische waarde
heeft? Ik bedoel, in 2009 was de conferentie in Griekenland, in 2010 in Spanje en kijk wat er met die landen
is gebeurd. Is dit een slecht teken voor Zwitserland?
Antwoord: Ja. Zwitserland is een van de belangrijkste landen voor hen, vooral vanwege de enorme
concentratie van geld. Men komt daar bijeen, omdat men los van alle andere doelstellingen die worden
nagestreefd er vooral op uit is om de waarden te vernietigen waar Zwitserland voor staat. Voor hen is het
land een obstakel, omdat het geen deel uitmaakt van de Europese Unie, niet de euro heeft geadopteerd, niet
gecontroleerd kan worden vanuit Brussel, enzovoort. Sprekend over waarden, heb ik het niet over de grote
Zwitserse banken, omdat die niet meer Zwitsers kunnen worden genoemd, want ze worden vrijwel geheel
geleid door Britten en Amerikanen. Ik heb het over de echte Zwitserse geest, die gekoesterd en gedeeld
wordt door de gewone Zwitserse mensen.
De plaats van handeling heeft absoluut een symbolische waarde, zoals u opperde. Hun uiteindelijke doel is
een elite te vormen in een wereld waarin zij de absolute macht hebben en de mensheid door armoede tot
slavernij aan hen vervalt.
Vraag: Denkt u echt dat het doel van de Bilderberg groep het scheppen is van een wereldheerschappij,
waarin de multinationals de controle over de mensheid gaan uitvoeren en waarin geen sprake meer is van
soevereine (democratische) landen?
Antwoord: Ja en Zwitserland is het enige land waarin nu nog sprake is van een waarachtige directe
democratie. Daarom wordt het land beschouwd als een sta-in-de-weg dat opgeruimd moet worden. Ze
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gebruiken daarbij chantage tactieken als ‗too big to fail‘ bij bijvoorbeeld de UBS Bank en brengen hiermee
het land diep in de schulden. Hetzelfde hebben de Bilderbergers overigens ook gedaan met veel andere
landen. Maar omdat Zwitserland, evenals IJsland dat had, een sterke financiële sector heeft, is dit land extra
kwetsbaar voor hun financiële manipulaties. IJsland ging, zoals u weet failliet en de financiële sector stortte
compleet in.
Vraag: Gaat dit ook met de EU (redactie: en de U.K., V.S. en Japan) gebeuren?
Antwoord: Vanzelfsprekend! De EU (redactie: en de U.K., V.S. en Japan) zitten al in de ijzeren greep van de
Bilderberg groep.
Vraag: Wat zou er volgens u kunnen worden gedaan om hen tegen te houden?
Antwoord: Dit is precies de reden waarom ik dit interview met u ben aangegaan. Het gaat om de waarheid.
Dat is de enige manier! Stel het aan de kaak, zet ze in het spotlicht. Ze houden er niet van om in de
schijnwerper te worden gezet. Er moet tot in de details duidelijkheid komen over de gang van zaken in de
bankensector en alle andere sectoren in de samenleving.
Vraag: Wat u zegt is, dat grootste deel van de Zwitserse bankensector niet gecorrumpeerd is en dat er een
paar grote banken zijn, die het financiële systeem misbruiken voor hun onwettelijke activiteiten?
Antwoord: Ja. De grote banken leiden hun kader op volgens Anglo-Saksische waarden. Ze worden opgeleid
om hebzuchtig en niets ontziend te handelen. Hebzucht vernietigt mensen in Zwitserland en over elders in
de wereld. Wij hebben het grootste aantal banken per 1000 inwoners opererend binnen onze grenzen. De
kleinere en middelgrote banken leven de regels van fatsoen en ethiek zonder uitzondering na. De wereldwijd
werkzame banken vormen het probleem. Ze zijn niet Zwitsers en beschouwen zichzelf ook niet als zodanig.
Vraag: Denkt u dat het goed zou zijn, dat de Bilderbergers aan de kaak worden gesteld en dat wordt
getoond wie ze in werkelijkheid zijn?
Antwoord: Ik denk dat de zaak Strauss-Kahn ons goede kansen biedt, omdat het onder de aandacht brengt
dat mensen in dergelijke posities vaak geestesziek zijn en vol psychische afwijkingen zitten. Daardoor kan
men ook onder druk worden gehouden om te doen wat hen opgedragen wordt. Er zijn onder hen lieden, die
vrouwen verkrachten, anderen hebben een sado-masochistische voorkeur of zijn satanist of pedofiel. In
sommige bankgebouwen, zoals in de Rothschild Bank in Zurich ziet u bijvoorbeeld duidelijk satanische
symbolen.
Mensen in topposities kunnen worden gechanteerd vanwege hun psychische afwijkingen. Ze volgen de
opdrachten die ze krijgen op, of ze vallen door de mand, hun reputatie wordt vernietigd, of ze worden
vermoord als ze niet doen wat van hun geëist wordt. Niet alleen de reputatie van bijvoorbeeld Strauss-Kahn
is door de massamedia vernietigd, hij zou ook letterlijk om zeep kunnen worden gebracht wanneer dat nodig
wordt geacht.
Vraag: Denkt u dat Ackermann een bepalende invloed heeft, omdat hij deel uitmaakt van het sturend comité
van de Bilderberg groep?
Antwoord: Ja, maar er zijn naast hem veel anderen, zoals Lagarde, die waarschijnlijk de volgende IMF baas
zal zijn. Lagarde is Bilderberger, evenals Sarkozy en Obama. Zij hebben een nieuw plan in petto om het
internet te censureren, omdat het internet nog steeds een platform is voor vrije meningsuiting. Ze willen het
onder controle krijgen en gebruiken daarvoor terrorisme, de bestrijding van pedofilie of iets anders
schokkends om maar een geldig motief te hebben.
Vraag: Dus daar bent u bang voor?
Antwoord: Ik ben er niet alleen bang voor, ik ben er zeker van dat het gaat gebeuren. Zoals ik zei geven ze
opdracht om mensen te executeren, dus ze zijn in staat tot vreselijke dingen. Als zij denken dat ze de
controle kwijtraken, zoals het geval is met de momentele volksopstanden in Griekenland, Spanje en wie
weet straks in Italie, dan zouden ze de Gladio strategie weer kunnen toepassen. Ik kende het Gladio
Netwerk van nabij. (http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=9556). Zoals u weet hebben ze
‗terroristische‘ bewegingen gesteund, betaald met Amerikaans geld en bedoeld om het politieke systeem in
Italië en andere Europese landen onder controle te krijgen. Voor de moord op Aldo Moro is hetzelfde
banksysteem gebruikt als waarover ik u verteld heb.
Vraag: Was Ackermann betrokken bij dit betalingssysteem?
Antwoord: (Glimlach) …U bent de journalist. Kijk naar zijn carrière, hoe snel hij de weg af heeft gelegd naar
de hoogste top…
Vraag: Wat zou er volgens u gedaan kunnen worden om hen af te stoppen?
Antwoord: Er zijn veel goede boeken op de markt, die achtergronden verklaren en verbanden leggen, zoals
bijvoorbeeld het eerdergenoemde boek van Perkins. Hieruit wordt duidelijk, dat deze lieden echt
huurmoordenaars inschakelen. En niet alleen dat, zij hebben een wereldwijd controlesysteem tot hun
beschikking. Het is moeilijk om dergelijke figuren te ontmaskeren, omdat ze er alles, letterlijk alles, voor over
hebben om hun macht te behouden.
Vraag: Hoe kunnen we ze dan tegenhouden?
Antwoord: Zoals ik al gezegd heb, door de waarheid. We hebben hier te maken met werkelijk niets ontziende
misdadigers, waaronder oorlogsmisdadigers. Het is erger dan genocide. Deze personen zijn bereid tot en in
staat om miljoenen mensen te vermoorden, uitsluitend om de macht en controle te behouden.
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Vraag: Kunt u uitleggen waarom de massamedia in het westen volledig zwijgen over de Bilderberg groep?
Antwoord: Omdat er een afspraak is gemaakt tussen hen en de mediabazen. Er wordt niet over gesproken.
Ze worden gekocht. Een aantal van hen (de mediabazen) zijn uitgenodigd voor de conferentie met de
restrictie, dat er niet mag worden gesproken of geschreven over wat men ziet en hoort.
Vraag: Is het waar dat er een binnenste kring is in de Bilderberg organisatie, die kennis heeft van de
werkelijke agenda en dat het grootste aantal gewoon doet wat van hen wordt gevraagd?
Antwoord: Ja, er is een binnenste kring, gevormd uit satanisten en er zijn de naïeve (idealistische) en minder
goed geïnformeerde mensen. Er zijn in de buitenste cirkel mensen, die echt in de waan verkeren ‗goed te
doen‘.
Vraag: Volgens gepubliceerde documenten en mondelinge verklaringen, besloten de Bilderbergers destijds
in 1955 om de Europese Unie en de euro in het leven te roepen. Met andere woorden, er zijn en worden
door hen verstrekkende en zeer invloedrijke beslissingen genomen..
Antwoord: Ja en u weet dat de Bilderberg groep werd opgericht door de Nederlandse prins Bernhard en de
directeur van Occidental Petroleum (Armand Hammer). Laatstgenoemde onderhield nauwe contacten met
de communisten in de Sovjetunie. De Bilderbergers waren vanaf het begin actief aan beide kanten van het
ijzeren gordijn, maar in werkelijkheid waren het fascisten, die alles en iedereen onder controle wilden
houden en mensen uit de weg ruimden die als obstakel werd gezien.
Vraag: Is het betalingssysteem dat zoals u heeft uitgelegd buiten de normale activiteiten wordt uitgevoerd,
geheel afgescheiden en geheim?
Antwoord: Bij de banken waarin dergelijke transacties worden uitgevoerd, weten de gewone medewerkers
niet wat er gaande is. Het is als een geheime dienst binnen de bank. Zoals gezegd, worden de transacties
buiten de boeken gehouden, zonder enige controle van buitenaf. Sommige van deze activiteiten worden
binnen het bankgebouw uitgevoerd, andere er buiten. Zij hebben hun eigen veiligheidsdienst, alleen
toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers.
Vraag: Hoe slagen zij erin om deze transacties buiten het internationale SWIFT betalingssysteem te
houden?
Antwoord: In het begin stonden de transacties soms op gewone lijsten (Clearstream listings). Door er valse
namen tussen te zetten, wekten zij bij degenen die de lijsten controleerden de idee, dat de lijsten onjuist
waren. Je ziet dat ook zij wel eens fouten maken. Uit die eerste lijsten kan veel informatie worden gehaald.
Mensen, die naar aanleiding van hun bevindingen rapporteerden kregen rechtszaken aan hun broek en
werden gedwongen ontslag te nemen.
Toch blijft de enige en beste aanpak om de waarheid te vertellen en hun duistere praktijken aan het licht
brengen. Als we ze niet afstoppen, dan zijn we binnenkort hun slaven.
Odintsov: Bedankt voor dit interview.
Peter Odintsov - Moskou, 30 mei 2011
Bron Earthmatters - Dossier Bilderberg groep - Short URL: http://sp00kje.nl/?p=6896

VVD wil mobiel cameratoezicht makkelijker maken!
juni 21, 2011 pineut
AMSTERDAM – Regeringspartij VVD wil de inzet van mobiel cameratoezicht makkelijker
maken door de gemeentewet waarin vast cameratoezicht is vastgelegd aan te passen dan
wel flexibeler toe te passen.
Dat zegt VVD-Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert in een interview met NU.nl.
―Ik ben een groot voorstander van mobiel, en dus gericht, cameratoezicht op plekken
waar overlast plaatsvindt.‖
Hennis-Plasschaert vindt het logisch om op hotspots vaste camera‘s op te hangen. ―Maar cameratoezicht
moet ook enigszins een verrassingseffect hebben. Bovendien zie je steeds vaker dat bepaalde wijken en
buurten om tijdelijk toezicht vragen bij overlast of inbraken.‖
Het voormalig lid van het Europees Parlement vindt het een goede zaak dat mensen om een camera in hun
buurt vragen als ze zich terecht onveilig voelen. De gemeenteraad kan bij verordening de burgemeester de
bevoegdheid geven om camera‘s te plaatsen.
―En als het goed is, zijn raadsleden en burgemeesters niet doof voor de geluiden van hun burgers. Wel
ontvang ik zo nu en dan berichten over koudwatervrees bij burgemeesters‖, aldus Hennis-Plasschaert die
tijdens werkbezoeken goede resultaten ziet in wijken waar mobiel cameratoezicht wordt toegepast.
Het VVD-Kamerlid roept gemeentes op werk te maken van mobiel cameratoezicht als daartoe noodzaak is.
―Op basis van artikel 2 van de Politiewet kan mobiel cameratoezicht worden ingezet. En de gemeentewet
richt zich vooral op vast cameratoezicht, máár mijn wens is dus iets meer flexibiliteit.‖
Lees hier het hele interview met Jeanine Hennis-Plasschaert
Bron : Nu.nl
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Dijken breken in Missouri, water nadert kerncentrale
In het Midden-Westen van de Verenigde Staten blijft het water van de Missouri River stijgen. In het
noordwesten van de staat Missouri zijn tijdens het weekeinde dijken doorgebroken, meldt de Omaha WorldHerald. In Nebraska geldt de noodtoestand, en bestaat het risico dat het water een kerncentrale bereikt.
Een aantal nationale wegen moest afgesloten worden. Bezorgdheid om het hoge water van de Missouri
River is er vooral in Nebraska, omdat daar twee kerncentrales binnen bereik van het wassende water liggen.
In Iowa hebben honderden mensen hun woningen moeten achterlaten en is waardevolle landbouwgrond
overstroomd.
In Nebraska zijn tijdens het weekeinde grote delen van de staat overstroomd. President Barack Obama
kondigde de noodtoestand af voor de staat, waardoor federaal geld kan vrijgemaakt worden voor
hulpmaatregelen. Omdat het waterpeil van de rivier gisteren bijna 13 meter bereikte, moest de exploitant van
het Cooper Nuclear Station een ―verwijzing naar een ongewone gebeurtenis‖ geven, de laagste van vier
waarschuwingsniveaus.
Indien het water nog 90 centimeter stijgt, moet de kerncentrale, 110 kilometer ten zuiden van de stad
Omaha, van het elektriciteitsnet genomen worden. Werknemers proberen met zandzakjes en barricades het
water tegen te houden. De exploitant verklaarde dat er geen enkel gevaar dreigt omdat de reactor omhuld is
door waterdichte wanden. Milieubeschermers vrezen evenwel dat radioactief koelwater zich met het
vloedwater kan vermengen.
Twee weken geleden al werd hetzelfde waarschuwingsniveau voor de kerncentrale Fort Calhoun – 30
kilometer ten noorden van Omaha – uitgeroepen. De kernreactor is al weken door water omgeven, en is
sinds april uitgeschakeld wegens een controle.
Bron HLN - Lees ook:
Nuclear power plant meltdown in america! media blackout and no-fly zone! ( video )
Nebraska Nuclear Plant at Level 4 Emergency (+ Video )
http://sp00kje.nl/?p=6884

Trichet: „Code Rood „ Alarm in eurozone
In bijna pure kapitein Kirk-stijl kondigde Jean-Claude Trichet gisterenavond
―rood alarm‖ af over de stabiliteit van het Europees financieel systeem.
De voorzitter van de Europese Centrale bank deed deze uitspraak in het
kader van een tweede bijeenkomst van de European Systemic Risk Board
(ESRB). Dat is een nieuwe Europese instelling die tijdig moet waarschuwen
dat het financieel systeem op het verkeerde spoor zit, en waarvan Trichet ook
de voorzitter is.
Het is dus de taak van deze waakhond om alarm te slaan, maar toch kan de waarschuwing van Trichet alles
behalve in de wind worden geslagen.
De ESRB benadrukte vooral dat het wereldwijde financieel systeem dermate verweven is, dat een schok in
een deel van de wereld grote repercussies kan hebben voor het hele financieel systeem als geheel.
Leningen tussen de banken, verzekeringscontracten (de credit default swaps) en de banden tussen de
banken en de rest van de financiële sector zorgen ervoor dat ieders lot aan elkaar gekoppeld is. Anders
gezegd: zelfs een klein land als Griekenland is daarom ―too big to fail‖.
Een Grieks bankroet riskeert dus opnieuw een vernietigende draaikolk op gang te trekken die ook de reële
economie zou meesleuren.
Het Europees financieel systeem stond vorig jaar al eens aan de rand van de afgrond toen de Griekse crisis
uitbrak. Het noopte Europa tot de oprichting van een noodfonds en dwong de ECB om overheidsobligaties
uit Griekenland en andere Zuiderse eurolanden op te kopen.
Jean-Claude Trichet moet de voorbije dagen gemerkt hebben dat het financieel systeem door de Griekse
stress opnieuw begint te haperen, en dat het risico op een hartinfarct te snel toeneemt.
De alarmkreet van Trichet is daarom vooral bestemd voor de oren van de Europese beleidsmakers en is een
oproep om een Grieks faillissement te voorkomen. De ECB is het beu dat vooral zij het Europees financieel
systeem moet drijvende houden en eist dat de Europese politici hun verantwoordelijkheid opnemen.
Zoals elke schuldencrisis is ook de Europese schuldencrisis een politiek probleem (wie draait op voor de
verliezen?). Het is daarom hoog tijd dat Europa hier klare wijn schenkt en deze onzekerheid wegneemt, voor
het te laat is.
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/06/23/trichet-code-rood-alarm-in-eurozone/
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Vreemde fatamorgana verschijnt in China na hevige regenval?!
Ingevoerd: 21-06-2011 Geplaatst door: Redactie Earth Matters
Bron: Earth matters
Zoals velen van ons weten, is het moment erg nat in China. Maar de
natheid is niet het enige waar de Chinezen momenteel mee te maken
hebben. ITN en andere nieuwsbronnen raporteren dat, na een zeer
hevige regenbui, zich een vreemd schouwspel voordeed in China. Er
ontstond na deze bui een fatamorgana. Een fatamorgana van een stad
skyline en wat bosgebied. De beelden die u hier ziet zijn niet met
computers gegenereerd en dit is ook geen trailer voor een nieuwe film. Velen beweren inmiddels, dat dit
misschien wel eens de eerste holografische voorbeelden zijn die tijdens Project Blue Beam zullen worden
gebruikt.
Wat het ook is, het is niet minder dan wonderbaarlijk te noemen...
http://www.earth-matters.nl/126/2839/geografisch/vreemde-fatamorgana-verschijnt-in-china-na-hevigeregenval.html
Byebye, zwaaizwaai vrij internet……(35)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 23-06-2011
Goed, deze week klopt de titel van deze serie (gelukkig) even niet. Nederland
krijgt, na wat verwarring, een nieuwe Telecom-wet. Een wet die een vrij- en
open internet waarborgt. Lees hier de prima samenvatting bij Bits of Freedom
van de politieke dans. Tsja, de creepy-christenen van de SGP en CDA zijn voor
filters, evenals de socialistische ―genossen‖ van de SP. Niets opmerkelijks. Wat
wel enorm opvalt, is dat de liberale regeringspartij VVD eventjes vergeten is waar de tweede ―V‖ in haar
naam voor staat. Dat heeft de PVV toch beter begrepen. Dus.....hoera!
Reactie
Bits of Freedom trapt, na alles wat deze politiek heeft doorgedrukt en veranderd de afgelopen tien jaar (in de
post 9/11 geschiedenis) heilig in de zoveelste verandering 'netneutraliteit'. Big Brother zat met internet in
haar maag, dus kwam de verandering (Change), 2011 het jaar van de grote ommezwaai. Een vrij internet
betekent dat iedereen een computer op het grote vrije netwerk kan aansluiten en vrij kan communiceren
zonder een aanbieder nodig te hebben, helaas, dat gaat je niet lukken, vrij internet was er toen er nog
analoge modems waren, een jaar of tien geleden. Volgend jaar gaat het internet volkomen totalitair worden,
de Chinezen hebben al zo een internet. Iedereen moet ook inzien dat men in politieke partijen en stichtingen
het woord vrijheid kiezen, maar precies het tegenovergestelde is aan het plaatsvinden (ook door de
Arabische wereld, en China was al lang niet meer een vrij land) Partij voor de Vrijheid, Die Freiheit, Freedom
Tower, Bits of Freedom, dag vrijheid, 'welkom' totalitarisme. De laatste kans om wakker te worden en te
blijven is nu. Wakker blijven is het zwaarst, je gaat namelijk 'wennen' aan al die veranderingen, het is
psychologische oorlogsvoering waar men mee bezig is, een oorlog bedacht voor je geest, als men deze
oorlog wint is de vrijheid weg. Het Duitse volk maakte een zelfde periode door tussen 1933 en 1940.
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Als deze feiten de ogen niet doet openen van mensen,waar moet je ze dan nog op wijzen?
Met dank aan René Voogt.
(WW 1) De vervlakking van een complete samenleving: Deel I voedingsmiddelen, dranken en Medicijnen
http://hetuurvandewaarheid.info/?p=11228
(WW 2) De vervlakking van een complete samenleving: Deel 2 Kwik in Voeding en Vaccins
http://hetuurvandewaarheid.info/?p=11247
(WW 3) De vervlakking van een complete samenleving: Deel 3 Hoe men de effecten ervan keert
http://hetuurvandewaarheid.info/?p=11262
(WW 4) Irrationeel Consumentisme (ofwel de weinige bedrijven die de Wereld Voeden)
http://hetuurvandewaarheid.info/?p=11377
(WW 5) Mind Control theorieën en technieken gebruikt door Massamedia
http://hetuurvandewaarheid.info/?p=11298
(WW 6) – Wanneer Insiders de lelijke zijde van de entertainment industrie blootleggen
http://hetuurvandewaarheid.info/?p=11414
(WW 7) – Occulte symbolen in Bedrijf`s Logos (1)
http://hetuurvandewaarheid.info/?p=11432
(WW – Occulte symbolen in Bedrijf`s Logos (Deel.2): Aanbidding van Saturnus
http://hetuurvandewaarheid.info/?p=11468
(WW 9) – Top 5 meest sinistere Bedrijf`s logos
http://hetuurvandewaarheid.info/?p=11503
(WW 10) – De verborgen hand, die de geschiedenis vormde
http://hetuurvandewaarheid.info/?p=11535

Tientallen over de hele wereld: Zon gaat op andere plek onder dan normaal
In de zomer gaat de zon boven de poolcirkel 's nachts niet onder.
Volgens tientallen mensen op diverse locaties over de hele wereld is er
iets raars aan de hand met de zon. Onze ster zou volgens hen duidelijk
op een andere plek opkomen en ondergaan dan normaal, wat
sommigen doet concluderen dat er niet alleen een magnetische, maar
ook een fysieke poolverschuiving gaande is. Zijn daar inderdaad
serieuze aanwijzingen voor, of beelden ze zich maar wat in?
'De zon lijkt de laatste tijd heel anders,' schrijft Shepard Ambellas op de
website The Intel Hub. 'De positie van de zon komt op mij duidelijk
anders over en er zou iets aan de hand kunnen zijn. Officieel had de zon rond 05.45 uur (Pacific Standard
Time) op zo'n 70 graden van het oosten moeten staan. In werkelijkheid stond de zon volgens mijn kompas
op 29 a 30 graden noord/noordoost. Ik filmde de volgende video waarin u zult zien dat de zon vandaag 30
graden oostelijk van het noorden opkwam, een verschil van 60 graden (in het filmpje wordt 40 graden
gezegd) ten opzichte van het oosten.' Ook ene Anthony in het Britse Blackpool laat met behulp van een
kompas op een videofilmpje zien dat de zon volgens hem op de verkeerde plek ondergaat. Op 11 juni 2011
om 20.20 is volgens hem goed te zien hoe de zon niet in het westen ondergaat, maar ver in het
noord/noordwesten staat. 'Dit is alarmerend,' concludeert Anthony. 'De zon gaat niet op de normale plaats
onder.' Een man die zich Henning noemt laat in een uitgebreid filmpje zien dat de zon ten opzichte van zijn
huis dit jaar veel hoger staat dan rond dezelfde tijd vorig jaar. Als bewijs laat hij twee foto's op twee
verschillende locaties zien. Het verschil is opmerkelijk, maar sommigen merken op dat de twee datums niet
overeenkomen: 10 juli 2010 en 6 juni 2011, en dat er feitelijk op dezelfde dag zou moeten worden gefilmd
om een goede en eerlijke vergelijking te maken. Daarnaast speelt ook de hoek waaronder een foto is
genomen natuurlijk een doorslaggevende rol. Op zowel The Intel Hub als YouTube zijn behoudens kritische
reacties ook een groot aantal instemmende commentaren te lezen. In heel de VS en landen zoals Thailand,
Engeland, Duitsland, Afghanistan en Canada zeggen mensen dat het hen is opgevallen dat de zon niet op
de normale plek ondergaat. Iemand schrijft geprobeerd te hebben deze informatie te publiceren op
Facebook, maar dat het geweigerd werd.
Groot probleem met deze verhalen is dat als de aardas daadwerkelijk fysiek verschoven is er enorme TV- en
telefoonstoringen zouden zijn opgetreden omdat de telecommunicatie satellieten dan niet meer op hun juiste
locatie zouden staan. Ook zouden op zijn minst een aantal (amateur)astronomen alarm hebben moeten
slaan. En in het geval van enkel een magnetische poolverschuiving -die inderdaad officieel geconstateerd en
gaande is- zou er met de positie van de zon niets bijzonders aan de hand moeten zijn.

Nieuwsbrief nr. 129 – 27 juni 2011 - pag. 80

Het is volkomen normaal dat de zon rond het begin van de zomer ver in het noordwesten ondergaat, omdat
het noordelijk halfrond dan naar de zon toe staat gekanteld. Op de noordpool heeft dit als gevolg dat de zon
in de zomer nooit ondergaat en dus ook 's nachts te zien is. Kortom: vooralsnog geen enkele reden om ons
zorgen te maken.
Xander - (1) The Intel Hub
Reactie 1
Verleden jaar namen wij op 2 juli om 21:50 een foto. Vandaag namen wij om 21:53 weer een foto, vanaf
dezelfde plek! En ja! hij is inderdaad flink verplaatst! Naar het noorden wel te verstaan.
Zie: http://s5.photobucket.com/albums/y199/Ne0que/Zon/?albumview=slideshow
Zie ook: Zon komt 2 dagen te vroeg op in Groenland:
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/1893720/2011/01/15/Zon-komt-twee-dagen-te-vroeg-opin-Groenland.dhtml?redirected
Reactie 2
Vanaf de winterzonnewende 2010 is het heel veel mensen al
opgevallen dat er veel veranderd is.
Ook sterren staan anders, en je kunt meer sterren zien.
Ook is goed waar te nemen dat de zon anders opkomt en ondergaat.
Het is superlang licht tot diep in de nacht en natuurlijk is het bijna 21
juni maar dit valt erg op, tot bijna middernacht een lichte schemering.
Als je bewust wordt van de veranderingen dan gaat het je opvallen.
Wat de laatste twee weken erg opvalt zijn de vogels die voor je auto of
tegen je raam vliegen, zeer veel berichten van gehad dus die hebben
duidelijk last van hun kompas.
En hier nog wat interessants uit de bijbel betreffende de wetenschappelijke nauwkeurigheid:
-Dat de aarde rond is (Jesaja 40:22)
-Bijna grenzenloze uitgebreidheid van het uitdijende heelal (Jesaja 55:9)
-De wet van het behoud van massa en energie (II Petr. 3:7)
-Kringloop van het water (Pred. 1:7)
-Een veelheid aan sterren (Jeremia 33:22)
-Wet van de toenemende entropie (Psalm 102:25-27)
-Uiterste belangrijkheid van bloed in het levensproces (Leviticus 17:11)
-Atmosferische circulatie (Pred. 1:6)
-Aantrekkingskracht van de aarde (Job 26:7)

Haat tegen Israël brengt Moslim Broederschap en Hamas weer bij elkaar
Nieuwe golf antisemitisme overspoelt Europa - 2011 = 1937
In heel de moslimwereld krijgen piepjonge islamietjes het streven naar
een nieuwe Holocaust met de paplepel ingegoten.
Voor de eerste keer in de geschiedenis heeft Egypte toestemming aan
de Moslim Broederschap gegeven om de Gazastrook te bezoeken en
daar een ontmoeting te hebben met de Palestijnse leiders van de
terreurbeweging Hamas, die van oorsprong een gewelddadige
aftakking van de Broederschap is. Om hun gezamenlijke haat tegen
Israël kracht bij te zetten ontketenden Egyptische officials een in vele
jaren niet meer zo heftig voorgekomen giftige vloedgolf van antiIsraëlische verklaringen en complottheorieën, wat opnieuw een bewijs
is dat Egypte steeds dieper in het barbaarse kamp van radicaal anti-Westerse islamisten wegzinkt.
De Egyptische overheid hitste de burgers onder andere op met het verhaal dat er een Israëlische spion van
de Mossad zou zijn gearresteerd die de Egyptische revolutie zou saboteren en het volk zou opruien tot
'sektarisch geweld'. Nadat Israël vorig jaar al de schuld kreeg van een paar haaienaanvallen (!) voor de
Egyptische Rode Zee kust, krijgt de Joodse staat nu de schuld van het besmetten van naar Egypte
verscheepte Cypriotische landbouwproducten. Daarnaast wordt de voormalige Israëlische premier Ariel
Sharon beschuldigd van het aangaan van een 'corrupte' gasleverantie overeenkomst met ex president Hosni
Mubarak.
De belangrijkste instigators van deze nieuwe anti-Israël campagne zijn minister van Inlichtingen generaal
Murad Muwafi en de hoogste staatsveiligheids officier van Justitie Hisham Badawi. De beschuldigingen van
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Badawi komen er op neer dat Israël nu officieel als een gevaar voor de Egyptische nationale veiligheid wordt
gezien. De derde persoon achter deze campagne is minister van Buitenlandse Zaken Nabil Alarabi, die
binnenkort de secretaris-generaal van de Arabische Liga wordt. Alarabi heeft nooit een geheim gemaakt van
de radicale anti-Israëlische doelstellingen die hij wil realiseren.
Het moment van de campagne had niet beter gekozen kunnen worden, want de Israëlische premier
Netanyahu en negen leden van zijn regering zijn het land uit. Het Egyptische trio maakte dankbaar van de
gelegenheid gebruik, gaf de Moslim Broederschap toestemming om met Hamas te gaan praten en bracht
tegelijkertijd de verklaring naar buiten dat er een Israëlische spion zou zijn gearresteerd. Deze 'Mossad
officier' -die overigens drie verschillende namen kreeg- zou op 25 januari vermomd als journalist Egypte zijn
binnengekomen om de spanningen tussen Moslims en Koptische christenen aan te wakkeren en de aan de
gang zijnde revolutie te saboteren.
De Joodse staat krijgt zo niet alleen de schuld van de op 9 mei gepleegde zoveelste aanval van leden van
de Moslim Broederschap op de Koptische christelijke gemeenschap, waarbij 9 christenen om het leven
kwamen, maar ook van het proberen te vergiftigen van de Egyptische bevolking door het besmetten van
tomatenzaden en planten die door Cyprus aan Egypte werden verkocht (1).
2011 = 1937
Oude tijden herleven. Het virulente antisemitisme en anti-Israëlisme in landen zoals Egypte en Turkije staat
bepaald niet op zichzelf. Ook in Europa zorgt de feitelijke alliantie tussen moslims en linkse politieke partijen
(met name socialisten, links-liberalen en links-christen democraten) voor een almaar sterker worden haat- en
lastercampagne die huiveringwekkend veel overeenkomsten vertoont met de opkomst van de Nazi's in de
jaren '30 van de vorige eeuw. In eigen land staan moderne antisemitische NSB-moslim voorvechters zoals
Dries van Agt, Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt (SP) en Harry van Bommel (ook SP) aan het voorfront
van deze venijnige haatcampagne waarin Israël en de Joden opnieuw als de paria's van de wereld worden
afgeschilderd.
Antisemitisme is 'in' en geaccepteerd in Nederland, mede door toedoen van de overwegend linkse en proislamitische reguliere media in Nederland, met de NOS en het in vroeger tijden gezaghebbende NRC
Handelsblad als trieste dieptepunten. In de rest van Europa is het al niet anders en veelal nog erger. In
Ierland, Noorwegen, Polen, Zweden, Frankrijk, Spanje, Griekenland, Hongarije en Italië krijgen de Joden
openlijk op TV weer de schuld van zo'n beetje alles wat er mis gaat in de samenleving (4). In Italië
verklaarde de vermaarde linkse filosoof Gianni Vattimo zelfs dat hij het antisemitische propagandawerkje 'De
Protocollen van de Oudsten van Zion' had 'geherevalueerd' en dat hij nu van mening was dat het nog altijd
populairste boek in de islamitische wereld -samen met Hitlers 'Mein Kampf'- grotendeels de waarheid
weerspiegelt over de Joden. (2)
Ook de Katholieke Kerk doet opnieuw driftig met de Joden- en Israëlhaat trend mee. De gezaghebbende
Katholieke journalist Vittoria Messori, die het eerste uitgebreide interview met paus Johannes Paulus II te
boek stelde, schreef laatst in de Italiaanse krant Il Corriere della sera dat 'de overheden van alle
moslimlanden blootstaan aan de hevige inbreuk van het Zionisme dat zijn hoofdstad in Jeruzalem heeft
geplaatst.' De huidige paus Benedictus XVI verklaarde onlangs dat er absoluut een Palestijnse staat moet
komen, zonder dat hij ook maar één woord 'vuil' maakte aan het terroristische geweld tegen de Joden, tegen
Israël en tegen de dankzij de Palestijnse etnische zuiveringen fors uitgedunde christelijke gemeenschap (3).
De grootste synagoge in Rome, één van de oudste ter wereld, lijkt inmiddels op een militaire vesting. Talloze
bewakers, metaaldetectoren en politie agenten zijn nodig om de Joden te beschermen tegen het
toenemende antisemitische geweld. Om dezelfde reden hebben Joodse scholen tralies voor hun ramen
moeten plaatsen en worden ook zij beschermd door bewakers, bodyguards en camera's.
Joden beginnen in steeds grotere aantallen het almaar fascistischer wordende Europa te ontvluchten. Net
als in de jaren '30 weigeren ook nu verreweg de meeste mensen te geloven dat het mogelijk is, maar voor
sommigen is het al een tijdje zonneklaar waar dit naar toe gaat: Holocaust nummer 2, een nieuwe poging om
de Joden uit te roeien. Overdreven? Bedenk dan dat ook steeds meer niet-islamitische Europeanen en ook
Nederlanders er geen enkel probleem mee hebben te zeggen en te schrijven dat de Joodse staat Israël
moet verdwijnen. Juist dit streven kan en zal er enkel en alleen toe leiden dat de hele wereld in een nieuwe,
verwoestende oorlog wordt gestort.
Xander - (1) DEKBA ; (2) Ynet ; (3) Arutz 7 ; (4) Hudson-NY
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Update van: Onheilspellende gebeurtenissen in deze wereld.
juni 22, 2011 By: silviavideler
Door: Mathieu van de site: http://eindtijdprofetiespeurder.blogspot.com
U heeft mij niet nodig om u te vertellen dat de mogelijkheid van een OORLOG in Israël ECHT is en dat de
politieke situatie in de hele Arabische wereld deze richting op lijkt te gaan. De dictators van deze Arabische
landen zijn monsters, moordenaars! en van de slechtst mogelijke soort, Maar wat niet verteld wordt is, dat
degene die ze probeert te onttronen VEEL SLECHTER is voor u en de rest van de wereld.
Ik heb dit al bij het begin van de Egyptische opstanden gezegt, nu zie je dat de Moslim Broederschap grote
controle heeft over alle wapens die geleverd zijn aan Egypte door de VS, Rusland, Frankrijk en NoordKorea winnen en ze zijn direct gericht op Israël. Dezelfde Moslim Broederschap in Libië en Syrië hebben ook
de controle over de opstand, maar wat iedereen wordt wijsgemaakt is dat ze vrijheidsstrijders trekt voor de
Democratie. Het is waar dat ze een stem willen, maar een stem maakt geen Democratie. Het betekent
gewoon dat de meerderheid wint, en in al deze Arabische landen is de MEERDERHEID ISLAMITISCH
EXTREMIST, TERRORIST. Het zou goed zijn om te begrijpen wie het vuur rond het Midden-Oosten aan
doet laaien. De USA? En de vraag is waarom is dit de Amerikaanse president die bekend staat om zijn steun
voor de islam in de hele wereld waar het vlammende vuur van de onrust heerst?
We zien vandaag dat het oorlogsschip de US Bataan met meer dan 2.000 Amerikaanse mariniers aan boord
is verhuisd naar de Middellandse Zee voor de Syrische kust. Dit schip heeft zes jachtbommenwerpers en
tientallen gevechtshelikopters en de Verenigde Staten heeft onlangs een aantal oorlogsschepen verplaatst
naar de Mediterraire zee, en de Zwarte Zee. Antiraket raket. Het zou goed zijn om op dit moment ook te
vermelden, dat Rusland slagschepen verhuisd heeft naar een Syrische haven en Iran is al in staat geweest
om wapens te leveren met gewapende escorte naar die poort. Het zou ook goed zijn om te vermelden dat
China en Rusland alleen maar een bijeenkomst hadden in Moskou om hun KRACHTEN TE BUNDELEN
tegen de VS
en de westerse wereld. Sommigen zullen zich afvragen, hoe ik dit allemaal weet? Ten eerste gewoon omdat
ik ook het nieuws lees en kijk en doe mijn eigen onderzoek, en ik zou u aanraden hetzelfde doen. Gelooft u
niet zomaar alles wat zogenaamde populaire Bijbelleraren vertellen. Onderzoekt u zelf de Bijbel en toets
alles aan het Woord van God. Het nieuws wat nu rondgaat in Israël, is dat Hezbollah veel van hun raketten
verhuisd heeft om de Amerikaanse marine te gaan bestrijden, die richting de Med. Zee vertrokken zijn.
Ik hoorde vandaag dat de Turkse terroristische organisatie IHH losgebroken heeft van de volgende flotilla
om door de Israëlische blokkade van Gaza te breken. Dit vertelt ons dat er iets gaande is tussen Turkije en
de Verenigde Staten met betrekking tot een mogelijke aanval op het Syrische leger.
Dus laat me kijken of ik dit wat duidelijk kan maken; met de Moslim Broederschap op de machtzetel in
Egypte, is Jordanië doodsbang wat de volgende oorlog zal brengen als ze zich niet aansluiten bij de
islamitische Arabische wereld tegen Israël, en Obama doet alles wat hij kan om het Amerikaanse publiek te
misleiden met wat zijn intenties werkelijk zijn: om de vernietiging van Israël te ondersteunen. Met Hezbollah
nu in controle in Libanon en gewapend met meer dan 50.000 + RAKETTEN die heel Israël kunnen treffen,
waarvan vele met CHEMISCHE en BIOLOGISCHE KERNKOPPEN, zou ik zeggen dat het er allemaal niet
zo goed uit ziet!
Een ander ding is zeker: als de Amerikaanse strijdkrachten Syrië aanvallen , zullen de raketten uit Syrië en
Hezbollah in Libanon worden gelanceerd op Israël, waardoor Israël in deze strijd betrokken raakt en dat zal
de profetie van Jesaja 17:1 over Damascus mogelijk vervullen! Eens te meer hoor ik van verschillende
mensen die lijken te weten wat er zich nú voordoet, dat alles in SEPTEMBER tot een HOOGTEPUNT zal
komen en de HEL zal LOSBREKEN. Misschien wel, en misschien niet, en zou zelfs vóór september kunnen
gebeuren, maar één ding is zeker, het komt onze kant op en het krijgt meer snelheid met de dag.

Ook radiocactieve regen in Nederland
Geen paniek, geen paniek
Nog in de regen gestaan gisteren?. De extreem hoge straling die onophoudelijk vrijkomt uit Fukushima
verspreid zich wereldwijd via de dampkring in een rap tempo en komt overal tot ons d.m.v. neervallende
regen. En aangezien regeringen incl. de Nederlandse, vanwege een gebrek technologische kennis niet
weten hoe ze een ramp van dergelijke buitengewone omvang moeten aanpakken, doet men er liever het
zwijgen toe. Geen paniek, geen paniek!
Volgens de australische Helen Caldicott (huisarts) krijgen we allemaal atoomdeeltjes binnen door
Fukushima en krijgt een groot deel van de bevolking daar noodzakelijkerwijze kankers door. (zie video)
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2011/06/23/radio-actieve-regen-in-nederland/
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„WTC van binnenuit opgeblazen‟
―Explosieven verwoestten het World Trade Centre op 11 september
2001, niet de vliegtuigen.‖ Dat beweert de Amerikaanse architect
Richard Gage in een interview met DePers.nl. Hij is in Nederland
om te pleiten voor meer onderzoek naar de aanslagen.
Lezing over 9/11-complot
Niets dan leugens
Volgens het officiële onderzoek van de Amerikaanse overheid
veroorzaakte de brand die ontstond na de inslag van de vliegtuigen
zoveel hitte dat de interne structuur van het gebouw het begaf. Dit wordt ook onderschreven door de meeste
bouwkundigen en architecten. Maar Gage cum suis geloven daar helemaal niets van.
―Als de verdiepingen op elkaar vielen, zoals het officiële verhaal luidt, dan zou je die verdiepingen in stapels
terug moeten vinden in het puin‖, zegt Gage. ―Maar dat is niet zo, ze zijn totaal vergruisd. Duizenden kilo‘s
beton zijn in de lucht, nog voordat het gebouw helemaal ingestort was, tot stof verpulverd. Dat kan alleen
met explosieven.‖
Gage is initiatiefnemer van de groep Architects and Engineers for 9/11 Truth. De organisatie, opgericht in
2006, beweert dat bijna 1500 professionals zich achter Gage scharen. Gage heeft een lijst van redenen om
te twijfelen aan de officiële verklaring voor het instorten van de torens op de site gepubliceerd, die ook de
leidraad vormt van zijn betoog tijdens het interview. Gage is lid van the American Institute of Architects en
zegt dat hij betrokken is geweest bij vele bouwprojecten voor brandveilige flats.
Gage, die eerder deze week sprak bij de Royal Institute of British Architects en de Cambridge Universiteit,
vindt dat hij na twintig jaar ervaring voldoende expertise heeft. ―Als 1500 architecten tegen jou zeggen dat je
huis op instorten staat, geloof je dat dan? Ja, natuurlijk.‖ Zo kan iedereen ook van zijn groep maar beter
aannemen dat de instorting van het WTC alle kenmerken vertoont van een gecontroleerde destructie met
explosieven van binnenuit.
Inside job
Gage wil niet met de beschuldigende vinger te wijzen: ―Ik weet niet wie de aanslag uitvoerde en ik zeg ook
helemaal niet dat het de Amerikaanse overheid was, maar het is zeker dat iemand binnen de regering
meehielp. Het is een soort inside job.‖
Gage heeft niets met paranoïde complotzoekers, zoals mensen die niet geloven in de maanlandingen of de
Area 51-aliendoofpot: ―Ik hou me niet bezig met zulke zaken. Ik ben een architect en vanuit mijn
professionaliteit vind ik dat ik degene moet zijn die anderen erop wijst dat het officiële verhaal niet klopt.‖
Zo is het volgens Gage onmogelijk dat de vele tonnen gesmolten staal die in de puinhopen zijn gevonden
komen door brandend kerosine uit de vliegtuigen. ―Kerosine brandt helemaal niet heet genoeg om ijzer te
smelten, de temperatuur wordt niet hoger dan wanneer je een keukenstoel verbrandt.‖ Bovendien, beweert
hij, zijn in stofmonsters uit de WTC-puinhopen chemicaliën gevonden die door ingenieurs en lassers wel
worden gebruikt om staal te smelten. Anderen betwisten deze claim van Gage.
Nieuw onderzoek
Hoe die daar gekomen zijn, weet Gage ook niet. ―Misschien was het Al Qaida zelf, misschien iemand binnen
de overheid. Wij staan open voor alle mogelijkheden. Maar waarom worden de discrepanties die ik signaleer
niet behandeld in de officiële onderzoeksrapporten?‖ Meer zegt Gage niet te willen: een alternatief, echt
onafhankelijk onderzoek.
Schaalmodel
Een experiment met een schaalmodel van het WTC zou de inconsistenties zoals Gage die signaleert kunnen
verklaren door te kijken welke puinhopen ontstaan als je de aanslag in het klein nadoet. Krijg je dezelfde
rommel als in het echt, dan is het officiële verhaal waar. Krijg je de ‗pannenkoekstapel‘ van verdiepingen die
Gage verwacht, dan weet je dat er meer achter zit. ―Ik heb helaas geen geld voor zo‘n schaalexperiment,‖
zegt Gage. ―Als iemand anders het zou doen dan zou ik dat zeer boeiend vinden. Toch zullen de uitkomsten
van zo‘n onderzoek ook weer eindeloos verschillend geïnterpreteerd worden. Het zal geen definitief
antwoord opleveren.‖
Titanenstrijd
Het wordt nog een enorme titanenstrijd, verzucht hij. ―Kijk eens waar we voor staan. Het voelt niet echt
geweldig om tegen de algemeen geaccepteerde theorie in te gaan. We zijn een minderheid, maar wel een
met een professioneel oordeel. De media werken ons ook grotendeels tegen. Ik wil dat ze zich serieuzer
bezig gaan houden met de vragen die wij stellen, maar de grote bazen houden het tegen. Let maar op, dit
interview wordt straks ook van hogerhand teruggehaald of afgezwakt.‖ Sommige critici vinden dat een
architect onvoldoende kennis heeft om het WTC-bewijs te analyseren. Bovendien, zeggen zij, blijken maar
weinig ingenieurs lid te zijn van de groep van Gage.
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Oorlogen
Volgens Gage is 9/11 zeer relevant voor Nederland en andere landen die in de nasleep ervan met twee
oorlogen zijn begonnen. ―Dit is het verhaal van de eeuw. Alle media zouden hier bovenop moeten zitten, ook
de Nederlandse‖, zegt Gage. ―Als gevolg van de aanslagen is er oorlog gevoerd in Afghanistan en Irak. Ik
ben daar overigens helemaal niet tegen, ik stond achter Colin Powell toen die het bewijs toonde voor
Saddam‘s massavernietigingswapens. Toen het achteraf niet waar bleek te zijn, was dat des te meer reden
om de hele waarheid te willen weten. Waarom moesten we zo nodig die landen aanvallen? Het volk heeft
recht op alle informatie. Dat geldt ook voor jullie want Nederland heeft ook soldaten in Irak gehad.‖
De media speelden ook een dubieuze rol op de dag van de aanslagen zelf, zegt Gage. ―BBC wist al te
melden dat WTC-gebouw nummer zeven zou instorten voordat het daadwerkelijk gebeurde. Journalisten
verklaren dat door te zeggen dat ze in de hectiek van de dag fouten maakten. Als een zender iets meldt dan
neemt de rest dat klakkeloos over. Dat zal wel zo zijn, maar dat maakt ze nog niet helderziend.‖
Bron de Pers - Bron en video‘s: http://sp00kje.nl/?p=6919

Alle US-presidenten familie van 1 Engelse koning..?!
Door GuidoJ. donderdag, 23 juni 2011
Het is het verhaal van de Koning van Engeland, John ‗Lackland‘ de Plantagenet, die in 1166 de Engelse
troon besteeg. Zijn bijnaam was ‗Lackland‘, omdat hij ook wel de koning zonder land werd genoemd. Maar
was hij in staat om ervoor te zorgen, dat in het jaar 2011 nog stééds een rij van familieleden het voor het
zeggen heeft, als heersers van de voormalige Britse kolonie, de Verenigde Staten van Amerika..! Of speelt
er achter dit verhaal iets veel fundamenteler..? Je zou toch zeggen dat een dergelijk koning zo‘n
zeggenschap niet kón hebben. Hoe het ook zij, het verhaal is té boeiend om er geen aandacht aan te
besteden.
En natuurlijk begint het verhaal niet bij deze koning, hij heeft zichzelf ook niet op de wereld gezet natuurlijk..
Maar het 12-jarige meisje uit de VS, voerde haar speurtocht tot hem terug.
Een doofpot..? Nou ja, ik weet niet of jij het verhaal al kent, wij in ieder geval niet. Wij wisten inderdaad
alleen, dat zo‘n 22 presidenten familie van elkaar zijn. Maar het FEIT dat ze ALLEMAAL (op één na..) uit
dezelfde familielijn stammen, is natuurlijk zéker aanleiding tot een dieper onderzoek. President Barack
Obama is de 44ste president en daarmee is dus het aantal presidenten dat nu officieel door familiebanden
aan elkaar gekoppeld is, op bijna het dubbele..! Een nader onderzoek lijkt zéker op zijn plaats, want van de
presidenten zélf hoor je er niets over; dús een ‗geheim‘ dat waarschijnlijk en vooral niet in de publiciteit dient
te komen..

Bron en video: http://www.wanttoknow.nl/nieuws/alle-us-presidenten-familie-van-1-engelse-koning/

Goldman Sachs neemt ECB over
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 24-06-2011
Als er nog iemand is die denkt dat het ooit goed gaat komen met de Euro,
Europa, (statistische) volksvertegenwoordiging of de gang van ―kapitaloparlementarisme‖ richting ―neofeodalisme‖, dan is nu de tijd voor die
persoon gekomen om te gaan experimenteren met de termen ―cynisme‖ of
―argwaan‖. Vanaf november komt de italiaan Mario Draghi aan het stuur
bij de Europese Centrale Bank. Een positie die hij overneemt van de
fransman Jean-Claude ―Bernanke‖ Trichet, zo besloten de wijze
regeringsleiders van de EU. Draghi is econoom, bankier en.....ex-adviseur van Goldman Sachs. Niet geheel
toevallig was de italiaan werkzaam op de derivatenafdeling op het moment dat Goldman Sachs Griekenland
de Euro binnen fraudeerde. Maar daar heeft Draghi gelukkig niets mee te maken gehad. Zoals Italië
compleet ―schoon‖ slaagde als Euro-kandidaat. Het thuisland van ex-Goldman-man en nu ECB-president
(en zoals bij de maffia en CIA: eens bij Goldman, altijd bij Goldman) is overigens hard op weg om zich (zeer
voorspelbaar) bij de PIIGS te voegen. Tijd voor een Italiaanse (bank)bailout. In de kelders van de ECB
worden de geldpersen al aangesloten en opgewarmd.
http://zapruder.nl/portal/artikel/goldman_sachs_neemt_ecb_over/
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Nóg meer privé?
Webredactie, 21 juni 2011
Staatshoofd en familie zijn gewone burgers, voor wie simpelweg de
wet geldt en die dus helemaal geen recht hebben op nog meer privé
Het is hier al meerdere malen betoogd: Amsberg en consorten
hebben evenveel recht op privé als elke andere burger dus in de
slaap- en badkamer en op het toilet. We weten wel dat de kliek
iedere keer opnieuw probeert de grenzen ten eigen voordele te
verleggen wat hun soms nog lukt ook: dan zijn ze in eens geen
private personen meer maar publieke. Vooral 'pils' of 'garnaal' of hoe onze doctorandus in de 'schoonwater'wetenschap ook heet, daarbij voortdurend achter zijn vodden gezeten door echtgenote Leila van den Bosch,
die terzake nog een graadje erger schijnt te zijn, maakt het erg bont.
Het is van den zotte dat mijnheer en mevrouw die bovendien ook nog kunnen liegen als wijlen Lippe,
overigens opa, van wie ze veel ondeugden hebben, maar dat kan niet anders met erfelijke baantjes, in 2007
betalingen voor hun extravagant vakantiehuis op Mozambique (1) via het belastingparadijs Jersey hebben
gedaan en (2) dat ook nog een tijdlang wisten geheim te houden. Natuurlijk moesten ze eens nattigheid
gaan voelen. Daarom spraken ze in 2009 met oppercollaborateur Balkenende en die anders grote
staatsrechtgeleerde en kenner van het leerstuk der ministeriële verantwoordelijkheid Ballin af, dat in het
belang van de toch al zo afkalvende monarchie deze wetenschap nooit zou mogen uitlekken.
Wat er daarna precies gebeurd is, weten we (nog) niet. De twee twee stumperende ministers - misschien
speelde hun geweten op of waren ze nog onnozeler dan velen al vreesden - informeerden de 'Commissie
voor Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten' van de fractievoorzitters, voor wie een absolute
geheimhoudingsplicht geldt, vertrouwelijk over privébetalingen van die Amsberg. We weten nu nog niet wie
gelekt heeft. Het lijkt uitgesloten dat de familie Amsberg-Zorreguieta de bron is geweest, hoewel ze er dom
genoeg voor is. Wellicht telde de Commissie zelf een volksvertegenwoordiger die wél zijn plicht terzake
kende. Of was het een overijverige regeringsambtenaar? We gaan er achteraan.
Rumor in casa natuurlijk, toen het 'veschrikkelijke' nieuws dat Amsberg en Balkende samen de Kamer bij de
neus genomen hadden, deze week bekend werd.
Rutte, een groter collaborateur dan Lubbers, Kok en Balkenende samen leek als door een adder gebeten,
maakte onmiddellijk bekend nooit meer informatie over privé-betalingen van het staatshoofd meer zal door
geven: die privé-betalingen zouden ook voortaan privé blijven. Dat laatste is het ergste van de hele zaak.
Het betekent dat het staatshoofd zoveel mogelijk kan ritselen en rotzooien als hij wil mits het maar uit zijn
doppen kijkt en ervoor zorgt dat niemand er ooit lucht van krijgt. Dat zegt dus de premier van Nederland, die
nu maar beter onmiddellijk de grondwetscommissie kan instellen om de uitroeping van de republiek voor te
bereiden. Met de koning en de familie verdwijnt dan ook de minister die de verantwoordelijkheid dient te
nemen zoals Thorbecke - de held van Rutte - dat in 1848 bedoeld had.
Natuurlijk had de lulhannis een heleboel excuses voor zijn zwaarste staatsrechtelijke zonde. Hij vertelde dat
:
1. Balkenende ten onrechte informatie over privé-belangen van de BV Amsberg in de commissie-stiekem
had besproken;
2. Het openbaar belang door de betalingen niet is geschaad;
3. Amsberg en Zorreguieta geen voordeel hebben gehad met deze via een belastingparadijs gegane
betaling;
4. De betaling slechts de courtage voor een makelaarsdienst gold;
5. De opdracht niet door A en Z gegeven was;
6. Andere betalingen niet in een belastingparadijs verricht zijn;
7. Met uitweiding over verdere betalingen is geen openbaar belang gediend.
Nu de bewijzen op tafel en wel onmiddellijk!
Punt 7 is ontleend aan de Volkskrant van 17 juni 2011. Paulus Hoedeman concludeert terecht dat met een
beroep op privacy nu helemaal geen informatie meer gekregen zal worden.
Summa summarum: Het is een ongekende schande dat Amsberg en Zorreguieta ons land op een dergelijke
wijze belazerd hebben. De schande zal nog veel groter worden wanneer niet ommiddellijk Rutte,
Balkenende, Ballin alsook Amsberg en Zorreguieta door een parlemenraire enquêtecommissie worden
gehoord, die het hele stinkende zaakje haarfijn uit gaat zoeken.
De vrije pers zal daaraan van harte meewerken. Ook de al meergenoemde Paulus Hoedeman van de
Volkskrant, wie het niet zou misstaan als hij erkent dat zijn tegenstanders inzake Machangulo hem en zijn
krant in staat hebben gesteld het abonnementental aanzienlijk te verhogen. Zou hij of zijn hoofdredactie de
moed hebben om een en ander per ommegaande aan de rechtbank te melden?
http://www.prorepublica.nl/artikel.aspx?a=110621_privebelangen&t=prive+belangen
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Moongate: Astronauten op de Maan..!
Door GuidoJ. vrijdag, 24 juni 2011
HOOFDSTUK 5: ERVARINGEN VAN ASTRONAUTEN OP DE MAAN
Onder een zwaartekracht van 1/6 weegt alles 1/6 of 16,7% minder. Een man van 82 kilo weegt dan nog
slechts 14 kilo. In tal van geschriften, boeken en artikelen speculeerden de auteurs al lang voordat er sprake
was van een ruimtevaartprogramma als het Apollo-project, over de atletische capaciteiten van de
astronauten. Zij gingen daarbij allemaal uit van een zwaartekracht die 1/6 was van die op Aarde. Het publiek
bereidde zich voor op een aantal van deze spectaculaire atletische prestaties toen de astronauten op de
Maan aankwamen, maar er gebeurde helemaal niets. Je herinnert je vast nog wel de televisiebeelden van
de astronauten die over het Maanoppervlak bewogen en als dat zo is, daag ik je uit een paar buitengewone
prestaties van die mannen op te noemen. Feitelijk was daar absoluut geen sprake van.
In de november uitgave in 1967 van het maandblad Science Digest verscheen een artikel van de hand van
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James R. Berry getiteld How to Walk on the Moon . Daarin voorspelde Berry dat ―de mens in staat zou
blijken om slowmotion sprongen te maken van meer dan 4 meter hoog, achterwaartse sprongen en andere
opzienbarende gymnastische bewegingen kon maken en zich zonder moeite aan de armen optrekken langs
ladders of palen.‖
In het artikel U.S. on te Moon dat in 1969 in U.S. News & World Report verscheen, stond een andere
voorspelling:
―…met een Maanzwaartekracht van 1/6 van die van de Aarde kan een slagman in een baseballwedstrijd met
gemak een homerun slaan van meer dan 800 meter. Een golfer zou de bal tot ver over de horizon kunnen
2
slaan. ‖
Even serieus
De hoogte die een voorwerp kan bereiken in een zwaartekrachtveld hangt af van de beginsnelheid. Als een
voorwerp in 1/6-zwaartekracht dezelfde beginsnelheid zou hebben als op Aarde, zou het zes keer zo hoog
komen. Als de beginsnelheid van een voorwerp dubbel zo snel zou zijn dan de Aardse snelheid, zou het 24
keer zo hoog komen en als die snelheid driemaal zo groot zou zijn, zou de bereikte hoogte 54 keer meer zijn
dan op Aarde.
Een mens springt verticaal omhoog door het buigen van de knieën en daarna de dijbeenspieren tot het
uiterste te strekken. Hierdoor komt hij met een bepaalde beginsnelheid los van de grond. Als een astronaut
in een 1/6 zwaartekrachtveld met dezelfde inspanning als op Aarde omhoog zou springen, zou de
beginsnelheid groter zijn dan op de planeet – hij zou daardoor meer dan zes keer hoger springen.
Om de relatieve springcapaciteiten van astronauten onder een 1/6 zwaartekracht te demonstreren, is hier
gekozen voor een wat conservatieve benadering.
Een bijkomend aspect dat mogelijk voor wat complicatie kan zorgen is het gewicht van de ruimtepakken en
rugpakketten die de astronauten droegen toen ze buiten de capsule waren. NASA beweerde dat die
volledige uitrusting 84 kilo woog. Dat is een verschrikkelijk gewicht om op Aarde te moeten meezeulen, maar
het zou in de Maanzwaartekracht van 1/6 geen enkel probleem opleveren.
Er vanuit gaande dat de astronauten gemiddeld 84 kilo wogen en hun uitrusting ook, zou het totale gewicht
op de Maan uitkomen op slechts 28 kilo. Dat is nog altijd slechts 1/3 van het lichaamsgewicht van de
astronaut op Aarde. De astronauten zouden zonder al teveel inspanning in staat geweest moeten zijn om
veel hoger te springen dan op Aarde, dan ze voor de camera lieten zien. Er zijn atleten die, als ze hun best
doen, meer dan 1 meter omhoog kunnen komen, kijk maar eens naar het begin van een basketbalwedstrijd.
Die lui vormen natuurlijk een uitzondering, maar een gemiddelde mens – in goede conditie verkerend – kan
makkelijk vanuit stilstand een hoogtesprong maken van zo‘n 50 centimeter. Men mag er vanuit gaan dat de
astronauten hiertoe op Aarde ook in staat waren. Na het bekijken van de beelden waarop de verticale
sprong van astronaut John Young tijdens de Apollo-16-missie te zien is, kan men van mening verschillen
over de bewegingsvrijheid van zijn ruimtepak en de hoogte die hij tijdens zijn sprongen bereikte.
Op Aarde kan een verticale sprong van een halve meter vanuit stilstand worden uitgevoerd door een
persoon van 84 kilo een opwaartse kracht te laten ontwikkelen van ongeveer 0,5 kilogramkracht (ca. 5
Newton). In Appendix F van het oorspronkelijke boek staan de vergelijkbare relatieve spronghoogtes van
een astronaut met een last op zijn schouders die gelijk is aan zijn lichaamsgewicht onder 1/6 zwaartekracht
en die van een astronaut op Aarde zonder die last. Er werd bij elk van de sprongen uitgegaan van een
identieke opwaartse kracht. Omdat voor een sprong vanuit stilstand de knieën slechts lichtjes gebogen
hoeven te worden, ondervonden de astronauten geen noemenswaardige belemmeringen door hun
maanpakken. De televisiebeelden van John Young op de Maan laten duidelijk zien dat hij zijn armen en
benen normaal kon gebruiken om goed te kunnen springen.
De ratio van de relatieve sprongcapaciteiten die in Appendix F wordt berekend, is 4. Dat betekent dat Young,
zelfs in een volledige astronautuitrusting, meer dan 1,80 meter hoog had moeten kunnen springen als de
Maan een zwaartekracht zou hebben gehad van 1/6 van die van Aarde. In werkelijkheid kwam hij door al zijn
inspanningen niet veel hoger dan zo‘n halve meter van de grond. De beelden laten ook zien dat Young
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meerdere pogingen ondernam om zo hoog mogelijk te springen, maar zonder succes – hij kwam niet hoger
dan die schamele halve meter.
Op de foto is Young op het hoogste punt van een van sprongen. Kijk eens naar de bovenkant van zijn helm
ten opzichte van de vlag. Critici zouden kunnen aanvoeren dat hij niet echt zijn best deed om hoog te
springen en dat hij met opzet wat kalmer aan deed. Maar als dat het geval was geweest, was hij op Aarde
zonder backpack en met een soortgelijke inspanning misschien maar 10 of 15 centimeter van de grond
gekomen. Dit was waarschijnlijk Youngs laatste kans om te laten zien dat de Maan een lage zwaartekracht
heeft. Waarom zou hij geen indruk hebben willen maken door de wereld te laten zien dat hij met een kleine
inspanning meer dan 1,5 meter hoog kon springen? Een dergelijke sprong zou toch het ultieme bewijs
leveren dat de Maan een kleine zwaartekracht had? En het risico op een blessure zou onder die
omstandigheden uitermate klein zijn, zelfs met volledige bepakking.
Een lichter maanpak
Met de kennis dat de astronauten op de Maan maximaal 50 centimeter hoog konden springen en uitgaande
van het door NASA opgegeven gewicht van de uitrusting, komt de berekening voor de zwaartekracht in
Appendix G uit op 50% van die van planeet Aarde en dat is nog aan de voorzichtige kant. Als NASA het
echte gewicht van de astronautenuitrusting heeft overdreven, zou de zwaartekracht op de Maan nog
aanzienlijk groter zijn. Bewijs dat hierna wordt aangedragen, suggereert dat de uitrusting van de
Maanreizigers niet zwaarder kan hebben gewogen dan zo‘n 35 kilo.
In Appendix H werd de maanzwaartekracht berekend op 71% van die van Aarde op basis van de volgende
aannames:
- John Young sprong 50 centimeter hoog op de Maan;
- het gewicht van zijn ruimtepak op Aarde bedroeg 35 kilogram; en
- op Aarde kon hij zonder die last met gemak een halve meter hoog springen.
Hoezo, belemmeringen?
In veel publicaties wordt de indruk gewekt dat de Maanpakken die de astronauten van Apollo-11 aan hadden
hen sterk belemmerden in hun bewegingen. Maar uit de volgende informatie, die we haalden uit Wilfords
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boek We Reach the Moon blijkt dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval was. Wilford maakte melding van
het feit dat Neil Armstrong van mening was dat hij in het ruimtepak en met de backpack die hij droeg best
wel goed kon bewegen onder de 1/6 zwaartekracht van de Maan. Het kostuum woog op Aarde 84 kilo en
was flexibel genoeg om er op het Maanoppervlak mee te kunnen lopen, graven, klimmen en instrumenten
neer te zetten. Wilford wijst er ook op dat de astronauten het lopen en werken op de Maan als minder
belastend ervoeren dan aanvankelijk was aangenomen en dat ze makkelijk met kangoeroesprongen
rondhuppelden.
De idee van een 1/6 zwaartekracht geeft problemen als je probeert uit te leggen hoe de astronauten zich
werkelijk bewogen en dat vergelijkt met het verwachtingspatroon. De moeilijkheden bij het springen kunnen
niet worden toegeschreven aan een belemmering door het overmatige gewicht van de uitrusting.
Daarentegen kan een substantieel grote zwaartekracht van de Maan wel degelijk voor dergelijke problemen
hebben gezorgd.
Strikte regie
In het licht van alle tot nu toe gegeven informatie is het misschien geen verrassing dat de
veiligheidsmaatregelen ook van toepassing waren op de gesprekken tussen de astronauten onderling,
alsmede op de conversatie met de mensen van Mission Control. De astronauten waren altijd in staat
ongewenste uitspraken te wissen of aan te passen alvorens die naar de Aarde werden doorgeseind. Er zat
een vertraging tussen het tijdstip dat MC de informatie ontving en het moment dat de televisiekijker die te
horen kreeg.
Hieronder volgt een samenvatting uit het boek The Voyages of Apollo door Lewis waaruit de mate van
4
controle naar voren komt die tijdens de Apollo-missie werd uitgeoefend. Hij maakt daarin duidelijk dat alle
taken die de astronauten moesten uitvoeren al van tevoren waren ingepland. De ontdekkingsreizigers
werden geacht zich aan dat plan te houden zoals van een acteur wordt verwacht dat hij zich aan zijn tekst
houdt. Iedere beweging stond van tevoren vast, was geklokt, opgenomen en iedere afwijking van dat plan
moest worden uitgelegd en gerechtvaardigd. Eigenlijk werd elke gebeurtenis en beweging bepaald door het
vluchtplan – een script dat zo dik was als een telefoonboek.
Het schijnt dat zelfs de dialogen zorgvuldig waren gepland, in het bijzonder wanneer de astronauten wisten
dat ze werden gefilmd of opgenomen voor ‗directe‘ tv-uitzendingen. Dit wordt later duidelijk als de term ‗a hot
mike‘ ter sprake komt.
Discrepanties
Apollo-12 was een uitgebreidere missie dan de allereerste Maanlanding. Terwijl Armstrong en Aldrin slechts
2,5 uur op de Maan doorbrachten, zouden Conrad en Bean in totaal meer dan 7 uur doen over een
wandelingetje van een paar honderd meter op de Maan. Bij deze missie was sprake van veel
wetenschappelijke experimenten, inclusief een zonnewindcollector van aluminiumfolie die in het hoofdstuk
over de atmosfeer ter sprake zal komen.
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De eerste discrepantie tijdens de Apollo-12 missie die duidelijk wijst op een grote maanzwaartekracht, deed
zich voor net nadat Conrad de laatste paar centimeters vanaf de ladder van de Maanlander op de
5
Maanbodem was gesprongen. Hier volgt een samenvatting uit een verslag over het voorval door Lewis.
―Toen Conrad op het landingsplatform van de Maanlander stond, verklaarde hij dat de laatste stap destijds
voor Neil misschien een kleine stap was geweest, maar voor hem was het een hele grote. Daarna stapte hij
van het platform en zei dat hij eigenlijk wel lekker kon lopen, maar voorzichtig moest zijn en goed moest
opletten met wat hij deed. Terwijl Conrad opschepte over onvoorziene gebeurtenissen, waarschuwde Bean
hem ervoor niet voorover te vallen omdat hij wat al te ver naar voren bleek te hellen. Klaarblijkelijk was het
moeilijk om na een val in het Maanpak weer op te krabbelen. Conrad merkte toen op dat hij niet dacht dat
Bean in staat zou zijn zich zo snel voort te bewegen als hij zelf had gedacht.‖
Bij bovenstaand incident lijkt het wel alsof Conrad iets zei over de uiteindelijke sprong van 1 meter omdat hij
refereerde aan Neil Armstrongs sprong naar het oppervlak en niet de directe stap naar de laatst tree van de
ladder. Vanaf 1 meter springen onder 1/6 zwaartekracht komt op Aarde neer op het springen vanaf een
hoogte van 2 meter. Zelfs met de zware bepakking zouden de astronauten een sprongetje van slechts 90
centimeter hoogte nauwelijks hebben gevoeld. Ze moeten in staat zijn geweest zichzelf zonder
moeilijkheden zelfs aan hun armen naar beneden te laten glijden. Toen Conrad op de bodem begon te lopen
zal hij misschien wel wat last hebben ondervonden van zijn gewicht. Maar zelfs met het veronderstelde
zware gewicht van hun uitrusting moeten de astronauten eigenlijk bitter weinig problemen hebben gehad om
op te staan als ze waren gevallen in 1/6 zwaartekracht. Ze zouden gewoon in staat zijn geweest de nodige
kracht te hebben om zichzelf op te richten omdat hun totale gewicht op de Maan slechts zo‘n 30 kilo moet
zijn geweest.
De hier aangedragen bewijzen zeggen niets over een 1/6 zwaartekracht; ze wijzen daarentegen in de
richting van een zwaartekracht die dicht bij die van de Aarde ligt!
Op 12 december 1969 verscheen er een foto in ‗Life Magazine‘ waarop Apollo-12 astronaut Allan Bean een
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haltervormig instrument draagt dat naar verluidt zo‘n 90 kilo moet hebben gewogen. Het onderschrift dat het
een Maangewicht had van slechts 13 kilo komt niet overeen met de foto waarop duidelijk te zien is dat de 2,5
centmeter dikke stang in het midden behoorlijk doorbuigt. De video-opname van dit voorval is zelfs nog
duidelijker. Terwijl Bean met het instrument over de Maanbodem loopt veert de stang op en neer door de
zware gewichten aan beide uiteinden. Uit de bewegingen van Bean viel ook op te maken dat het hier ging
om een redelijk zware last die hij moest dragen.
Eigenaardige training van de astronauten
Voordat we de overige Apollo-missies onder de loep nemen, is het waardevol om eens te kijken naar de
training die de astronauten kregen voor hun uitstapjes op de Maan. Als een 84 kilo wegende astronaut een
backpack met een life-supportsysteem en een ruimtepak draagt, komt het totale gewicht van man en
bepakking uit op 168 kilo op Aarde en op de Maan zou dat een gewicht betekenen van ongeveer 28 kilo. Bij
een simulatietraining van de Maanomstandigheden op Aarde moest het gewicht van de astronauten tot
ongeveer een derde van zijn normale Aardse gewicht worden teruggebracht. Elke poging om de 1/6
zwaartekracht na te bootsen had onder water moeten plaatsvinden of door middel van een speciale
ophanging zodat het gewicht van de astronaut en zijn bepakking lichter zou aanvoelen bij het op en neer
bewegen. Beide methoden werden door NASA toegepast. In 1964 ontdekten wetenschappers in de staat
Oregon een plek die zou kunnen dienen als ‗Maanworkshop‘ zonder de noodzaak van water of speciale
ophangingen, hetgeen verwondering wekte.
De astronauten werden naar het gebied nabij Bend in Oregon gestuurd om aan de Maanomstandigheden te
wennen.
Walter Cunningham was de eerste om het Maanpak uit te proberen, compleet met het life-supportsysteem
en een aantal speciale gereedschappen die door Armstrong en Aldrin waren gebruikt ten tijde van hun
Maanmissie. Tijdens een van de eerste testen verloor Cunningham zijn evenwicht en stootte bij het vallen
zijn duim waarbij een paar kleine gaatjes in zijn Maanpak ontstonden en de luchtdruk in zijn pak terug liep.
Kennelijk was men daar bezig met een volledige simulatie in Maanpakken die onder druk stonden.
Als dat het geval was, hoe kon NASA daarna dan nog het gewichtsprobleem bagatelliseren? Het is gewoon
niet mogelijk om op deze manier omstandigheden van 1/6 zwaartekracht na te bootsen. Zelfs als het gewicht
van de rugzak was verminderd, dan nog zou het totale gewicht van een 84 kilo wegende astronaut en zijn
bepakking veel meer wegen dan driemaal het vereiste Maangewicht. Al met al denk ik dat het werkelijke
doel van de hele proefneming in Oregon was om een Maanzwaartekracht na te bootsen die bijna gelijk was
aan die van de Aarde.
Dat de astronauten in het gebied bij Bend in Oregon in staat waren gewoon alle bewegingen uit te voeren
die nodig waren, wijst erop dat hun uitrusting veel minder zwaar was dan 84 kilo. De absurdheid van deze
hele onderneming maakt de doofpot van NASA wel heel erg zichtbaar!
Sedert het allereerste begin van alle onderzoeken in 1963 schijnt het zo te zijn dat de grote zwaartekracht
van de Maan tenminste al in 1962 bekend moet zijn geweest. Dat wordt gestaafd door de conclusie in
hoofdstuk 3 waarbij sprake is van het feit dat Ranger Maansondes al in 1962 of eerder de
Maanzwaartekracht hebben weten vast te stellen.
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Maanpakken
Vanaf de allereerste Apollo-missies is geprobeerd het publiek te laten geloven dat de Apollo Maanpakken
uiterst zwaar en onhandig waren. Dat zou de mobiliteit van de astronauten op de Maan behoorlijk hebben
belemmerd. Bijgevolg waren de astronauten door die handicap ook niet in staat indruk te maken met allerlei
atletische demonstraties. Het is eigenlijk ongelofelijk dat sinds Cunningham in 1964 het best beschikbare
ruimtepak uittestte, dat tot aan de eerste Apollo-vluchten nauwelijks verbeteringen werden aangebracht. Het
publiek is altijd voorgehouden dat de astronauten konden beschikken over de beste uitrusting. Er werd in
ieder geval genoeg geld gepompt in de ontwikkeling en verbetering van de ruimte-uitrustingen. Een beetje
graafwerk bracht een interessante ontdekking aan het licht. In het boek Suiting Up For Space in 1971
geschreven door Lloyd Mallan, verklaart hij het volgende:
―…trouwens, het bedrijf Hamilton Standard was er ruim voor oktober 1968 al in geslaagd een ruimtepak te
ontwikkelen, het ‗A7LB pak‘. Tijdens de vijfde jaarlijkse vergadering van het ‗American Institute of
Aeronautics and Astronautics‘ in Philadelphia trokken de live demonstraties met het pak grote belangstelling
onder de vele aanwezige ruimtevaartspecialisten – maar er was ook sprake van enig ongeloof. Sommige
toeschouwers konden zich maar moeilijk voorstellen dat een opgeblazen pak genoeg bewegingsvrijheid
bood. Maar dat was echt zo, want het revolutionaire ruimtepak werd ontwikkeld om te kunnen voldoen aan
de hoogste eisen met betrekking tot mobiliteit tijdens bemande ruimtevluchten die na het Apollo-programma
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op de rol stonden… ‖
In 1968 was dit de best beschikbare uitrusting en NASA beschikte over voldoende geld en tijd om ervoor te
zorgen dat het pak tijdens alle Apollo-missies zou worden gedragen. Er waren per slot van rekening al vele
miljarden dollars gestoken in het programma om mensen naar de Maan te brengen. Het was alleszins
redelijk om ervoor te zorgen dat mannen op de Maan in staat werden gesteld hun taken zo goed mogelijk uit
te voeren zonder gehinderd te worden door ondeugdelijke ruimtepakken. En als ze niet zouden worden
gebruikt wilde NASA misschien wel doorzetten met het publiek voor te houden dat er op de Maan een
zwakkere zwaartekracht heerste. Als de astronauten zouden worden gehinderd, zou er minder kans zijn op
een breuk in de NASA-doofpot. Omvang en gewicht zouden een goed excuus zijn voor krampachtige
bewegingen en mislukte pogingen om flexibel te bewegen. Maar ja, het moge duidelijk zijn dat de Apollo-16
astronauten zeer flexibel waren in hun verbeterde pakken en toch waren ook zij kennelijk niet in staat tot
hoge sprongen. Het publiek werd verteld dat er pas voor de laatste missies van Apollo modificaties waren
doorgevoerd aan de uitrustingen. In de uitgave van juli 1971 van National Geographic staat een artikel van
de hand van Alice J. Hall, getiteld The Climb up Cone Crater. Daarin staat onder meer:
―…De Maanmodule van Apollo-15 kan 67 uur op de Maan blijven, twee keer zo lang als de Maanlander
‗Antares‘ van Armstrong en Aldrin. Verbeterde ruimtepakken zorgen voor meer flexibiliteit tijdens het
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uitvoeren van alle taken buiten de module… ‖
Hier de pakken van Apollo-11 en 16 naast elkaar.
Door de vernieuwde pakken zouden de astronauten van Apollo-16 geen enkele hinder moeten ondervinden
van de 1/6 zwaartekracht op de Maan. Ze zouden makkelijk met grote sprongen tegen heuvelhellingen op
kunnen springen en grote afstanden afleggen in korte tijd.
Onzinnige oefeningen in Arizona
Voor de gedoemde Apollo-13 vlucht, die nooit een Maanlanding maakte, hadden de astronauten Lovell en
Haise een wandeling geoefend in de Verde-vallei in het Nationaal Park van Prescott Arizona. Die was
bedoeld om hen wat ervaring te laten opdoen voor het geval ze op de Maan bij de Cone krater zouden
arriveren op een helling die ongeveer 120 meter hoger was dan de landingsplaats. Ik maak u er nogmaals
op attent dat dergelijke oefeningen in Arizona volstrekt nutteloos waren als er op de Maan een zwaartekracht
zou heersen die 1/6 van die van de Aarde was, maar die sessies hadden wel degelijk nut als de
Maanzwaartekracht ongeveer dezelfde zou zijn als die op Aarde.
Als de uitrusting van Apollo-7 astronaut Ronnie Cunningham 82 kilo had gewogen, zou hij binnen enkele
minuten volledig uitgeput zijn geweest, maar dat was niet het geval.
Ongelofelijk eigenlijk, want zijn simulaties in 1964 deed hij in een pak dat onder druk stond. Dat houdt in dat
hij zuurstof en een of ander koelsysteem moet hebben gedragen, anders had hij al vrij snel het loodje gelegd
als gevolg van oververhitting.
Al deze bewijzen leiden tot de conclusie dat de life-supporting-systemen en ruimtepakken voor de
astronauten kennelijk licht genoeg waren om gedurende langere perioden onder grote
zwaartekrachtcondities goed te kunnen presteren. Bovendien was dit al in 1964 het geval en tegen 1969
moeten verdere ontwikkelingen van die uitrusting hebben bijgedragen tot aanzienlijke gewichtsbesparingen.
De combinatie ruimtepak plus life-supportingsysteem woog kennelijk minder dan 34 kilo. Bijzondere
lichtmetalen onderdelen en alleen de allerbeste materialen die NASA tot haar beschikking had, werden erin
verwerkt.
Ongehoorde inspanningen
Na de mislukte vlucht met de Apollo-13 werd een rustperiode ingelast van 10 maanden om het
ruimtevaartuig voor de veertiende Apollo-vlucht te modificeren. Deze missie zou opnieuw een poging zijn om
de hoge gebieden van Fra Mauro op de Maan te bereiken en het hoogtepunt zou worden gevormd door een
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3 kilometer lang uitstapje naar de Cone krater. Er deden zich echter problemen voor, omdat de trip
grotendeels heuvel op ging en de astronauten moesten om beurten gebruik maken van de ‗Modular
Equipment Transporter‘ of MET. Tijdens hun eerste uitstapje had Lewis nog opgemerkt dat Shepard en
9
Mitchell rondsprongen als dansers en kangoeroes. Jammer genoeg had het er alle schijn van dat de eerste
excursie het beste van de astronauten gevergd had, want tijdens de trip naar de Cone krater liepen de heren
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te puffen en te steunen en liep hun hartslag snel op. De moeilijkheden werden toegeschreven aan hun
halfstugge, hinderlijk logge pakken en het grote gewicht van hun life-supportsysteem dat op Aarde naar
verluidt zo‘n 84 kilo woog.
Het is belangrijk te beseffen dat het totale gewicht van de astronaut, zijn pak en life-supportsysteem onder
de 1/6 zwaartekracht op de Maan niet meer kan hebben gewogen dan zo‘n 28 kilo! Dit is slechts een fractie
van het gewicht op Aarde. Voor mannen die een dag eerder nog lichtvoetig over de maanbodem liepen en
als kangoeroes rondsprongen, vormden lichte hellingen kennelijk toch een grote uitdaging. Als de zwakke
Maanzwaartekracht voor astronauten dan misschien zo‘n grote uitdaging vormde bij het naar boven lopen,
dan had men destijds misschien wel een beetje lopen opscheppen over die fantastische fysieke toestand
van de heren. Men verwachtte toch van de astronauten commentaar te horen over het gemak waarmee zij
zich tegen heuvels konden opwerken en ook zonder al teveel inspanningen in vrij korte tijd grote afstanden
konden afleggen. Gelukkig werden de astronauten van de latere missies van Apollo-15, 16 en 17 niet
onderworpen aan dergelijke inspanningen in de vijandige Maanomgeving onder die geweldige ―1/6‖
zwaartekracht. Tijdens die missies gebruikten ze de Maanrover voor het transport naar hun bestemmingen.
Toen de astronauten op de zuidflank van Cone krater waren, knielde Shepard op een knie om een steen op
te rapen en moest door Mitchell weer overeind geholpen worden. Gedurende ongeveer tweederde van hun
reis naar de eindbestemming liep hun hartslag op naar 120 slagen per minuut. De volgende informatie is een
11
samenvatting uit het reisverslag van Lewis:
―..hun zware ademhaling kon in Houston, New York, Washington en Florida worden gehoord. Naarmate zij
vorderden, werd hun gang steeds moeizamer. De kraterrand leek dichtbij, maar ze zagen geen kans erbij in
de buurt te komen – ze kwamen gewoon niet vooruit. Onder het klimmen bereikte Shepards hartslag 150
slagen per minuut en Mitchell zat op 128. Ze moesten ook regelmatig even pauzeren. Toen ze halverwege
hun geplande 4 uur durende uitstapje waren, schatte Shepard dat ze nog minstens een half uur moesten
doorklimmen voordat ze de rand van de krater zouden bereiken. Hij besloot toen dat hen niet voldoende tijd
zou resten, zelfs niet als ze er nog eens een half uur aan zouden vastplakken. De astronauten kwamen nooit
bij de kraterrand aan. Ze gingen terug naar de Weird krater om nog wat steenmonsters te nemen en een
geultje te graven.‖
Naar het schijnt kon er niet worden onderhandeld over de route van 3 kilometer. Hoewel de astronauten hun
best hadden gedaan om bij de kraterrand te komen, was het al met al toch niet zo‘n beste vertoning.
Bovendien moesten ze onderweg ook nog allerlei monsters nemen en aantekeningen maken. Ook op Aarde
had dit behoorlijk wat tijd gevergd als je alles bij elkaar optelt. Maar op de Maan, onder 1/6 zwaartekracht,
moesten de astronauten toch minstens in staat worden geacht zich met een snelheid van 8 km/u voort te
bewegen. Als ze op tweederde van de afstand tot hun doel waren, hadden ze de resterende kilometer in 6
minuten kunnen afleggen. En toch dachten ze dat ze dat zelfs niet in een half uur zouden kunnen halen. Op
Aarde hadden die afstand kruipend kunnen afleggen en toch nog op tijd boven komen. Maar ja, dit was de
Maan en de zwaartekracht was kennelijk toch maar 1/6 van die van Aarde.
Uiteindelijk kwamen ze terug op de landingsplaats, controleerden de ALSEP-instrumenten (‗Apollo Lunar
Surface Experiments Package‘) en toen haalde Shepard uit met zijn fameuze golfclub. Het doel van die
demonstratie was om te laten zien hoe ver een golfbal zou komen onder de zwakke zwaartekracht van de
Maan. Een balletje kwam zo‘n 100 meter ver en een ander landde zo‘n 400 meter verderop. De
onzekerheden die hier meespelen sluiten uit dat er conclusies kunnen worden getrokken over de opgegeven
afstanden. Maar het bewijs voor een grote Maanzwaartekracht die tot nu toe is gegeven, geeft ook al aan
dat het kennelijk niet mogelijk was om de bal nog verder te slaan.
Een van de Apollo-14 astronauten is tijdens de missie te zien in een filmpje. De astronaut rende min of meer
in slow motion op een anders perfecte manier. De discrepantie wordt duidelijk wanneer je bedenkt dat de
astronaut niet hoger boven het oppervlak kwam of met elke stap verder kwam dan hij op Aarde zou hebben
gedaan. De effecten van de slowmotion konden dit niet verhullen. Dit wijst erop dat de filmsnelheid werd
aangepast om de actie visueel te vertragen teneinde de indruk te wekken dat de astronauten lichter waren
dan in werkelijkheid. Door de vertraagde beelden zouden vallende voorwerpen langzamer vallen en het
publiek zou ervan overtuigd worden dat er sprake was van een zwakkere zwaartekracht op de Maan.
Geknoei met filmbeelden
In 1979 werd in een speciale televisie-uitzending aandacht besteed aan de tiende verjaardag van de Apollo11-vlucht en daarin waren beelden te zien van de astronauten op de Maan. Het resultaat viel echter nogal
tegen, omdat in de totaal 1 uur durende uitzending slechts minder dan 2 minuten werden besteed aan
beelden van de acties van de astronauten. Om het nog erger te maken, was er klaarblijkelijk ook nog eens
geknoeid aan het filmmateriaal en waren er frames tussen de beelden uitgeknipt. Daardoor werd de film
nogal onsamenhangend en de astronauten bewogen op de film als in een vooroorlogse slapstickfilm: veel
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sneller dan gewoon. Misschien hebben veel kijkers zich destijds wel afgevraagd waarom er met zo‘n slechte
vertoning aandacht werd besteed aan een dergelijke historische gebeurtenis. Er waren wel veel beelden te
zien van alle voorbereidingen voor de reis en uit de levens van de verschillende astronauten. Alan Shepard
gaf commentaar en maakte een opmerking over de 1/6 zwaartekracht op de Maan.
Maanrovers, lekker makkelijk
Apollo-15 moest de Maanrover, het vierwielig Maanvoertuig, als eerste in gebruik nemen zodat de
astronauten ook grotere afstanden konden afleggen – na de problemen die Mitchell en Shepard op de Maan
hadden ondervonden, was dit eigenlijk wel pure noodzaak. De Apollo-15 missie had Mount Hadley-Apennine
als doel waar zij op de Rover tegen de steile hellingen zouden oprijden. Zelfs met de Rover mochten Scott
en Irwin niet verder dan 10 kilometer van de Maanlander vandaan gaan. Dat was de maximale loopafstand
terug naar het ruimteschip ingeval ze ‗autopech‘ zouden krijgen. De Rover was naar verluidt ontworpen voor
1/6 zwaartekracht, maar bij nader onderzoek leek het voertuig meer bestand tegen de gewone Aardse
zwaartekracht. Het voertuig was ongeveer 3 meter lang en 1,20 hoog met een wielbasis van 2,25 meter en
een spoorbreedte van zo‘n 1,80. De wielen hadden een doorsnede van 80 centimeter met een
visgraatprofiel van titanium en leken eigenlijk wel op gewone wielen als hier op Aarde. Elk wiel had zijn eigen
aandrijving van ¼ pk en volgens de gegevens was de topsnelheid op ongeveer 17 kilometer per uur. Het
gewicht op Aarde bedroeg 210 kilo en de maximale belasting was ongeveer 500 kilo.
Op de Maan, met zijn 1/6 zwaartekracht zou de lege Rover met wetenschappelijke en
communicatieapparatuur minder dan 55 kilo hebben gewogen. De astronauten moesten de Rover uit de
zijkant van de Maanlander halen en hem uitvouwen voordat ze hem konden gebruiken. Volgens Lewis was
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het op de Maan veel zwaarder dan tijdens de oefeningen op Aarde. Gedurende het uitpakken waren
regelmatig in de communicatie tussen Maan en Aarde kreten te horen als ―voorzichtig‖, ―ja, zo gaat-ie goed,
kerel‘ en ―kijk uit, kalm aan‖. De astronauten leken te worstelen met een voorwerp dat op de Maan nog geen
55 kilo had moeten wegen. Het in gereedheid brengen van de Rover was op Aarde geoefend en kon op de
Maan niet moeilijker zijn. Het had zelfs makkelijker moeten gaan, maar dat was duidelijk niet het geval.
Het is opvallend dat Scott en Irwin allebei een verbeterde uitvoering van het maanpak droegen, daarom
konden ze beter hun bovenlichaam draaien, hoofdbewegingen maken en voorover buigen dan de
13
voorgaande Maanreizigers.
Een log Maanpak scheen echter een slap excuus te zijn voor de astronauten die bezig waren zich in allerlei
bochten te wringen om die Rover uit te laden. De enig overblijvende mogelijkheid is de hoge
Maanzwaartekracht, want de oefensessies waren juist gehouden om alle eventuele procedurele en
technische problemen bij voorbaat uit te sluiten.
De problemen die men op de Maan ondervond met allerlei voertuigen werden in 1966 besproken in een
14
boek getiteld Survival on the Moon door Lawrence Maisak. De auteur verklaarde dat stabiliteit een van de
meest irritante problemen zou geven als gevolg van de zwakke zwaartekracht. Hij merkte op dat het
zwaartepunt laag moest worden gehouden en de spoorbreedte juist zo breed mogelijk om te verhinderen dat
het voertuig zou kunnen omvallen. Volgens zijn berekeningen zou de minimale wielbasis van een voertuig 6
meter moeten bedragen om het vaart te geven om over ruw terrein te rijden. Een langere wielbasis zou weer
problemen opleveren om over grotere obstakels heen te komen. Het chassis van het voertuig van Maisak
zou bestaan uit een cilinder met een diameter van 2 meter en een ruimte onder de bodem van zo‘n 90
centimeter. Om het zwaartepunt binnen 1,80 te houden moest de spoorbreedte 6 meter bedragen. Maisak
probeerde zodoende een voertuig te ontwerpen voor gebruik op zwaar terrein onder 1/6 zwaartekracht. Zijn
voorgestelde ontwerp maakte zeker dat het voertuig geen last zou hebben van rotsen op de grond en toch
genoeg stabiel te blijven onder zwaartekrachtomstandigheden waarbij een Aards voertuig makkelijk zou
omslaan.
In Appendix I staat een analyse waaruit blijkt hoe de Rover zou hebben gepresteerd wanneer de Maan een
zwaartekracht van 1/6 had gehad. De Rover reed op de Maan voornamelijk over een stoffige bodem met
losliggende stenen. Dit soort oppervlakken geeft minder grip dan een harde ondergrong. De Rover woog op
Aarde 700 kilo. Onder 1/6 zwaartekracht zou een kracht van slechts 1,25 Newton al voldoende zijn om het
voertuig te laten slippen en daarom zou het voertuig al gaan slippen wanneer het op de topsnelheid van 1617 km/u een bocht met een radius van 25 meter zou moeten nemen. Zelfs bij een snelheid van 8 km/u was
een bocht met een straal van 6 meter al voldoende geweest om problemen te geven. De bestuurder moest
heel erg voorzichtig te werk gaan en beslist niet onverwacht van richting veranderen omdat een scherpe
bocht het voertuig zeker zou doen kantelen. Rijden in de Maanrover was bovendien ook nog eens gevaarlijk
omdat de astronauten hun zware rugbepakking droegen die zich alles bij elkaar zo‘n 1,5 meter boven het
Maanoppervlak bevonden. De stoelen van het voertuig zaten net 90 centimeter boven de grond en dus
bevond het overgrote deel van het gezamenlijk gewicht van de astronauten, zo‘n 360 kilo, zich daar nog
boven. Dientengevolge voldeed het Maanvoertuig niet aan de geldende maatstaven van het ontwerp van
Lawrence Maisak, zeker niet voor wat betreft het zwaartepunt. De maximale remkracht die kon worden
uitgeoefend hing ook af van het totale gewicht van de Rover. Onder 1/6 zwaartekracht zou slechts 1,25N
remkracht door de blokkerende wielen worden geleverd. Dat zou een vertraging tot gevolg hebben van 0,8
meter per seconde kwadraat. Bij een snelheid van 16 km/u zou dat een remweg opleveren van 6 seconden
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ofwel 12 meter. Dat zou geen enkel probleem geven op een vlakke bodem zonder verdere obstakels, maar
op de Maan zouden stenen en rotsblokken van aanzienlijke afmetingen niet op tijd kunnen worden omzeild
zonder schade aan de Rover op te lopen of misschien wel om te vallen. Het is niet moeilijk om in te zien dat
de Maanrover op zijn zachtst gezegd een gevaarlijk karretje was om bij een zwaartekracht van 1/6 van die
van de Aarde over de Maan te ‗scheuren‘. Klimmen en dalen langs steile hellingen zou gelijk staan aan
regelrechte zelfmoord als die lage zwaartekracht tenminste werkelijk zou bestaan. En dus wordt hiermee het
bewijs geleverd dat de Maan een zwaartekracht moet hebben die in de buurt komt van die hier bij ons op
Aarde.
Bij Apollo-16 werden nog meer modificaties aan de Maanpakken uitgevoerd. NASA stelde de lancering uit
tot 17 maart 1972 om de pakken verder te verstevigen en het lanceerplatform om weer vanaf de Maan weg
15
te komen aan te passen.
Apollo-16 leverde waardevolle informatie op over de werkelijke bevindingen van het ruimtevaartprogramma.
Je zult je misschien nog de sprongprestaties van John Young herinneren die aan het begin van dit hoofdstuk
uit de doeken weren gedaan. Hij deed dat in de verbeterde versie van het Maanpak dat zelfs nog beter
moest zijn dan de ook al verbeterde pakken van de bemanning van Apollo-15. Je zou zelfs kunnen gaan
denken dat de laatste versies van de pakken zich konden meten aan die van Hamilton Standard uit 1968.
Op hun eerste uitstapje op de Maan beproefden Young en Duke de Maanrover-II. Young liet de Rover
maximaal versnellen terwijl zij de landingsplaats naderden met een snelheid van 17 km/u. Volgens Lewis
was de bodem ruw en ze wilden eens kijken hoe het voertuig zich zou houden in een ‗Grand Prix‘ rijstijl met
16
scherpe bochten en hoge snelheid.
Het moge duidelijk zijn, dat de hele voorstelling dramatische gevolgen zou hebben gehad als de
Maanzwaartekracht 1/6 zou bedragen.
Kijk uit, we hebben een „hot mike‟
Aan het eind van de eerste dag van Apollo-16 op de Maan kwam het onderwerp van de ‗hot mike‘ aan de
orde. Eerder al werd opgemerkt dat de astronauten voorzichtig waren met wat ze zeiden als ze wisten dat de
gesprekken konden worden beluisterd via de openbare communicatielijnen. Hieronder volgt een
17
samenvatting van het voorval uit de aantekeningen van Lewis.
Young en Duke dachten duidelijk dat de microfoons uit stonden en begonnen inhoudelijker en explicieter te
praten dan ze normaal gesproken zouden doen als ze geweten hadden dat er kon worden meegeluisterd
door het vluchtleidingscentrum. Houston stuurde daarom een bericht naar Young met de mededeling dat zijn
microfoon nog open stond (een zogenaamde ‗hot mike‘). Young bood zijn verontschuldigingen aan en zei
dat het soms wel heel erg vervelend was dat er zo af en toe nog een microfoon open stond. Houston merkte
toen op dat ze voortreffelijk werk hadden verricht, in aanmerking genomen dat ze niet hadden geweten dat
ze konden worden afgeluisterd.
Uit bovenstaande informatie kan worden opgemaakt dat de astronauten zorgvuldig in de gaten werden
gehouden door Houston. Bovendien letten ze altijd redelijk goed op als hun microfoons ingeschakeld waren.
In het beschreven geval schijnt het dat er een storing was opgetreden in de apparatuur waardoor zij dachten
dat ze niet konden worden afgeluisterd. Losse informatie die op deze manier naar buiten komt is op zichzelf
nietszeggend, maar in de context van het in dit boek gepresenteerde materiaal wijst het op een omvangrijke
doofpotaffaire en in dat geval weegt zelfs dit kleine beetje bewijs wel zwaar mee in het geheel.
Charles Duke maakte op de Maan klaarblijkelijk een moeilijke tijd door. Hij was een paar keer gevallen en in
kranten en tijdschriften waren foto‘s verschenen van zijn gestuntel en gestruikel. Het ongelofelijke hiervan is
dat de valpartijen door de nieuwsmedia werden aangevoerd als bewijs voor de zwakke zwaartekracht.
Omdat een vallend voorwerp onder een zwaartekracht van 1/6 van die van Aarde er ongeveer 2½ keer zo
lang over doet om de grond te bereiken, had Duke toch alle tijd gehad om zichzelf te corrigeren. Het is
eigenlijk verbazingwekkend dat Duke zo vaak viel als je in aanmerking neemt dat hij het meest
geavanceerde ruimtepak droeg dat hem volgens zeggen meer stabiliteit had moeten geven dan alle
astronauten die hem reeds waren voorgegaan.
De bestemming van Apollo-17 was een vallei die door hoge bergketens wordt omringd, ten zuidoosten van
het Serenitatis Bassin. Cernan en Schmitt begonnen na aankomst hun eerste maanwandeling met het
uitladen en optuigen van de Rover. Het volgende interessante verslag over Cernan is afkomstig uit de The
16
Voyages of Apollo. Het schijnt dat Cernan zo enthousiast was dat de Capcom (de man in Houston die de
radioverbindingen verzorgde) Parker, hem waarschuwde dat zijn stofwisselingssysteem omhoog ging. Dat
hield in dat hij meer zuurstof verbruikte. Cernan antwoordde dat hij zich in zijn hele leven nog nooit rustiger
had gevoeld en liet Parker weten dat ze het wat kalmer aan zouden doen. Hij vertelde Parker dat hij dacht
dat het kwam doordat hij inmiddels gewend was geraakt aan ‗nul G‘. Parker, die astronoom was, verklaarde
toen dat hij dacht dat Cernan onder 1/6 zwaartekracht aan het werk was. En Cernans antwoord luidde: ―Ja.
Je weet toch dat dat zo is… wat maakt het uit.‖
Die laatste opmerking over de zwaartekracht op de Maan die Cernan maakte schijnt erop te duiden dat hij
die discussie uit de weg wilde gaan. Misschien was Parker zich niet bewust van de hoge zwaartekracht en
stelde hij daarom die netelige vraag.
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De rest van de Apollo-17 missie werd gewijd aan wetenschappelijke experimenten. Omdat Schmitt geoloog
was, werd een groot deel van het veldonderzoek uitgevoerd op heel veel Maanstenen. Daarnaast werden
ook experimenten uitgevoerd met gravimeters (gewichtsanalyse), detectoren voor het bepalen van de
samenstelling van de atmosfeer en een apparaat waarmee kon worden vastgesteld of er onder het
Maanoppervlak mogelijk ijs of water bevond. Omdat de atmosferische experimenten ook waren uitgevoerd
tijdens de missies van Apollo-15 en 16, is het aannemelijk te concluderen dat het kennelijk de moeite waard
was de dichtheid en samenstelling nog weer opnieuw te onderzoeken en dat de bevindingen van eerdere
missies op de noodzaak hadden gewezen verder onderzoek te verrichten op verschillende locaties. Als de
Maan gewoon een luchtledige atmosfeer zou hebben gehad, zoals door wetenschappers altijd was beweerd,
waren dergelijke uitgebreide onderzoeken niet nodig geweest. Het is interessant dat de hypothese van het
vacuüm op de Maan gebaseerd is op de zwakke Maanzwaartekracht. Voor het vasthouden van een
atmosfeer is een substantiële zwaartekracht noodzakelijk.
Met deze concepten in het achterhoofd, zal in hoofdstuk 6 de lunaire atmosferische theorie gebaseerd op
1/6 zwaartekracht uit de doeken worden gedaan. De gevolgen van een grotere zwaartekracht komen dan
ook aan bod.
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HOOFDSTUK 6:
THEORIE OVER DE MAANATMOSFEER, VOORAFGAAND AAN HET RUIMTEVAARTPROGRAMMA
Binnen de gelederen van de conservatieve wetenschap is altijd beweerd dat de Maan een geheel luchtledige
en stoffige wereld is. Het voornaamste argument dat hiervoor wordt aangevoerd is dat de zwakkere
zwaartekracht van de Maan – 1/6 van die van de Aarde- niet in staat zou zijn zelfs een atmosfeer vast te
houden. De meeste orthodoxe wetenschappers wijzen alles dat riekt naar het bestaan van een substantiële
atmosfeer direct van de hand omdat ze op voorhand overtuigd zijn van de zwakkere zwaartekracht, hoewel
bewijzen voor een grotere zwaartekracht inmiddels al wel geleverd bestaan. Het doel van dit hoofdstuk is het
schetsen van een duidelijk beeld van de omstandigheden die zich op de Maan zouden voordoen wanneer er
geen atmosfeer zou zijn. Wanneer er dan later bewijzen worden geleverd voor het bestaan van een
atmosfeer zal daarmee automatisch ook de omvang van de cover-up duidelijk worden.
De navolgende analyse van te verwachten omstandigheden op de Maan werd weergegeven in een artikel
getiteld Lessons from Moon –What Apollo-11 will find in het gezaghebbende Amerikaanse tijdschrift U.S.
News & World Report in juni 1969:
―Als zich op de Maan ooit gunstige omstandigheden zouden hebben voorgedaan waardoor een atmosfeer
kon onstaan, was deze toch verloren gegaan omdat de zwaartekracht te zwak is om zuurstof, stikstof en
andere gassen die aan de oorsprong liggen van Aardse levensvormen, te behoeden voor ontsnapping naar
de ruimte. En zonder een atmosfeer kan er ook geen water op het oppervlak aanwezig zijn. . . .‖
Als je vanaf de Maan naar de hemel kijkt zou je kunnen concluderen dat het Universum net zo steriel is. De
sterren zijn dag en nacht zichtbaar, maar ze twinkelen nooit omdat er geen verstorende atmosfeer is die dat
verschijnsel teweegbrengt. De zich vele miljoenen kilometers uitstrekkende ruimte tussen de sterren is
inktzwart. Vanaf de Maan gezien lijkt de Zon op een vuurbal met onwaarschijnlijk heldere straling, maar de
1
ruimte eromheen is zo zwart als de nacht.
Stof in een vacuüm vormt een harde laag
Stofdeeltjes op de Maan zouden zich in dat luchtledige heel anders gedragen dan op Aarde. Het karakter
van het Maanoppervlak in een vacuüm laat zich makkelijk voorspellen door een eenvoudig experiment. De
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volgende samenvatting van zo‘n experiment werd geschreven op basis van informatie uit Exploration of the
2
Moon by Franklyn M. Branley.
Fred Whipple van het Smithsonian Astrophysical Observatory in Cambridge, Massachusetts beweerde dat
stofdeeltjes in een gasloze omgeving opeen gepakte pakketjes zouden vormen door de afwezigheid van gas
dat de onderlinge ruimte zou opvullen en de deeltjes van elkaar zou scheiden. Bijgevolg hielden Whipple en
zijn aanhangers vol dat stof op de Maan zo compact is dat het een sterke korst zou vormen die het gewicht
van mensen en hun voertuigen zou kunnen dragen. Een experiment om dat aan te tonen werd uitgevoerd
door Dwain Bowen van The North American Aviation Company. Een stalen kogel werd losgelaten boven een
container gevuld met stofdeeltjes en zonk er onmiddellijk in weg. Wanneer de kogel onder dezelfde
omstandigheden werd losgelaten in een bijna-vacuüm, dan bleef de kogel op het oppervlak liggen. De korst
die was ontstaan bestond uit stofdeeltjes die zo samengepakt waren dat een er een semivaste laag werd
gecreëerd die het gewicht van de kogel kon dragen.
Zelfs Wernher von Braun leek het eens te zijn met de logica van dit experiment, zoals blijkt uit zijn boek uit
3
1971 Space Frontier! Hij verklaarde dat hij en vele anderen altijd al van mening waren geweest dat er op de
Maan sprake zou zijn van erg weinig stof. Von Braun voerde aan dat een eenvoudig experiment had
aangetoond dat stof in een vacuüm, zoals op de Maan, samengeperst wordt en dat de onderlinge deeltjes
zouden samenklonteren tot een puimsteenachtige substantie.
Uit de hier vermeldde informatie wordt duidelijk dat er in een vacuüm geen dwarreld stof kan bestaan. Als de
Maanzwaartekracht slechts 1/6 van die van de Aarde zou bedragen, zou die geen atmosfeer kunnen
vasthouden en het oppervlak zou zo hard zijn als vastgestampte modder!
Erosie
Een andere overtuiging uit de oudheid over de Maan was dat er geen tekenen of sporen zouden zijn van
verwering of erosie. Dat komt omdat dit de gevolgen zijn van atmosferische verschijnselen zoals regen en
wind. In een vacuüm kunnen geen wolken voorkomen, en dus geen regen of atmosferische winden.
Dientengevolge was de consensus dat de Maan een ruig en grillig gekarteld terrein zou hebben met weinig
of geen afgeronde bergtoppen of heuvels. Als er al erosie of verwering zou worden aangetroffen, dan was
die uitsluitend afkomstig van vulkanische activiteit, inslagen van (micro)-meteorieten, temperatuurschommelingen of de Zonnewind. Dat laatste verschijnsel is een supersonische stroom van waterstof en
helium vanaf de Zon die voortdurend door het Zonnestelsel stroomt.
Men veronderstelde tot voor kort dat er geen water voorkomt op het oppervlak omdat de hete Maandag het
zou doen verdampen en de zwakke zwaartekracht zou niet kunnen voorkomen dat die waterdamp naar de
ruimte zou ontsnappen. Zonder lucht en water, zouden er ook geen kleurveranderingen aan het oppervlak
kunnen voorkomen, behalve dan als gevolg van vulkanische activiteit en meteorieten. Seizoengebonden
kleurveranderingen zouden al helemaal niet kunnen optreden door de afwezigheid van het weer en
vegetatie.
De Maandag is 28 keer zo lang als een dag op Aarde; de tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang op de
Maan duurt 14 Aarddagen (van 24 uur). De Maannacht duurt dus ook 28 keer langer dan op Aarde en is ook
gelijk aan 14 Aardse dagen. Het gebrek aan atmosfeer en een dag- en nachtcyclus die 28 keer langer is dan
o
die op Aarde, is er de oorzaak van dat de temperatuur aan het Maanoppervlak met meer dan 260 C
varieert. De langere Maandag is er de oorzaak van dat het oppervlak een hogere temperatuur bereikt en het
gebrek aan een atmosferische luchtlaag verhindert dat de hitte snel wordt afgevoerd. Gedurende de nacht
treedt eenzelfde, doch omgekeerde, situatie op. De oppervlaktewarmte straalt veel sneller de ruimte in dan
wanneer er sprake zou zijn van een atmosfeer en de lange nacht is er de reden van dat de temperatuur naar
ongekende waarden kan dalen. De Aardatmosfeer gedraagt zich als een warmteopslagtank die de
oppervlaktewarmte ‘s nachts belet te ontsnappen en overdag voorkomt dat deze teveel oploopt. Zelfs
overdag zijn er grote temperatuurverschillen tussen beschaduwde en zonovergoten plaatsen. Dat komt
doordat de oppervlaktewarmte in de schaduw snel ontsnapt terwijl die op de zonovergoten plekken dat niet
doet. Die effect treedt ook op Aarde op grotere hoogten als gevolg van ijlere lucht aldaar.
Temperatuurverschillen tussen schaduw en open plaatsen veroorzaken nog andere problemen. Materiaal
dat niet aan het zonlicht wordt blootgesteld wordt onder invloed van de lage temperaturen bros en spat
makkelijk uit elkaar onder zelfs maar de kleinste belasting. Voorwerpen in het volle zonlicht daarentegen
worden in korte tijd te heet om nog te kunnen hanteren. En objecten die zich slechts voor een deel in de
volle zon bevinden zijn onderhevig aan enorm vernietigende thermische krachten als gevolg van de
plaatselijk optredende temperatuurverschillen tussen bedekte en blootgestelde delen. Ruimtevaartuigen en
wetenschappelijke instrumenten op de Maan ondervinden voortdurend van dit soort problemen als ze niet
goed worden afgeschermd. Als een astronaut in een en dezelfde positie zou blijven staan of zitten, zou hij
plaatselijk gekookt kunnen worden en aan de andere zijde worden ingevroren. Zonder goede beschermende
kleding zou de astronaut zich branden als hij op een rotsblok zou gaan zitten, of aan de stoel van het
Maanvoertuig dat te lang in de volle Zon heeft gestaan. (Denk maar eens aan je autostoel in het zuiden van
Frankrijk op een hete dag, waarop je in badkleding gaat zitten).
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Lichtdiffusie
Lichtdiffusie komt niet voor als er geen atmosfeer is. Schaduwen kunnen alleen worden verlicht door
gereflecteerd licht van een ander oppervlak. Zonder deze andere lichtbronnen, zouden schaduwen en
voorwerpen die zich daarin bevinden niet, of nauwelijks te zien zijn. De Zonneschijf zou duidelijk aanwezig
zijn op elke foto en donkerte zou zich uitstrekken tot de corona. Er zouden ook geen halo‘s rond de Zon te
zien zijn omdat er geen atmosferische diffusie (verstrooiing van het licht) of refractie (het ombuigen van
lichtstralen) kan optreden. De effecten van zonsopkomst en ondergang zouden niet te zien zijn vanwege het
ontbreken van diffusie en refractie – er treden dus geen prachtig gekleurde luchten op, om maar wat te
noemen. Zonder stof in de lucht en een atmosfeer om die vast te houden kan het licht niet worden
verstrooid.
Zonder een atmosfeer, zou je nooit eens een meteoor kunnen waarnemen die in de dampkring boven het
Maanoppervlak verbrandt. Bovendien zouden er geen door de Maan bedekte sterren te zien zijn. Sterren
worden bedekt door de Maan of andere planeten. Als de planeet een atmosfeer heeft, zal het licht van
sterren die zich dicht bij het oppervlak bevinden dimmen en naar rood verschuiven als gevolg van refractie
door de atmosfeer. Ze lijken ook van plaats te veranderen ten opzichte van andere sterren en een tijdje
zichtbaar blijven nadat ze werkelijk worden bedekt door de schijf van de planeet. Deze refractie of
lichtbuiging is er tevens de oorzaak van dat de ster aan de andere kant van de schijf iets vroeger weer
tevoorschijn komt dan wanneer er een atmosfeer zou zijn.
Tijdens een zonsverduistering zou de Zon door de Maanatmosfeer schijnen als die er zou zijn. Dat zou een
refractiehalo teweegbrengen rond de Maan. Maanonderzoekers zouden geen enkel probleem ondervinden
door stof omdat stof in een vacuüm niet kan bestaan. Als ze er op een of andere manier in zouden slagen
om stof te produceren en zich ermee te bedekken dan zou dat onder de vacuümomstandigheden slechts
met veel moeite kunnen worden verwijderd. De stofdeeltjes zouden zich op onlosmakelijke manier aan de
kleding en huid hechten. Zonder een atmosfeer zouden machines met bewegende delen die niet gesmeerd
worden gewoon niet werken. Lagen van luchtmoleculen die zich verbonden hebben met de oppervlakken
hebben de neiging deze oppervlakken te beletten zich te verbinden wanneer zij met elkaar in contact zouden
komen. Alle oppervlakken zouden heel kleverig aanvoelen.
In geval van een hogere zwaartekracht op de Maan zouden de implicaties daarvan voor de oude luchtledige
Maan theorie vernietigend zijn. Een hogere Maanzwaartekracht impliceert dat er een atmosfeer aanwezig is,
omdat vluchtige substanties en gassen voortdurend die door de planeet worden afgegeven niet kunnen
ontsnappen aan aantrekkingskrachten van de zwaartekracht. De Maan zou al snel een evenwichttoestand
bereiken waarin de luchtdichtheid aan het oppervlak in belangrijke mate constant zou blijven. De luchtdruk
zou, net als op Aarde, afhankelijk zijn van de hoogte.
Bewijzen voor het bestaan van een substantiële atmosfeer wijzen ook op het bestaan van een grotere
zwaartekracht. Verificatie van de ene aanname is tegelijkertijd een verificatie van de andere. Een belangrijke
atmosfeer op de Maan betekent dat er wolken kunnen voorkomen en veranderende weerpatronen, erosie,
water en allerlei biologische levensvormen. De voorwaarden kunnen echter niet hetzelfde zijn als op Aarde
omdat de langere Maandagen en nachten en andere overwegingen deze in de weg staan.
In het volgende hoofdstuk zullen allerlei zinspelingen op de luchtledigheid van de Maan ter sprake komen
waaruit zal blijken dat die net zo steekhoudend zijn las de stellige overtuiging van de 1/6 zwaartekracht. Een
overweldigend aantal barsten en scheurtjes in de NASA cover-up hebben al heel wat bewijzen aan het licht
gebracht dat de Maan inderdaad beschikt over een op de Aarde gelijkende atmosfeer. Maar naast die uit de
NASA gelederen voortkomende bewijzen zijn er nog tal van andere informatiebronnen. Deze zullen tot in
detail worden belicht.
Voetnoten bij dit hoofdstuk:
1. U.S. on the Moon, (Washington: U.S. News & World Report, 1969), pp. 51- 55.
2. Franklyn M. Branley, Exploration of the Moon, (Garden City, New York: The Natural History Press, 1966),
p. 34.
3. Wernher von Braun, Space Frontier, (New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1971), p. 156.
http://www.wanttoknow.nl/universum/moongate/astronauten-op-de-maan/
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Borstkankerscreening is bedrog!
Bron: Welingelichte Kringen 2011
‖ In de wetenschap weet men al lang dat borstkankerscreening kwakzalverij
is‖.. Dat zijn de niet mis te verstane woorden van de Vlaamse arts
epidemioloog Luc Bonneux. Hij heeft net zijn boek ‗En ze leefden nog lang
en gezond‘ uitgebracht en borstkanker is maar één voorbeeld van hoe
gezondheid een industrie is geworden.
Dr. Luc Bonneux, Belgisch epidemiloog (klik voor zijn artikel over het bedrog
bij de grieppandemie)
Vrouwen moeten veel beter geïnformeerd worden. De informatie die ze van
de overheid krijgen, is bedrieglijk. Zo wordt aan vrouwen boven de 50 (die in het screeningsprogramma
zitten) verteld dat in 70% van de gevallen een borstbesparende operatie kan uitgevoerd worden in plaats
van een volledige borstamputatie.
―Dat is complete nonsens. Eerder het omgekeerde is waar‖, aldus Bonneux. Vrouwen worden behandeld
voor een ziekte die ze niet hebben. Bovendien is screening heel duur, in verhouding tot het resultaat. Zo
moet je 5.000 mammografieën maken om 1 sterfgeval te voorkomen.
Als je je 25 jaar lang laat screenen op borstkanker neemt de kans op sterfte met 0,2% af. Daarbij heb je ook
2% procent kans dat men een tumor vindt, die anders niet ontdekt zou zijn. En 12% kans dat je een biopsie
moet laten doen van borstweefsel na een mammografie die vals positief is.
Het uiterst pijnlijke borstonderzoek dat borstkankerpreventie zou dienen..
(klik voor artikel AD). Bovendien is van die 2% tumoren die ontdekt worden,
maar 1 op de 3 een kankergezwel waarvan men niet weet of dat het gezwel
echt problematisch zal worden. Met andere woorden, er worden dus heel
wat vrouwen behandeld met chemotherapie, bestraald enz., die feitelijk
perfect gezond zijn. Screening van prostaatkanker is nog veel
problematischer. ―Het onderzoek daarnaar is gewoon onethisch, omdat er
zoveel schade wordt veroorzaakt‖, vindt Bonneux. Er is namelijk – net zoals bij borstkankerscreening – een
enorme overbehandeling. Om 1 sterfgeval te voorkomen, moet je 50 mannen behandelen voor
prostaatkanker. Maar die behandeling is zeer schadelijk en maakt mannen in grote getale impotent en
incontinent.
En ze leefden nog lang en gezond : Hoe gezondheid een industrie werd
Luc Bonneux
De cover van het nieuwe boek van Dr. Luc Bonneux
In dit ophefmakende boek ontleedt Luc Bonneux vlijmscherp de moderne
gezondheidsindustrie, die ons allen wijs maakt dat een eeuwig jong leven binnen
handbereik is. Hebben de screeningscampagnes tegen borstkanker enig nut?
Moeten we bang zijn voor een grieppandemie? Hoe zwaar weegt de farmaceutische
industrie op de medische besluitvorming? En bestaat er wel een recept voor een
lang en gezond leven? Een eyeopener voor wie de medische zin, onzin en waanzin
van elkaar wil onderscheiden.
Uitgeverij Lannoo ISBN: 9789020991260 € 22,99
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/borstkankerscreening-is-bedrog/
Reactie
Hier heb ik al enkele goede adviezen uit kunnen halen :
http://www.karelencaroline.nl/sites/default/files/Borstkanker_special.pdf

Besmettelijke ziektes in opmars!!!
Door het verhoogde personenverkeer en de gevolgen van de klimaatopwarming, moet Europa zich
voorbereiden op een stijging van het aantal besmettelijke ziektes. EASAC, een onafhankelijk
wetenschappelijk adviesgever voor Europese beleidsmakers, vraagt nog meer inspanningen voor moeilijk
behandelbare besmettelijke ziektes of virussen waarvoor geen vaccins bestaan. ―Zo is er het potentieel
dodelijke West-Nijlvirus, een tropische ziekte die al in verschillende EU-landen zoals Griekenland, Roemenië
en Hongarije is waargenomen‖, aldus Sofie Vanthournout van EASAC. Andere voorbeelden zijn ziektes die
van dieren op mensen overgedragen kunnen worden, zoals het vogelgriepvirus. Ook duiken opnieuw
infecties op die zo goed als uitgestorven waren in Europa, zoals tuberculose of mazelen. ―In de toekomst zal
Europa steeds meer geconfronteerd worden met deze nieuwe bedreigingen. Het vrij personenverkeer en het
globaliserende reisverkeer zorgen ervoor zorgen dat ziektes zich op een korte tijd over de hele wereld
kunnen verspreiden‖, aldus de wetenschappers. Bovendien zorgt de opwarming van de aarde dat bestaande
virussen, die voorheen niet konden overleven in Europa, zich ook hier vestigen. Bron: De Morgen
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Versneden Cocaïne met dierengeneesmiddel “Levamisole” eet mensenvlees weg
juni 24, 2011
Cocaïne versneden met het veterinaire geneesmiddel levamisole
kon weleens de schuldige zijn van een vleesetende ziekte in New
York en Los Angeles. Het medicijn, dat gebruikt wordt om runderen,
varkens en schapen te ontwormen, kan het wegrotten van de huid
van neuzen, oren en wangen veroorzaken. En meer dan 80 procent
van de coke in het land bevat het. ―Het is waarschijnlijk een groot
probleem, en we weten nog niet hoe groot het probleem eigenlijk is,‖
zei Dr Noach Craft, een dermatoloog van de Los Angeles Biomedical Research Institute. In een case studie
in het tijdschrift van de American Academy of Dermatology, beschrijft Craft zes cocaïnegebruikers die
onlangs geplaagd werden door donkerpaarse vlekken van afstervend vlees. ―Het is belangrijk voor mensen
om te weten dat het niet alleen in New York en LA is. Het zit in de cocaïne voorraad van de gehele VS,‖ zei
Craft. Craft is een van verscheidene artsen in het hele land, die de rottende huid koppelde aan besmette
coke. De gruwelijke wonden komen pas na enkele dagen aan de oppervlakte na gebruik als gevolg van een
immuunreactie die de bloedvaten aanvallen die bloed leveren aan de huid. Zonder bloed, sterft de huid af en
verstikt. Tweeëntachtig procent van de in beslag genomen cocaïne bevat levamisol, volgens een rapport van
april 2011 door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration. Bron + meer : Good Morning America
Naschrift Pineut : Ziet u dus binnenkort mensen op straat, half of helemaal, wegrottend over straat lopen,
dan weet u dat zij besmette cocaïne hebben gebruikt !

U gaat er om smeken!
Geschreven door Tom Lassing - dinsdag 21 juni 2011 07:49
Er komt een nieuwe wereldmunt en de uitgevers van de huidige fiat munten gaan u die munt verstrekken.
U gaat er om smeken, want die nieuwe munt zal voor een deel door goud en zilver gedekt worden. Om uzelf
en om uw kinderen te voeden, zult u heel graag die nieuwe munt willen bezitten.
U gaat er om smeken bij hen die alle financiële macht al hebben. Daarmee krijgen ze nog meer macht over
de mensheid en daar gaat het de 'New order' machthebbers alleen maar om. Als we hun huidige monopoly
geld uitkotsen, dan komen ze gewoon met iets nieuws dat we wel accepteren. Dat ze daarvoor eerst op
papier een stukje moeten inleveren zal ze niet deren. De nieuwe wereldmunt zal maar ten dele gedekt zijn
door goud en dat deel zal gaandeweg weer verder teruggebracht gaan worden. U gaat dat goud er achter
nooit in bezit krijgen en u gaat het nooit zien. Op papier zal die nieuwe munt keurig deels door goud gedekt
zijn. Het grote bedriegen gaat vervolgens gewoon door. Dezelfde machthebbers, dezelfde fraude. Wij
werken hard voor het geld, geld dat de bankiers in feite uit lucht creëren. Daar hoeven ze niet voor te
werken. Ze creëren het omdat wij het van ze vragen. Wij smeken ze in feite om het te maken. Eéntje voor
hen, 10 voor ons, zo gaat dat bij de bankiers. De Wereldbank, het IMF, de GED en de ECB, allemaal
handen op één vette buik. En die buik wordt de aankomende jaren alleen maar vetter. (Met dank aan Pastor
Lindsey Williams) Er is een andere weg te lopen. Een weg waarbij geldcreatie niet meer in de handen van
enkelen ligt. Als samenleving zullen we dan moeten veranderen. De roep wordt luider, maar vooralsnog zijn
het roependen in een lege woestijn. www.deblijebank.nl
http://www.beursbox.nl/laatste-nieuws/u-gaat-er-om-smeken.html

Interessante links
http://www.youtube.com/watch?v=OaKMGx39UeM&feature=related
More proof that they intend to create a disaster...
Fema DHS requesting 14 MILLION emergency meals for the New Madrid Seismic Zone!! (Why would they
order all of this, spend all of this money, if they're only "practicing" during NLE NMSZ in May of this year?!)
http://goo.gl/eC0Hu
Could The Gulf Of Mexico Oil Spill Cause A Massive Earthquake Along The New Madrid Fault Line?
http://goo.gl/yWQzG
Article from last summer. (BP NUCLEAR OPTION Spells Mega-Disaster For Gulf Of Mexico!) Scroll to
middle of page to find article of interest in regards to NMSZ!
http://goo.gl/t4R7b
See what time your sun's SUPPOSED to rise, and see if you can discover inconsistencies with your own
sunrise! (USA only): http://goo.gl/sXPai
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Weather Modification Programs: http://goo.gl/z0Xgb
Disinformation that covers for the soon coming appearance of Nibiru: http://goo.gl/ykjjK
(Possible Disinfo?! You decide) USDA found to be poisoning bird populations, causing mass die-offs
involving millions of birds:
http://goo.gl/UWtq7
Pole Shift: North Races, South Crawls:http://goo.gl/s4t1H
Current map of animals deaths (thanks to user: cbloom6550)
http://goo.gl/hJTXe
Link to all seismic activites current in NMSZ area! Thanks to YT user: xfr777
http://goo.gl/gAwBg
The Weather Channel tells people in TN to PREPARE! They say Earth Quake in NMSZ is coming:
http://goo.gl/E2oss
More warnings from the Weather Channel! A warning to 10 million people: http://goo.gl/6s5Hs
Quake Scenario Maps VERY INFORMATIVE (Thanks seeingUFOsPA) http://goo.gl/YGHJp
SOMETHING CATASTROPHIC IS BREWING IN U.S.A. !!! FEMA IS BUSY
http://www.youtube.com/watch?v=rDw5yFbsiTw&feature=channel_video_title
2 zonnen: http://www.youtube.com/watch?v=rDw5yFbsiTw&feature=channel_video_title
Hassan Nasrallah, leider van de sjiitische Libanese beweging: "Drie leden van Hezbollah werken voor CIA"
Breaking News: Hugo Chavez zou volgens Fox News ernstig ziek zijn en zich op Cuba bevinden.
http://latino.foxnews.com/latino/news/2011/06/25/report-hugo-chavez-in-critical-condition-incuba/#ixzz1QJt1dSw9
http://www.omaha.com/article/20110626/NEWS01/110629782#flood-wall-fails-at-fort-calhoun - Dijken rond
Amerikaanse kerncentrale houden het niet.
Reuters bericht dat sommige Griekse PASOK (de Griekse PvdA) parlementariërs tegen de bezuinigingen
gaan stemmen. Als dat gebeurt dan is Griekenland volgende week failliet.
http://www.reuters.com/article/2011/06/26/us-greece-idUSTRE75O0SA20110626
De gevolgen zijn dan volgens het Zwitserse BiZ niet te overzien.
http://www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/Archiv/2011/06/26/Wirtschaft/BIZ-Euro-Schuldenproblemekoennten-groessere-Finanzkrise-ausloesen
De Daily Mail schreef het terloops. Het Griekse ANEAD(Een vereniging van militaire officieren) waarschuwt
zeer krachtig voor een staatsgreep. De dreigementen worden dus ernstiger.
http://info.kopp-verlag.de/torben-grombery/athen-griechische-armee-spricht-ueber-moeglichenmilitaerputsch.html
Lees ook dit schokkende bericht over Griekenland. Wordt het bewust in het bankroet gedreven?
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/udo-ulfkotte/geheimdienstliche-erkenntnisse-ueber-denuntergang-griechenlands.html

Dossier: De vrijmetselaars methode van moorden.
Dossier TAG = dossier-vrijmetselarij
Introductie
Dit is een serie vertalingen/bewerkingen van artikelen die door de
Italiaanse advocaat/onderzoeksjournalist Paolo Franceschetti aan dit
onderwerp zijn gewijd. In wezen zien we hetzelfde ‗systeem‘ dat de
auteur van deze artikelen beschrijft, ook bij ons aan het werk.
Artikelen in dit dossier
o
Stortplaats :De vrijmetselaars methode van moorden, Deel I - Inleiding door Eheu
o
Stortplaats :De vrijmetselaars methode van moorden II - De zaken Pantani en Fois door Eheu
o
Stortplaats :De vrijmetselaars methode van moorden III - De rituele moord, Dl. 1 door Eheu
o
Stortplaats :De vrijmetselaars methode van moorden III - De rituele moord, Dl. 2 door Eheu
o
Stortplaats :De vrijmetselaars methode van moorden III - De rituele moord, Dl. 3 door Eheu
o
Stortplaats :De vrijmetselaars methode van moorden V - De ‗Rode Roos‘ is real, Dl. 1 door Eheu
o
Stortplaats :De vrijmetselaars methode van moorden V - De ‗Rode Roos‘ is real, Dl. 2 door Eheu
o
Stortplaats :De vrijmetselaars methode van moorden VI - De dood van Stieg Larsson door Eheu
o
Stortplaats :De vrijmetselaars methode VII - Het complot-systeem waarin we leven, 1 door Eheu
o
Stortplaats :De vrijmetselaars methode VIII - Het complot-systeem waarin we leven, 2 door Eheu
o
Stortplaats :Parlementaire enquête politieke invloed vrijmetselarij en jezuïeten door Ui
o
Stortplaats :Kinderporno- en kindermisbruiknetwerken en de (doofpot)complotten eromheen door
Eheu
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"EHEC-besmetting in Bordeaux door Britse kiemzaden"
24/06/11, 18u42 © epa
De kiemzaden die verantwoordelijk zouden zijn voor de besmetting met
de E.colibacterie van een tiental mensen in het Franse Bordeaux,
kwamen van het Britse bedrijf Thompson & Morgan. Dat heeft de
Franse staatssecretaris voor Consumentenzaken Frédéric Lefebvre
laten weten. Hij vraagt de kiemzaden uit de rekken te halen. Verbruikers
die de producten zouden gekocht hebben, wordt gevraagd die niet te
gebruiken. Vijf mensen die met de bacterie besmet geraakten, liggen nog steeds in het ziekenhuis.
Onderzoek wees uit dat minstens zes van de tien slachtoffers op 8 juni in het vlakbij Bordeaux gelegen
Bègles kiemzaden aten op een feest. Thompson & Morgan heeft zijn zetel in Ipswich. Staatssecretaris
Lefebvre erkent dat er nog geen "definitieve link" is tussen de symptomen en het eten van de zaden, maar
hij wil niets aan het toeval overlaten en vraagt onmiddellijk te stoppen met de verkoop van de producten. De
Belgische consument durft intussen weer volop groenten eten. Dat blijkt uit een rondvraag bij de grote
supermarktketens in ons land. De EHEC-bacterie blijft de producenten toch nog parten spelen door de
haperende export. De prijs die ze uitbetaald krijgen op de veilingen, ligt nog ver onder wat ze normaal op dit
moment krijgen. Dat zegt Philippe Appeltans van het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen. Hoewel de
verkoop van de groenten in de winkels weer genormaliseerd is, blijven de gevolgen van de EHEC-bacterie
voor de producenten nog voelbaar. "Normaal krijgen producenten in deze periode gemiddeld 60 à 70
eurocent voor een kilo tomaten. Nu is dat 30 à 40 eurocent", zegt Appeltans. "Dat is beter dan de 13
eurocent tijdens het dieptepunt van de EHEC-crisis, maar er is nog een weg af te leggen." Ook de prijzen
voor komkommers en sla liggen nog lang niet op het normale niveau, klinkt het. Het probleem is dat 80
procent van de productie in ons land in deze periode normaal gezien uitgevoerd wordt, legt Appeltans uit.
Duitsland en Rusland zijn daarbij belangrijke afzetmarkten. "In Duitsland blijft de consument argwanend",
weet Appeltans. De Russische markt is ondertussen weer geopend, maar de uitvoer naar daar moet nog
goed op gang komen.
Rusland voerde begin juni een importverbod op Europese groenten in als reactie op de verspreiding van de
gevaarlijke EHEC-bacterie in Europa. (belga/adha)
Demorgen.be

Medische ingrepen voortaan onverdoofd uitvoeren
Staatssecretaris grijpt momentum voor bezuinigingen aan
Het debat over bezuinigingen in de zorg heeft een nieuwe impuls
gekregen door de politieke actualiteit. VVD-staatssecretaris Marie Louise
Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Gezondheid) presenteerde vanmorgen
haar plannen om eenvoudige chirurgische ingrepen voortaan zonder
verdoving uit te voeren.
De patiënt mag in dat geval niet meer lijden dan bij een gewone operatie.
Veldhuijzen: ―Het is duidelijk dat in het huidige politieke klimaat ruimte is
voor onconventionele maar doeltreffende maatregelen. Anesthesie is een
zeer kostbare tak van sport. Bij een reductie van 50% in verdovingen is
een besparing van tientallen miljoenen euro‘s op jaarbasis mogelijk.‖
De bezuinigingen krijgen vorm door een inperking van de budgetten voor anesthesisten en loslaten van
regulering op operaties en medische tuchtcolleges. Het staat de ziekenhuizen vrij hun besparingstargets te
bepalen. Veldhuijzen verwacht quick wins in eenvoudige chirurgische ingrepen als blindedarmoperaties of
amandelen knippen, maar ook het onverdoofd amputeren van ledematen, sinds mensenheugenis een
specialiteit van chirurgijns en heelmeesters, biedt uitzicht op aanmerkelijke besparingen.
De staatssecretaris meent dat na het debat over onverdoofd slachten een belangrijke drempel is genomen
voor verdere bezuinigingen in de gezondheidszorg. ―De Tweede Kamer stelt op een houtje bijten in een
aantal gevallen gelijk aan een gedeeltelijke of algehele narcose. Bij Flying Doctors heeft Dr Geoff ook
gewoon een keer zijn appendix eigenhandig verwijderd, alleen op basis van een Aboriginalpapje dat hij op
zijn buik smeerde. Ik ben blij dat er nu eindelijk ook politiek draagvlak is voor een no-nonsense aanpak.‖
Door Marnix van der Beek
http://www.speld.nl
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'Olieleveranties Midden Oosten aan het Westen binnenkort afgesneden'
Lindsey Williams: Officieel bankroet over schuldenlast VS aanstaande - Na val van het Midden Oosten volgt
oorlog met Rusland en China
Elite ingewijde Lindsey Williams (midden boven): Elite zich nog
steeds op schema om eind 2012 de Nieuwe Wereld Orde in te
voeren.
Volgens de Amerikaanse pastor Lindsey Williams, vanwege enkele
zeer accurate voorspellingen al enkele jaren een regelmatig geziene
gast bij klokkenluider Alex Jones (Infowars), wordt de doelstelling
van de machtselite om voor het einde van 2012 een Nieuwe Wereld
Orde te hebben opgezet geheel volgens plan gerealiseerd. Vanaf de
zomer en de herfst kunnen we volgens hem een escalatie in het Midden Oosten verwachten en zullen de
olieleveranties aan het Westen worden afgesneden.
In oktober 2010 vertelde Williams tijdens een interview met Alex Jones dat hij van zijn bronnen binnen de
globalistische machtselite had gehoord dat er een grote crisis in het Midden Oosten op komst was. Drie
maanden later brak inderdaad de 'Arabische lente' uit, met volksopstanden in Tunesië, Egypte, Libië, Jemen,
Bahrein en Syrië. In 2008 had Williams al eens gelijk gekregen toen hij 6 maanden vóór het gebeurde
voorspelde dat de olieprijs zou gaan stijgen van $ 40 naar $ 150 per vat. Later had hij het opnieuw goed toen
hij zei dat de prijs weer zou gaan dalen naar het oude niveau. In de ogen van Jones leidt het geen twijfel dat
de eerste grote (Wereld)oorlog van deze eeuw is begonnen. Amerika en de NAVO gebruiken al-Qaeda en
de Moslim Broederschap om de zittende Arabische regeringen omver te werpen. De NAVO is echter zeer
verdeeld; Duitsland trok zich 2 maanden terug uit de oorlog tegen Libië en Italië verklaarde afgelopen week
hetzelfde te willen doen. In economisch opzicht zijn de Chinezen en Russen begonnen met het dumpen van
hun dollar reserves en heeft de Amerikaanse Federal Reserve aangekondigd quantitative easing ronde 3 te
implementeren, wat de val van de dollar steeds waarschijnlijker maakt.
Elite vreest wakker geworden massa
'Ik krijg de rillingen als ik hier over praat,' aldus Jones. 'Een dergelijke opbouw van gebeurtenissen zagen we
ook pal voor de Eerste en Tweede Wereldoorlog. We staan op de rand van een enorme omwenteling.' Ook
Bilderberg verslaggever Jim Tucker bevestigde onlangs dat de elite van plan is om door middel van
torenhoge olieprijzen de hele wereld bankroet te maken. De Bilderbergers willen hiervoor het koningshuis
van Saudi Arabië ten val brengen. Maar waarom worden voormalige Westerse bondgenoten zoals Mubarak,
Gadaffi en de Saudische koning verraden? Volgens Jones gebeurt dit juist om de olieleveranties aan het
Westen in gevaar te brengen, zodat zij de schuld zullen krijgen van de wereldwijde economische depressie
en er militair kan worden ingegrepen in het Midden Oosten.
Lindsey's bron binnen de hooggeplaatste elite, die hij 'mr.X' noemt, zou hem deze maand hebben laten
weten dat de elite bevreesd is voor het feit dat de massa in Amerika sneller dan voorzien aan het wakker
worden is. Dit komt vooral dankzij mensen zoals Alex Jones en andere alternatieve media. Ook het feit dat
Duitsland en Italië niet langer willen meewerken aan de oorlog tegen Libië is een kink in de kabel. Tevens is
men bezorgd dat de Europeanen zich beginnen te verzetten tegen nóg meer met hun belastinggeld
gefinancierde bailouts van banken (ook al wordt dit het door politici en pers het 'redden' van Griekenland
genoemd - X.).
Olieleveranties aan Westen worden afgesneden
Eén van de gevolgen van het te snel wakker worden van de massa is dat het oorspronkelijke plan van de
elite om de olie- en benzineprijzen fors te laten stijgen, moest worden bijgesteld. Aanvankelijk werd voor de
VS een benzineprijs van $ 6 a $ 7 per gallon voorzien, maar vanwege het verzet uit de samenleving zal dit
voorlopig niet hoger worden dan $ 5. Dat is echter tijdelijk. De prijs zal weer gaan stijgen als het
Amerikaanse volk weer wat gekalmeerd is.
Belangrijkste mededeling van Williams: 'De elite maakt zich op voor de dag dat de olieleveranties door de
revolutie in het Midden Oosten zullen worden afgesneden. Ze hebben er een precieze datum voor geprikt,
die niet ver af meer is... De opstanden in Egypte, Libië, Jemen en Syrië zullen zich verspreiden naar
Jordanië, Oman en uiteindelijk ook Saudi Arabië.' Ook Jim Tucker verklaarde onlangs dat de Bilderbergers
het hele Midden Oosten ten val willen brengen om de hoge olieprijzen en daardoor de economische
depressie te verklaren.
VS gaat enorm olieveld Alaska ontginnen
Op 12 mei nam het Huis van Afgevaardigden stilletjes een wet aan waardoor er voor het eerst weer naar olie
mag worden geboord in Alaska. De reden is dat de Amerikaanse overheid reeds op de hoogte is van het feit
dat de olieleveranties uit het Midden Oosten later dit jaar zullen worden stopgezet. Daarnaast is er nog een
zwaarwegende reden, namelijk dat men weet dat de VS bankroet zal gaan over de enorme schuldenlast. 'De
dollar is verwoest en de nationale schuld kan niet langer worden afbetaald. Daarom gaan ze die enorme
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oliereserves aanboren. Ook in Noord- en Zuid Dakota en Montana is men daarom driftig bezig met boren. Ze
moeten hier klaar mee zijn voordat Saudi Arabië valt.'
Lindsey hoopt al 35 jaar op wat er nu gaat gebeuren: olieboringen in de Prudhoe Bay in Alaska. Het grootste
boorplatform ter wereld -de Liberty Rig- is daar reeds heen gestuurd. 35 jaar geleden was Lindsey volgens
eigen zeggen letterlijk getuige van het ontdekken van het met afstand grootste olieveld ter wereld, waarvan
het bestaan onmiddellijk geheim werd verklaard en dat om politieke redenen niet mocht worden ontgonnen.
'Ze gaan het eindelijk openen!' aldus een verheugde Williams. De Liberty Rig gaat tot een diepte van maar
liefst 13 kilometer naar olie boren.
Deal met Arabieren voorbij
De reden waarom Amerika de eigen grote olievelden nog niet heeft ontgonnen is omdat ze tientallen jaren
geleden een deal met de Arabieren hebben gemaakt. Zolang Saudi Arabië Amerikaanse staatsobligaties zou
blijven kopen en de dollar zou blijven gebruiken, zou de VS het leeuwendeel van de benodigde olie bij hen
blijven kopen. Nu naast de Chinezen en Russen ook de Saudi's de dollar hebben opgegeven is deze deal
niet langer geldig. Het is tevens de reden waarom er een groot aantal Amerikaanse oorlogsschepen naar het
Midden Oosten zijn gestuurd en er een invasie van Libië wordt voorbereid die in september of oktober moet
gaan plaatsvinden.
'De elite lacht de Amerikanen uit,' vervolgt Williams. 'Ze malen niet om de heersers in het Midden Oosten, ze
willen enkel de olietoevoer afsnijden en dat plannen ze al jaren. Ze denken dat wij stom zijn omdat wij hen
nog steeds toestaan hiermee door te gaan. Obama riskeert zijn politieke toekomst door zonder toestemming
(van het Congres) de oorlog tegen Libië te beginnen. Maar hij heeft geen keus, de elite heeft het hem
bevolen. Hij móet doorgaan met het met behulp van Amerikaans belastinggeld omver werpen van alle
regimes in het Midden Oosten. De Amerikanen betalen voor hun eigen vernietiging en laten deze idiote
president -sorry dat ik het niet anders kan zeggen- het nog doen ook. Ze geven alle landen daar over aan de
Moslim Broederschap. Ongelooflijk dat het Amerikaanse volk dit laat gebeuren!'
Endgame
Jones: 'Ja, en Obama zegt dat hij geen toestemming nodig heeft omdat hij het namens de VN doet! Maar hij
is een tiran en begint overal nieuwe oorlogen, waarbij veel onschuldige slachtoffers vallen. Er zijn echter ook
goede ontwikkelingen, zoals het feit dat Duitsland en Italië zich uit de oorlog terugtrekken. Verder trapt
niemand in Obama's bizarre verklaring dat het hier niet om een oorlog zou gaan... Daarnaast is het ronduit
gevaarlijk dat de elite al-Qaeda en de Moslim Broederschap gebruikt om voormalige bondgenoten af te
zetten, zodat ze een voorwendsel hebben om militair in te grijpen en te gaan bombarderen om het verzet te
'beschermen'. Endgame, het eindspel: het laten instorten van zowel het Midden Oosten als de
wereldeconomie, is begonnen.'
Ook het IMF en de Wereldbank spelen hierbij een grote rol. De miljarden voor bijvoorbeeld Griekenland zijn
dan ook enkel bedoeld om de landen één voor één te laten instorten en alle macht en geld aan de banken te
geven. Daarnaast gaat de prijs van goud en zilver volgens Williams tussen september en december met
25% stijgen. Dan komt er snel een nieuwe wereldmunt die deels op goud gebaseerd zal zijn.
Oorlog met Rusland en China
Jones legt nog eens uit dat het niet zo simpel is te stellen dat er een 'goede' of 'slechte' partij is, omdat alle
betrokken partijen die elkaar bestrijden worden gefinancierd door de elite, met als einddoel 'orde uit chaos' te
creëren. Beangstigend is het dat de elite na het Midden Oosten twee nieuwe tegenstanders op de korrel wil
nemen: Rusland en China, waarbij het laatste land als de grootste 'prijs' wordt gezien.
Lindsey bevestigt dat ook zijn contacten in de elite China als de hoofdprijs beschouwen. China is echter ook
niet gek en weet al lang wat er staat te gebeuren. Het land roert zich steeds vaker en heeft de VS
gewaarschuwd dat het 'met vuur' speelt als het de dollar doelbewust zal laten devalueren door (deels)
bankroet te gaan over de Amerikaanse staatsschuld. Ook heeft Peking Washington te verstaan gegeven dat
het zijn oorlogsschepen voortaan maar beter uit de Zuid Chinese Zee houdt.
Ondertussen breidt de multi-regionale oorlog in het Midden Oosten zich steeds verder uit. Volgens Jones is
dit precies wat de Sovjet Unie deed in de jaren '60 en '70: rebellen in een land steunen, om vervolgens
militair in te grijpen onder het mom van het 'redden' van de oppositie. 'Nu de VS net zo als de oude Sovjet
Unie handelt kan ik wel kotsen,' aldus Jones. 'En dan al die leugens dat het 'humanitair' zou zijn en 'geen
oorlog'. We moeten echt uit deze nachtmerrie zien te komen.' Volgens Lindsey heeft China in totaal $ 3
biljoen aan Amerikaanse staatsobligaties, waardepapieren en valutareserves, en beseft het land dat ze op
het punt staat dit alles kwijt te raken. Dat maakt dat de Chinezen buiten zichzelf zijn van woede. Hoe dan
ook, de elite houdt zich aan de gestelde tijdlijn dat ze vóór het einde van 2012 bepaalde zaken gerealiseerd
willen hebben. Tot nu toe loopt alles op schema. De globalistische elite is gewetenloos en verraden
overigens ook elkaar. Ze hebben de controle over alles omdat ze onvoorstelbaar goede leugenaars zijn en
de burgers in het Westen diep in de schulden hebben gestoken.
Onze toekomst staat op het spel
Als het stof is opgetrokken nadat alles en iedereen bankroet is gemaakt, zal de machtselite totale controle
krijgen over de hele wereld en zal de Nieuwe Wereld Orde een feit zijn. Hiervoor zal de goudprijs stijgen
naar $ 3000 per ounce (ca. het dubbele van nu), zodat er een op goud gebaseerde nieuwe wereldmunt kan
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worden ingevoerd. Dan zullen de banksters de controle hebben over zowel de olievoorziening als de
wereldmunt, en zal de hele mensheid door hen gegijzeld worden.
Een belangrijk machtsmiddel is de door Al Gore en de oliemaatschappijen compleet verzonnen 'global
warming' theorie, met enkel als doel een wereldwijde Co2 belasting in te voeren, waardoor de banken en de
elite nóg rijker worden. Het Co2 beleid in de wereld, dat hoofdzakelijk door Europa en de VS wordt
gefinancierd, heeft dan ook totaal niets met het milieu te maken, maar is enkel een middel om de welvaart
van de burgers af te pakken en de landen uiteindelijk failliet te laten gaan.
'Toch zijn ze niet onoverwinnelijk,' concludeert Jones. 'Libië gaat niet goed, de Duitsers en Italianen doen
niet meer mee. Dus zal alleen Amerika het land straks gaan binnenvallen.' Jones en Lindsey hopen dat het
Amerikaanse volk snel actie zal ondernemen, want 'als er niets gedaan wordt, dan zullen wij geen toekomst
meer hebben, en dat is nog wel het meest pijnlijke en frustrerende van alles.' (1)
Xander - (1) Infowars - Zie ook:
25-10-09: Elite ingewijde Lindsey Williams: Alle plannen Nieuwe Wereld Orde worden tussen nu en 2012
uitgevoerd
16-04-09: Lindsey Williams: 'Elite wil via lage olieprijs OPEC en Iran bankroet maken'

Amerika verwacht militaire confrontatie Turkije - Syrië
Israël en Turkije hernieuwen strategische samenwerking
Pro-Assad demonstratie in Libanon (24 juni).
Terwijl de Syrische president Bashar Assad vandaag beweerde dat
de crisis in zijn land voorbij is (1), heeft de Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken Hillary Clinton voor het eerst commentaar
gegeven op een mogelijke militaire confrontatie tussen Syrië en
Turkije: 'We gaan een escalatie van het conflict in dit gebied
meemaken.' Nu de spanningen in het grensgebied tussen beide
landen oplopen hebben de Turkse premier Erdogan en zijn Israëlische collega Netanyahu onder druk van de
Amerikaanse president Barack Obama de strijdbijl (tijdelijk?) begraven. (2)
Afgelopen dinsdag besloten de leiders van Israël en Turkije dat het gezien de situatie in Syrië verstandiger is
om in beider belang de strategische samenwerking, die sinds de Israëlische anti-terreuroperatie Cast Lead
op de Gazastrook abrupt door Turkije werd afgebroken, nieuw leven in te blazen. Beide landen gaven het
nodige op elkaar toe: Turkije trekt zich terug uit het geplande nieuwe Gaza-flottielje, en Israël accepteert dat
Erdogan gaat proberen om ook de Palestijnse terreurorganisatie Hamas bij toekomstige vredesbesprekingen
met Israël te betrekken.
Zowel de Amerikaanse als Turkse inlichtingendiensten verwachten dat Assad het nog zo'n 4 tot 6 maanden
zal uithouden alvorens hij het veld zal moeten ruimen. Om dit proces te versnellen hebben de VS en Europa
nieuwe sancties aangekondigd en voert Turkije de militaire druk op Syrië op. Eerder deze week liet Ankara
al helikopters patrouilleren boven noord Syrië. Het plan van Erdogan om het Turkse leger in noord Syrië een
bufferzone te laten creëren is echter (nog) niet uitgevoerd (3).
Vandaag zijn de Turken wel begonnen met het opzetten van een nieuw groot vluchtelingenkamp om zo'n
12.000 tot 15.000 Syrische vluchtelingen te kunnen huisvesten. Het kamp bevindt zich bij Apaydin, slechts
10 kilometer van de grens waar de onder bevel van Maher Assad -de broer van Bashar- staande Syrische
4e divisie een groot aantal tanks heeft samengetrokken. Opnieuw openden Syrische soldaten gisteren het
vuur op de tienduizenden demonstranten die na het vrijdaggebed de straat op gingen. Zeker 19 mensen
vonden daarbij de dood.
Uit vrees voor een mogelijke Syrische aanval met grond-grond raketten op Turkse en Amerikaanse militaire
bases in Turkije, zag de regering in Ankara zich genoodzaakt om de operaties van de luchtmacht en de
marine af te stemmen met de VS en Israël. Vooral president Obama drong er sterk bij de Turken op aan om
de strategische banden met Israël te herstellen, mede omdat de Turkse premier gelooft dat hij Hamas leider
Khaled Meshaal -die gisteren samen met PA-leider Mahmoud Abbas op bezoek was in Ankara- kan
overhalen om toch over te gaan tot erkenning van Israël, iets wat de terroristen gezworen hebben nooit te
zullen doen.
Premier Netanyahu en zijn minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman lijken er zich mee verzoend
te hebben dat de prijs die Israël moet betalen voor het herstel van de banden met Turkije het accepteren van
Hamas aan de onderhandelingstafel is. Daarmee is de huidige regering in Jeruzalem de eerste in de
geschiedenis die breekt met het principe dat er niet onderhandeld wordt met mensen en groepen die de
vernietiging van de Joodse staat officieel als belangrijkste doelstelling hebben.
Xander - (1) Ynet News ; (2) DEBKA ; (3) 11-06: Turkije besluit om Syrië binnen te vallen
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Grieks leger dreigt met militaire coup
Had José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese
Commissie, vorig jaar een vooruitziende blik toen hij zei te vrezen
dat diverse Zuid Europese lidstaten ten prooi zouden kunnen vallen
aan een burgeroorlog en hun democratie zouden kunnen gaan
kwijtraken? Diverse Griekse militairen hebben nu inderdaad
gedreigd met een militaire coup tegen de regering omdat het
Griekse volk volgens de officiersvereniging ANEAD het gevoel heeft
'aan vreemde machten te worden verkocht'.
Zeker in Europa is het normaal dat militairen zich politiek neutraal opstellen en zich niet bemoeien met het
beleid van de regering. De oproep van de Griekse officiersvereniging is daarom zeer ongewoon, zeker als
bedacht wordt dat de perswoordvoerder van de ANEAD letterlijk heeft gezegd dat het leger 'geen schending
van de grondwet zal dulden, die niet de verdediging van onze soevereiniteit dient.' Dat was een duidelijke
dreigement aan het adres van de zittende Griekse regering.
Het Griekse parlement moet deze week beslissen of het in ruil voor een nieuw reddingspakket soevereine
rechten zal overgeven -zoals het zelf bepalen van de aard en hoogte van de enorme benodigde
bezuinigingen- aan het Internationale Monetaire Fonds (IMF), door Trends forecaster Gerald Celente recent
zo treffend omgedoopt tot het Internationale Maffia Fonds.
Openlijke dreiging met militaire coup
Onder Griekse reservisten wordt inmiddels heel openlijk gesproken over een mogelijke militaire coup.
Steeds meer soldaten willen zich aansluiten bij politie agenten, douanebeambten en de kustwacht, die sinds
afgelopen week in Athene openlijk tegen de regering zijn gaan demonstreren. De Griekse minister van
Defensie spreekt van 'gevaarlijke activiteiten' van Griekse officieren en maakte een schrijven van officieren
openbaar waarin deze dreigen met het 'afweren' van de huidige regering.
Tussen 1967 en 1974 werd Griekenland al eens eerder geregeerd door een militaire dictatuur, die aan de
macht kwam door een vergelijkbare binnenlandse crisis als de huidige. In februari van dit jaar liet de Griekse
regering -onder het mom van voorbereidingen voor inzet in het buitenland- het leger oefenen op het
neerslaan van demonstraties en opstanden in stedelijke agglomeraties. Dat was een duidelijk signaal dat de
regering overwoog het leger in te zetten tegen de bevolking. Nu blijkt echter dat het leger niet langer door de
regering vertrouwd kan worden.
Na Griekenland ook Spanje en Portugal
Op het moment dat Griekenland ook het tweede, pakweg € 100 miljard grote 'reddings'fonds erdoor heen
gejaagd heeft en wederom de hand zal moeten ophouden, zal het verzet van andere EU lidstaten zoals
Duitsland en Nederland hoogst waarschijnlijk nóg groter zijn. Komt het dan tot een militaire coup in
Griekenland, dan dreigen ook landen zoals Portugal en Spanje, die eveneens op het randje van een
bankroet balanceren, opnieuw ten prooi te vallen aan een militaire dictatuur. Het gevaar dat er
burgeroorlogen in deze landen ontstaan wordt steeds groter, want de kas is leeg en het is duidelijk dat de
burgers het niet langer zullen pikken dat, terwijl hun sociale voorzieningen worden afgepakt, de Europese
banken en verzekeraars wél worden gered.
Barroso zou met zijn voorspelling dat het binnenkort gedaan kan zijn met de democratie in Griekenland,
Spanje en Portugal dus wel eens gelijk kunnen gaan krijgen. De nervositeit op de financiële markten neemt
ondertussen toe. Spanje betaalt al meer dan 6% rente over zijn staatsleningen, en zoals het er nu uitziet
wordt dat spoedig 7%. De ervaringen in Griekenland, Ierland en Portugal leren dat 7% rente onhoudbaar is,
waardoor een crash niet meer voorkomen kan worden. Dan zal ook Spanje een beroep moeten doen op het
euro-noodfonds, dat echter bij lange na niet toereikend is.
Einde eurozone en EU?
Moet Spanje net als Griekenland enorm gaan bezuinigingen, dan zou ook het Spaanse leger dit kunnen
opvatten als een aantasting van de nationale soevereiniteit (1). Als dan bedacht wordt dat Italië en België
financieel eveneens in gevaarlijk water varen, dan is het niet zo moeilijk voor te stellen dat het einde van de
eurozone en misschien zelfs wel van de hele Europese Unie het gevolg zal zijn. Voor de globalistische
politieke en financiële elite is dit een nachtmerrie scenario, maar voor de vrijheidslievende Europese burger
is het nog de enige hoop om te ontsnappen uit de wurgende greep van de Brusselse dictatuur.
Xander - (1) KOPP Online
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