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De les van het WK-vrouwenvoetbal: Wereld heeft juist meer en niet minder grenzen nodig
Globalistische elite voert structurele oorlog tegen de mensheid
De door de elite gewilde globalistische wereld zonder grenzen zal
leiden tot slavernij en uiteindelijk de ondergang van de hele
mensheid.
Zoals verwacht ging het WK-vrouwenvoetbal in Berlijn gelukkig
zonder problemen van start, en zeker zonder dat de door veel
complotfanatici verwachte nucleaire aanslag plaatsvond. Minder
goed is het feit dat het vrouwen WK absoluut niet het vrolijke
emancipatiefeest is wat de media ons wil doen geloven, maar juist
een symptoom van een dodelijke globalistische strategie om alle
gezamenlijke grenzen af te schaffen.
Aan de oppervlakte kenmerkt de moderne samenleving zich door een snelle technische vooruitgang,
alomtegenwoordige communicatiemiddelen en globalisering. Dit zijn echter slechts symptomen van één
buitengewoon zorgwekkende ontwikkeling, namelijk het totale, bewuste en moedwillig opheffen van alle
grenzen. Een grens is zowel een kwantitatief als kwalitatief 'doorlatings mechanisme', een cruciaal
overlevingssysteem dat echter niet volkomen ondoordringbaar en zeker niet 'vijandelijk' is.
Voorbeeld: uw eigen huis. De deur gaat 's avonds op slot. Betekent dit dat er geen bezoekers meer mogen
komen? Betekent dit dat u ineens een vijand van uw buren bent en erop uit bent hen te vernietigen?
Natuurlijk niet. Een doodgewone deur is een typische grens, een regelmechanisme, dat bepaalt wie en
hoeveel personen wij binnenlaten.
Wat zou er echter gebeuren als we besluiten om bij iedereen de voordeur eruit te slopen? Daar is niet veel
fantasie voor nodig; Jan en alleman kan binnenkomen waardoor niemand in uw huis zal zich nog veilig zal
voelen, wat de bijl aan de wortel van uw gezin en uw bezit zal zijn. Toch is dit precies wat er op wereldschaal
aan het gebeuren is: het slopen van onze gezamenlijke deuren tussen de seksen, tussen generaties, tussen
begaafden en minder begaafden, tussen nationaliteiten en culturen, tussen economieën en
handelsgebieden.
Op vrijwel ieder gebied worden de grenzen stelselmatig afgebroken:
- Financiële grenzen (de Europese eenheidsmunt, de euro)
- Economische grenzen (vrijhandelszones)
- Sociale grenzen (tussen generaties, tussen volwassenen en gewelddadige en respectloze jongeren, tussen
de seksen - 'vrouwenvoetbal', 'vrouwenquota', 'emancipatie', etc.)
- Opleidings- en begaafdheidsgrenzen (éénheidsscholen en éénheids opleidingen)
- Culturele grenzen (de multi-culti samenleving)
- Voedingsgrenzen (McDonalds / gelijktrekking van levensmiddelen voorschriften)
- Politieke grenzen (Voortgaande uitbreiding EU, vluchtelingenstromen, immigratie, etc.)
Grenzen zijn nodig!
De huidige financiële crisis is niet de oorzaak, maar een gevolg van de totale ont-grenzing van de
internationale financiële markten. De verwoestende Griekse crisis is uitsluitend ontstaan omdat er geen
grenzen meer tussen Europese landen en economieën bestaan. Op die manier moeten alle anderen
meelijden als één lid -hoofdzakelijk door eigen toedoen en op kosten van de anderen- in de problemen komt.
Hetzelfde geldt voor de grotere wereldwijde financiële crisis. Ook hier zijn de vernietigende gevolgen
zichtbaar van het opheffen van grenzen. Daarom heeft de wereld juist méér, en niet minder grenzen nodig.
Het leven zelf wordt gekenmerkt door organisatie. Daarom spreekt men van een 'levend organisme'. Deze
organisatie functioneert omdat er grenzen zijn (celmembranen) en door middel van 'werkverdeling'. Daarbij is
een celmembraan niet absoluut ondoordringbaar, maar is het een 'verkeersmanagement' systeem dat de
uitwisseling tussen de processen binnen de cel en buiten de cel reguleert. Als men het membraan van de cel
verwijdert, dan sterft deze, net zoals een mens sterft als zijn huid verwijderd wordt. Op vergelijkbare manier
zal de menselijke samenleving sterven als alle binnen- en buitengrenzen worden opgeheven.
Zonder grenzen bestaat er ook geen 'ik', en zonder 'ik' bestaat er geen identiteit, en zonder identiteit bestaan
er geen individuele interesses, die nagestreefd of verdedigd moeten worden. Een organisme zonder 'ik',
identiteit en interesses is ten dode opgeschreven. Dat geldt zowel voor een enkel persoon als ook voor een
concern, een sekse, een economie, een land en bijvoorbeeld ook een voetbalteam. Of zullen we de grenzen
tussen de teams van Ajax en Feyenoord maar gewoon opheffen, en het management en de supporters
samenvoegen? Resultaat: beide clubs zullen zichzelf afschaffen en ophouden te bestaan.
De structurele oorlog tegen de mensheid
De verheerlijkte opheffing van de grenzen betekent onmiddellijk de vernietiging van het leven, zowel in
sociaal, psychologisch, seksueel, economisch als biologisch opzicht. Biologisch? Ja, want dat de
economische, sociale en politieke ineenstorting van de maatschappijen, volken en staten grote gevolgen zal
hebben, kan nauwelijks worden betwijfeld. De volgorde van deze ineenstorting ziet er ongeveer zo uit:
1. Economisch (verlies van omzet, faillissementen)
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2. Psychisch (bestaansangst, identiteitscrises)
3. Sociaal (bestaansnood, werkloosheid, verarming)
4. Biologisch (zelfmoord, hongersnood, ziekten, epidemieën, burgeroorlogen, oorlogen)
Als de organisatie die het levend onderhoudt verwoest wordt, uit zich dit door werkloosheid, hongersnoden,
oorlogen en burgeroorlogen. Stelt u zich een medicijnen voor dat in een lichaam alle gezamenlijke
celmembranen oplost. Wat zou er met dit lichaam gebeuren? Juist: de cellen zullen veranderen in een
blubberige puinhoop, en het lichaam zou te gronde worden gericht.
Opheffen grenzen is dodelijk
Pleitbezorgers en vertegenwoordigers van de 'één-wereld ideologie' -die ook en vooral te vinden zijn in de
door de Nieuwe Wereld Orde aangestuurde New Age beweging- hebben de 'fout' of misschien zelfs wel
zonde begaan het lichaam (=de wereld) te willen redden of verbeteren door de cellen (bijvoorbeeld de
onafhankelijke landen) op te heffen. In werkelijkheid zijn de globalisering en andere moderne vormen van
grensvervagingen en -opheffingen een structurele oorlog tegen de hele mensheid, met uitzondering van de
elite, die -raad u eens?- wat zullen doen? Juist: zich zullen afscheiden, dus wel hun eigen grenzen zullen
bewaken, handhaven en verdedigen.
Er bestaat geen ideale wereld en die zal er door menselijk toedoen nooit komen ook. Iedere organisatievorm
zal op zeker moment te kampen krijgen met storingen. Vandaag de dag kunnen we aan de hand van de
stijgende werkloosheid en de zich razendsnel over de wereld uitbreidende financiële crisis heel duidelijk de
verwoestende gevolgen van het opheffen van alle grenzen zien. Een ander gevolg is het wegzinken van het
niveau van de wetenschap, de opleidingen, de sociale voorzieningen, de kunst, et cetera.
Als het bij globalisering enkel zou gaan om het creëren van één groot economisch systeem, dan zou men
tevreden zijn met het opheffen van enkel de nationale- en handelsgrenzen. In werkelijkheid blijft het daar
echter niet bij. Alle in en voor de mensheid van levensbelang zijnde grenzen liggen onder vuur en worden
afgebroken. En iedereen, die daar aan meehelpt, wordt hartstochtelijk gesteund, zoals bijvoorbeeld bij het
WK-vrouwenvoetbal. De afschaffing van de sociale, seksuele, intellectuele, financiële, nationale, etnische en
andere grenzen is echter een voor alle mensen dodelijk programma.
Het opheffen van alle grenzen is 'dodelijk voor de hele mensheid'- klinkt dat niet wat overdreven? Nee,
hoogstwaarschijnlijk zal al in de nabije toekomst -als de globalisering niet heel snel een halt toe wordt
geroepen- blijken van niet.
Xander - (1) KOPP Online

Nog even de tandjes op elkaar, alles sal regkom
Amerika voert in een, in een record tempo toenemend, aantal landen, onder
het mom van menslievendheid, vrede en veiligheid wereldwijd oorlog.
Met bommen met drones, met geld, met terreur.
Obomba, vredesprijs winnaar, en consorten verkondigen overal waar ze maar
kunnen: Oorlog is vrede
Het geeft niet dat Amerika failliet is. Het geeft niet dat de bewoners
langzamerhand zelf ook door krijgen welk spel gespeeld wordt. Het geeft niet
dat Panem et circenses (brood en spelen) hun glans beginnen te verliezen
Nog even de tanden op elkaar en het geld stroomt weer in overvloed binnen.
Uh, bij de banken, of eigenlijk de personen achter de banken. Zo is het immers altijd gegaan.
Hier, in Nederland hoor ik zelfs van behoudende mensen dat het kabinet bestaat uit dove arrogante
lulhannesen, bezig met alles wat in de loop der jaren is
opgebouwd, kapot te maken.
Het 'alles sal regkom, as ons almal ons plig doen'' is niet
zo geloofwaardig meer.
Geeft niet, ook Nederland is altijd goed geweest in het
meeprofiteren van oorlog. Nog even de tanden op elkaar
en het geld stroomt weer in overvloed binnen. Uh, bij de banken, of eigenlijk de personen achter de banken.
Zo is het immers altijd gegaan.
De zelfgekweekte kasplantjes beginnen behoorlijk irritant te worden, er zijn te weinig mensen over die
onderdak voor ze kunnen betalen. Destructieve maar wel 'winst' opbrengende voedingsmiddelen,
medicijnen, energie dragers, hebben ergens een grens. Die lijkt nu bereikt. Zo is het immers altijd gegaan?
Een soort van samenvatting:
Obama Launching World War III
http://www.youtube.com/watch?v=GOhzRZOOMiU
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/nog_even_de_tandjes_op_elkaar_alles_sal_regkom
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Franse topeconoom overtuigd dat de euro over een jaar niet meer bestaat
Speculaties over militaire coup Griekenland en herinvoering drachme houden aan
De kans wordt steeds groter dat we onze oude vertrouwde gulden,
en daarmee de zeggenschap over onze eigen economie en
financiën, weer terugkrijgen.
De Franse econoom Charles Gave, wiens research firma GaveKal
een behoorlijke reputatie heeft opgebouwd in sommige hedge fund
kringen, heeft tijdens een bijeenkomst met internationale
investeerders in Zwitserland gezegd dat hij ervan overtuigd is dat
de euro over een jaar niet meer bestaat. Financieel expert en New
York Times-bestseller auteur John Mauldin, die aanwezig was op
deze bijeenkomst, denkt tevens dat de Grieken pas na een
militaire coup in staat zullen zijn de euro te verlaten en opnieuw
hun eigen drachme in te voeren. Kortom: het einde van de eurozone komt eraan, en dat is goed nieuws!
Dat vindt Gave overigens ook. De Franse econoom en de Amerikaanse beleggingsexpert maakten in
Zwitserland deel uit van een groep van 16 experts die op informele wijze discussieerden over de toekomst
van de dollar en de euro. Tijdens een rondvraag gaven 12 van de 16 aanwezigen te kennen dat ze denken
dat de koers van de euro over een jaar ingestort zal zijn. Charles Gave reageerde: 'De vraag (welke munt
over een jaar hoger zal staan) is volkomen irrelevant. De euro zal over een jaar niet meer bestaan. Het hele
systeem heeft al vanaf het begin af aan niet gewerkt.' John Mauldin vond dat hij daarmee wel erg somber
was, maar Gave sprak dat tegen. 'Nee, juist niet. Ik denk dat het juist extreem positief is. De ondergang van
de euro en de terugkeer naar de nationale munteenheden zullen een juiste herschikking van investeringen
en hulpbronnen mogelijk maken. Dat is het beste wat er voor de markten zou kunnen gebeuren.'
Mauldin schrijft echter dat hij denkt dat een exit uit de euro door wat voor land dan ook niet eenvoudig zal
zijn en niet op ordelijke wijze kan plaatsvinden. Dat komt omdat heel veel Europese banken bij een groot
staatsbankroet zelf ook zullen omvallen. Ook Amerikaanse banken staan voor $ 90 miljard aan Credit
Default Swaps bloot aan een eventueel falen van de Griekse, Ierse en/of Portugese terugbetaling van de
schuldenlast. Dat betekent dat een Europese recessie ook zijn weerslag zal hebben op de VS.
Europa moet bankroet landen accepteren
'Op zeker moment moet Europa zich realiseren dat het probleem met Griekenland, Portugal en andere
landen is... dat ze bankroet zijn en nauwelijks vooruitzichten hebben op een economische groei die zelfs
maar in de buurt komt van wat nodig is om hun problemen op te lossen. Europa zou er daarom beter aan
doen om het geld dat ze aan Griekenland geven in hun banken te pompen, en Griekenland te laten gaan en
op te geven. Laat ze maar een 12-stappenplan volgen, of wat failliete staten dan ook doen. Het is hard, maar
het is de waarheid.' In Griekenland verslechtert de situatie bijna met de dag. Farmaceutische bedrijven
beginnen ziekenhuizen medicijnen te weigeren, omdat deze al twee jaar (!) achter lopen met betalen. Er
wordt geprobeerd met obligaties nog wat geld op te halen, maar die worden met een korting van 50%
verkocht omdat niemand ze wil hebben. Dit probleem geldt niet alleen Griekenland, maar veel landen die in
de financiële problemen terecht zijn gekomen. (1)
Militaire coup en bank holiday
Volgens Mauldin werd er in Zwitserland ook gesproken over een 'geheime' vergadering van de Griekse
leiders, waarbij ze overlegden over het eventueel verlaten van de eurozone. Het grote risico is dat er dan
onmiddellijk een massale run op de Griekse banken ontstaat en het land totaal instort. Mauldin speculeert
dat de Griekse regering niet in staat is om zo'n beslissing te maken, en dat er daarom een militaire coup voor
nodig is om een bank holiday van een volle week te kunnen afkondigen, zodat een bankrun wordt
voorkomen en in de tussentijd de drachme weer kan worden ingevoerd. Griekse militaire officieren hebben
de regering vorige week al openlijk gedreigd met ingrijpen door het leger. (2)
Xander - (1) Business Insider ; (2) Business Insider

SOMMIGE MOSLIMS BLIJVEN GRAAG ACHTERLIJK.
Weblog Afshin Ellian - Elsevier, Vrijdag 10 December 2010
Hoe denken de moslims over een aantal brandende kwesties zoals
zelfmoordaanslagen, sharia en Amerika? Het is niet makkelijk om
wereldwijd een onderzoek te doen naar de opvattingen van moslims. In
landen als Iran en Syrië is het niet eens mogelijk om een opiniepeiling te
houden. De Iraanse overheid arresteert zijn eigen opiniepeilers op
verdenking van spionage en zionistische activiteiten. Alleen peilingen ten
voordele van het regime zijn toegestaan.
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Rustig slapen
De laatste opiniepeilingen over de opvattingen van moslims is afkomstig van The Pew Research
Center. Volgens dit onderzoek zou de steun voor zelfmoordaanslagen in de afgelopen jaren
aanzienlijk zijn afgenomen.
Hoe weten ze dat? Als voorbeeld noemen ze de Libanese bevolking. In 2002 keurde 74 procent van de
Libanezen zelfmoordaanslagen goed, nu keurt slechts 39 procent ze goed. Ook in andere islamitische
landen neemt de steun voor zelfmoordaanslagen af. Moeten we nu rustig gaan slapen?
Rekruteren
Natuurlijk niet! Want een groot aantal moslims keurt de aanslagen nog steeds goed. Om 3.000
mensen in Amerika te doden, hadden ze slechts 19 terroristen nodig.
Dus bestaat er nog steeds een groot rekruteringsdomein voor de terroristen. De 39 procent van de
Libanezen die de zelfmoordaanslagen goedkeuren, vormen nog steeds een grote bron voor het rekruteren
van terroristen.
Sharia
Uit het onderzoek is ook gebleken dat een groot aantal van de ondervraagde moslims voor
toepassing van de sharia is. Dit is eigenlijk zorgwekkender dan de steun voor zelfmoordaanslagen.
Want wie voor toepassing van sharia is, is ook voor de oprichting van een islamitische staat.
Zonder een islamitische staat kunnen de strafbepalingen uit de sharia niet worden toegepast. En islamitische
staten die zijn gefundeerd in de sharia, zijn veel erger dan de particuliere vormen van het terrorisme. In dit
geval praten we over staatsterrorisme.
Steniging
Zijn de moslims naar wie onderzoek is gedaan, enigszins zachter geworden? Laten we naar de
voorbeelden kijken. Acht van de tien moslims in Egypte en Pakistan (82 procent) willen dat overspel
wordt bestraft met steniging.
Ook wil 63 procent van de Nigeriaanse moslims de vrouwen laten stenigen in geval van overspel. Nou, je
moet er toch niet aan denken om als vrouw in Egypte of Pakistan te gaan wonen of te worden geboren.
Mensen die zo denken, zijn gewoon achterlijk - en gewelddadig.
Handen
Ze vinden ook dat bij dieven de hand moet worden afgehakt. Egypte en Pakistan zijn landen waar als
de echte democratie wordt ingevoerd, de politieke islam zal zegevieren. De politieke islam is populair
bij deze volkeren.
Dat is helemaal niet geruststellend. Pakistan beschikt over kernbommen en de machthebbers worden ook
nog geterroriseerd door de Taliban.
Over vrouwen denken ze nog steeds erg onaardig en ook gewelddadig. Een meerderheid van 85 procent
van Pakistani vindt dat de vrouwen gescheiden moeten zijn van de mannen op de werkplek, in het onderwijs
en op andere plaatsen in de publieke ruimte. De helft van de Jordaniërs en Egyptenaren denkt op dezelfde
manier over de vrouwen. Maar hoe zit het met de afvalligheid? Mag je de islam verlaten?
Gedood
Liefst 86 procent van de moslims in Jordanië, 84 procent van de moslims in Egypte en 76 procent
van de moslims in Pakistan willen dat afvalligen worden gedood. Sterker nog, ze willen dat het als
wet in het rechtssysteem wordt geïncorporeerd.
Al deze voorbeelden tonen juist aan dat de steun voor het islamitische geweld niet is afgenomen. De steun
neemt juist toe. Ook tonen deze voorbeelden aan dat sommige moslims nog steeds lijden aan
achterlijkheid. Dat is ontzettend jammer voor de westerse islamliefhebbers.
Moslims zijn niet gelukkig !!!
Ze zijn niet gelukkig in Gaza. Ze zijn niet gelukkig in Egypte. Ze zijn niet gelukkig in Libië. Ze zijn niet
gelukkig in Marokko. Ze zijn niet gelukkig in Iran. Ze zijn niet gelukkig in Irak. Ze zijn niet gelukkig in Jemen.
Ze zijn niet gelukkig in Afghanistan. Ze zijn niet gelukkig in Pakistan. Ze zijn niet gelukkig in Syrië.
Ze zijn niet gelukkig in Libanon. Neen, ze zijn nergens gelukkig.
Maar waar zijn moslims dan wel gelukkig?
Ze zijn gelukkig in Engeland. Ze zijn gelukkig in Frankrijk. Ze zijn gelukkig in Italië. Ze zijn gelukkig in
Duitsland. Ze zijn gelukkig in Zweden. Ze zijn gelukkig in Noorwegen. Ze zijn gelukkig in de Verenigde
Staten Ze zijn gelukkig in België. Ze zijn gelukkig in Denemarken. Ze zijn gelukkig in Nederland enz. enz.
Ze zijn blij in elk land dat niet een moslimland is.
En wie geven ze de schuld?
Niet de moslimlanden van de islam. Niet hun leiders die hen onderdrukken met de sharia.
En ook niet zichzelf. Neen ze verwijten hun ongeluk de mensen in landen waar ze gelukkig zijn .
En dan willen ze die landen veranderen, in de landen waar ze ontevreden en ongelukkig zijn.
Snappen wij dit???????
Ja, want veel moslims blijven graag achterlijk.
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Totale Controle
China is „bad‟? Stel je eens voor. Je leest een nieuwsitem over de Chinese
overheid, waaruit blijkt dat deze jarenlang stiekem afluister apparatuur heeft
ingebouwd in privé huizen en bedrijven, zelfs positiebepaling apparaatjes in
voertuigen. Dit zou onlangs door een oplettende monteur toevallig ontdekt zijn.
De signalen zouden via een centraal spionagesysteem worden geanalyseerd
op sleutelwoorden en specifieke kenmerken. Uiteraard volgt verdere actie van
de overheid indien zij daar aanleiding toe zien.
En zo gaat dat in China zal je waarschijnlijk denken. Fatsoensregels nemen ze
daar niet zo nauw en past dit het stereotype beeld over onderdrukking van het
volk door de overheid. Gelukkig wonen wij in een vrij land en is het hier
allemaal beter geregeld.
Helaas moet ik iedereen die deze laatste zin serieus neemt enigszins teleurstellen. Het westen mag dan wel
regelmatig van de toren schreeuwen hoe verschrikkelijk onmenselijk sommige naties op de wereld hun
burgers behandelen, maar doet wijselijk geen enkele uitspraak over de eigen privacy scheidende praktijken.
De reeds jarenlang gemuilkorfde media durft hierover zijn mond niet open te doen en de politiek brandt zijn
vingers liever ergens anders aan.
Allemaal waarschijnlijk onder het mom van „wat niet weet wat niet deert‟ zijn er de afgelopen halve eeuw een
scala aan privacy gevoelige projecten gestart met als doel alles controleerbaar te maken. Geen enkele vorm
van reguliere communicatie ontspringt de dans. Daar naast blijkt de commercie, bewust of onbewust, door
de introductie van slimme applicaties op mobiele apparaatjes vele mogelijkheden geopend te hebben voor
verdere ontwrichting van uw recht op privacy.
Is het niet de overheid die met de vele observatie camera‟s in het land uw beeltenis vastlegt zijn het wel de
elektronische gadgets zoals vervoersbewijzen, betaalpasjes en mobieltjes die uw gangen verraden. Alle
gegevens zijn indien gewenst inzichtelijk te maken om te worden gekoppeld met uw persoonlijk profiel. Niets
blijft geheim heden ten dagen, we zijn 1984 dan ook allang gepasseerd, en niet alleen in tijd.
Overdreven? Waarschijnlijk niet.
Zoals aangegeven hebben er zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die onze westerse vrijheid ernstig
onder druk heeft gezet. Nou ja, onder druk, de stille druk was zo hoog dat we beter kunnen spreken van
vermorzeling, de vrijheid is dood, platgedrukt, ondergesneeuwd in talloze geheime operaties en commerciële
uitglijers. En wij maar via het MSM nieuws absorberen dat er in China, Korea, Venezuela en het hele midden
oosten alleen maar nare en vreemde mensen wonen die zich door hun overheid laten onderdrukken. Foei
toch. Nee, hier hebben we enkele leuke systemen en zaken gecreëerd waar maar weinigen bij stilstaan.
Privacy in het westen, een lachertje.
Wij, de nobele ridders van het goede in de wereld, hebben natuurlijk niets te vrezen van onze overheid. Wij
kunnen er zeer goed bij slapen te weten een nobele strijd te voeren, geleid door de belangen van het
„grotere goed‟. De rol die wij daarbij spelen laten wij ons dicteren door overheid en commercie. Enkele
tegengeluiden in de maatschappij doen wij gemakshalve af als complotdenken en stigmatiseren de
boodschappers. We willen er niet aan dat wij erger zijn dan China.
Maar zet de volgende zaken even in perspectief en ga na het lezen van deze feiten nog eens bij je gevoel te
raden wat vrijheid en privacy hier nog voor waarde heeft. Hier komen ter overpeinzing dertien vrijheid en
privacy beperkende puntjes in ons leven. Denk hier eens over na. Al deze voorbeelden hebben een diepe
impact op onze vermeende vrijheid en gegunde privacy. Zo lang wij nog het idee geloven dat men er in
China slechter af is dan hier, staan we er schijnbaar niet al te veel bij stil wat we zelf allemaal moeten
ondergaan.
Deze feiten liegen er echter niet om. Als je beseft welk geweld ook jouw privacy hier is aangedaan, zal
spionage nieuws in China toch een iets ander beeld gaan geven als voorheen.
Hoe het westen met zijn burgers omgaat.
Registratieplicht
Alles registreren. Iedere burger heeft een aan hem toegekend identificatie nummer. Geen acceptatie van
deze registratie? Mooi, dan bestaat je officieel niet als burger en ben je lijfelijk vogelvrij. Zelfgemaakte
identiteitsbewijzen vinden weinig acceptatie bij de gevestigde machten en vele deuren zullen voor je
gesloten blijven. Ja, waarschijnlijk spreken we hier primair over de cel-deur, van het hokje waar je jezelf als
statenloze regelmatig in zult vinden.
Vestigingsplicht
Iedere burger wordt geacht een vestingsadres te registreren. De zogenaamde „vaste woon en verblijfplaats‟
bij uw lokale overheid. Zonder deze registratie in het niet mogelijk rekeningen aan te bieden, dus verplicht
registreren van een contactpunt wat je ook nog eens regelmatig hoort te raadplegen.
Leerplicht in het „fools-system‟
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Op je ontwikkeling heb je alleen invloed als hiervoor enkele bakken met geld beschikbaar zijn. Via privé
onderwijs en op enkele speciale instituten is gedegen onderwijs te volgen. Ben je echter afhankelijk van het
„openbare‟ standaard onderwijs systeem is een optimale ontplooiing van je talenten niet verzekerd en
eigenlijk zeer onwaarschijnlijk. Slechts een enkeling lukt het, te midden van een stortvloed aan onzin voor de
„oh zo slimme massa‟, een breder perspectief te zien en de focus op de eigen ontwikkeling niet te verliezen.
Financieel verkeer via banken
De mogelijkheid zelf te kiezen met welke middelen je zaken en transacties te verrekenen zonder
tussenkomst van een bank is niet meer mogelijk. Zonder bankrekening zullen een hoop zaken wegvallen.
Werkgevers betalen niet meer uit en geen loket geeft je nog cash geld. Je moet en zal een bankrekening
met daaraan gekoppeld elektronisch betalingsbewijs accepteren. Alle transacties, je hele leven lang, zullen
volledig traceerbaar zijn. Een volledig elektronisch geldsysteem waarbij elke vorm van waardeoverdracht
wordt geregistreerd, geanalyseerd en gearchiveerd is de toekomst. Alleen nog even die losse munten en
biljetten uit de roulatie nemen.
Verplicht af te nemen producten
Een verdere afbraak van je keuzevrijheid zit in de verplichting gebruik te maken van sociale verzekeringen
en collectieve fondsen. Iedereen moet betalen voor medische zorg en is verplicht premie te betalen voor de
oudedagsreserve. Dat de betalende persoon geen enkele inspraak heeft over de beheer van zijn vermogen
of de hoogte van te betalen premies is een niet te noemen bijkomstigheid. Wat je terug krijgt voor deze
verplichtingen verschilt van jaar tot jaar, je hoort het wel als je wilt collecteren. Wie dan leeft, die dan zorgt.
Verplichte registratie biometrische kenmerken
Vanaf eind 2011 wordt van iedere burger enkele biometrische gegevens vastgelegd. Het betreft hier
vingerafdrukken, gelaat-scans en complete DNA profielen. Deze gegevens zullen samen met eventueel
beschikbare kentekengegevens op Europees niveau inzichtelijk en uitwisselbaar worden gemaakt. Het
verdrag van Prüm , een onderdeel van het bekendere „Schengen-Akkoord‟, stelt een verplichte aansluiting
op de centrale database voor uitwisseling van de informatie tussen alle lidstaten van de Europese unie. In
2008 is dit voorstel zonder stemming stilletjes door de eerste kamer geloodst en sinds die tijd vloeien onze
gegevens als een losgeslagen rivier door heel Europa heen. Vrijgegeven door de koplopertjes van ziekelijke
controle, de Nederlandse (schaduw)overheid.
Echelon
Echelon is het Angelsaksische communicatie controle
systeem. Het uit de jaren zeventig stammende idee iedere
elektronische vorm van communicatie af te tappen ter
analyse is tot eind jaren negentig geheim gebleven. Pas
na een informatielek bij de BBC is openlijk toegegeven dat
Engeland en de USA dit systeem, onder het toeziend oog
van de NSA, wereldwijd hebben draaien. Hiermee is ieder
internationaal telefoongesprek, fax, email of radiouitzending op te vangen om door te lichten op enkele
„interessante‟ zaken.
Wereldkaart overzicht Echelon netwerk.
Slimme electronica
Dat fabrikanten het niet zo nauw nemen met onze welvaart en privacy is weer pijnlijk duidelijk geworden na
de introductie van een heel scala aan „slimme‟ apparatuur. De metertjes voor stroom, water en gasgebruik
kunnen tegenwoordig op afstand worden uitgelezen en bezitten meer technische intelligentie als de eerste
maancapsules. Elke vorm van afname kan gerelateerd worden aan een apparaat of specifieke handeling
van de geabonneerde. Tevens doen er wilde speculaties de ronde over de schadelijkheid van de in de
meters aanwezige zend- en ontvangstapparatuur.
Verplichting inbouw speciale communicatie chipjes
In Amerika zijn al voorstellen gedaan fabrikanten te verplichten bepaalde speciale communicatiechips in te
bouwen in hun consumenten artikelen. Amerika wil kunnen beschikken over een Nationaal Alarm Systeem.
Ja, dat klinkt mooi, de burgers beschermen door altijd een mogelijkheid te hebben ze via een
communicatiemiddel persoonlijk, of als groep te benaderen. De nobele verkooppraatjes zijn weer niet van de
lucht. Dat je hiermee verplicht bent altijd een volg- , afluister- en 100% dekkend spionagesysteem,
aangesloten op, jawel, Big Brother, bij je te dragen of in je buurt te hebben, en daarmee je volledige privacy
verliezende, wordt niet nader toegelicht.
Persoonlijk alert system.
Luister even en let op rond 1:20 min. Hier wordt aangegeven dat het Alert systeem niet gehinderd word door
overbelasting van het standaard communicatie net. En meteen floept het weer weg, geen extra aandacht
voor. Deze uitspraak impliceert waarschijnlijk het bestaan van een separaat communicatienetwerk voor deze
chipjes. En wat daar allemaal mee mogelijk is en overheen gaat, EN, in welke richting blijft even gissen
voorlopig. Het net sluit zich steeds verder.
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Bewaarplicht telecomgegevens
Sinds 2006 is Europees verplicht gesteld alle telecom en internet gegevens op te slaan. In Nederland is
deze regel sinds 1 september 2009 van kracht en zijn alle providers verplicht hun gegevens zes tot twaalf
maanden te bewaren voor inzage door de overheid. Onlangs is er door de oppositie een motie tot
afschaffing ingediend welke het door uitblijven van PVV steun niet gehaald heeft. Alles blijft voorlopig dus
nog even bij het oude en gaan onze gedragingen integraal een tijdje de archieven in. Gegevens die echter
deel uitmaken van de lopende onderzoeken worden voor de hele tijdsduur van het onderzoek bewaard.
Onze vriend, Google
Sinds de introductie van Google tuimelen de privacy gevoelige incidenten rond dit bedrijf over elkaar heen.
Welk inzicht Google heeft in ons dagelijks leven zijn inmiddels hele boeken over verschenen. Dat gebleken
is dat dit bedrijf ieder verkregen bitje info ook nog een als een moraalloze straathoer op elk denkbare
commerciële markt aanbiedt is ook een beetje een tegenvaller te noemen. Feit blijft dat Google inmiddels
een beter psychologisch beeld van je heeft als een legertje van de beste psychohaters die je kunt vinden.
Beruchte nicname voor deze toko is “The Beast”, waar zelfs een filmpje over is gemaakt.
Klikkende mobile apparatuur
Vele gebruikers van mobile applicaties en bijbehorende apparatuur hebben er schijnbaar niet bij stil gestaan
dat zij gevolgd werden. Pas na enkele relletjes rond politici is hier enige opsmuk over geweest. De
applicatiebouwers en aanbieders van routeplanners beloven snel beterschap voor de toekomt, iedereen
weer gelukkig. Dat in beginsel deze informatie bewust is verzameld voor een diversiteit aan privacy
schendende doelen, praten we niet over. Ook blijft het naar de gebruikers stil rond de vers gemaakte deal
over de zogenaamde beloofde „levensverbetering‟ van de aanbieders. Kan ook niet anders, die hebben het
veel te druk. Te druk met onderhandelen met de diverse overheden hoe de ingebouwde functionaliteiten en
hieruit vergaarde gegevens, maar nu ten behoeve van de overheid, toch nog ten gelden gemaakt mag
worden. Dus trek maar zo veel mogelijk overal de pluggen uit en verwijder de batterijen van de losse kastjes,
en zelfs dan zijn we er niet meer zeker van dat alle opties je te controleren uitgeschakeld zijn. Het zal de
moderne tijd wel wezen.
Saluut. Naar een idee van WebWereld.
- Alle informatie is subjectief. (Interpretatie is de uitdaging)
Door Petrus op 24-06-2011

Oproepdemonstratie tegen hizb ut-tahrir "nazi-conferentie"
Zondag 3 Juli a.s. om 11.30 u. Rhôneweg 12-14 Amsterdam (t.o.
Congres & Partycentrum Rhône)
Gebrek aan gezondheid en speciale omstandigheden daar
gelaten, behoren alle Christenen en Joden zich massaal te laten
horen!!
Bekijk hier de aankondigingsfilm van de
http://www.khilafahconferentie.nl/index.php waarin wordt
opgeroepen om Nederland over te nemen en tot onderdeel van het verderfelijke moslimkalifaat te maken.
Had Obama het misschien over deze verandering?
(slot YouTube propagandafilmpje – zie Obama links prominent aanwezig in onderstaande afbeelding)!
Khilafah Conferentie 2011
De revolutie in de moslimlanden heeft het westen, maar vooral de oemma één waardevolle les geleerd; de
oemma van Mohammed (saw) is nog springlevend. Vol energie en imaan zoeken de moslims nu een uitweg
uit de jaren van onderdrukking.
De ketens van vrees voor de dictators zijn ontdaan en het harnas van verzet is aangetrokken. Alhoewel de
echte bevrijding nog niet is behaald en er vele obstakels zijn, bestaat er een consensus onder de moslim
oemma: terug naar dictatorschap is geen optie.
Maar wat is nu de weg vooruit? Waar moeten de revoluties op uitmonden? Wat kunnen de moslims
wereldwijd betekenen voor de groeiende groep van en voor Islam?
Op 3 juli 2011 organiseert Hizb ut Tahrir voor het eerst in Nederland de Khilafah Conferentie 2011.
In deze primeur wordt voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis de ware oplossing voor de problemen
van de moslims wereldwijd uiteengezet in een aantal unieke lezingen, waarin wordt opgeroepen dat alle
moslims over de wereld zich zoals voorheen verenigen in één staat, met één leider, onder de wetgeving van
islam. Enkel dit zal zorgen voor ware verandering.
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Pentagon wil kunstmatige levensvormen scheppen
VISIONAIR: GERMEN OP 27 JUNI 2011
DARPA, de onderzoekspoot van het Pentagon, wil onderzoek
doen naar synthetisch leven. Bacteriën moeten straks als het aan
DARPA ligt, geavanceerde trucs kunnen uithalen. Krijgen we
straks militaire Frankensteinbacteriën die hun tanden in metaal,
kunststof en kleding zetten, of blijkt het allemaal onschuldig
Amerikaans concurrentievoordeel?
Op de Vijfde Internationale Bijeenkomst voor Synthetische Biologie
aan de universiteit Stanford, kondigde een vertegenwoordiger van DARPA een nieuw
onderzoeksprogramma aan, Living Foundries. Dit programma zal investeren in synthetische biologie en dit
ontwikkelen. Het doel, aldus DARPA‟s programmamanager Alicia Jackson, is om zo materiaalkunde te
revolutionariseren. De bedoeling is zo nieuwe materialen te ontdekken en te vervaardigen die op dit moment
technisch onmogelijk zijn, wat moet leiden tot bijvoorbeeld efficiëntere zonnepanelen en elektronica. Om dit
doel te bereiken, wil DARPA “op grote schaal” de synthetische biologie in duiken. Het doel is om nieuwe
productietechnieken te te vestigen in de Verenigde Staten, wat uiteraard een enorm strategisch voordeel
voor de VS zou opleveren.
DARPA wil kunstmatige levensvormen ontwikkelen. Wat is het Amerikaanse ministerie van Defensie
van plan?
Synthetisch biologen proberen systematisch cellen zo te herontwerpen dat ze veranderen in
miniatuurfabriekjes (zoals biobrandstof) of andere gewenste eigenschappen krijgen. Mensen in het veld
hebben woeste plannen voor microben die kankercellen vernietigen of de gevolgen van het broeikaseffect
tegengaan. Of om biobrandstof te maken van overtollige biomassa. Synthetisch biologen hebben grote
vorderingen gemaakt; in 2010, bijvoorbeeld, kondigden biologen van Craig Venter‟s lab aan dat ze er in zijn
geslaagd een geheel synthetische hebben gecreëerd. Dit deden ze door een genoom met behulp van een
computer te bewerken, het met behulp van een DNA sequencer in DNA om te zetten en over te zetten naar
een cel van een andere soort. Helaas kost het nog steeds veel tijd om experimenten in gang te zetten. Dit is
een grote rem op de creativiteit den praktische resultaten van dit soort onderzoek komen er maar
mondjesmaat. De cellen zijn in staat micro-organismen uit suiker allerlei producten te laten vervaardigen,
denk aan medicijnen, chemicaliën, een brandstof. In de praktijk zijn de opbrengsten echter laag en kunnen
synthetisch biologen maar een zeer beperkte groep chemicaliën als uitgangsmateriaal gebruiken. Ook
kunnen de onderzoekers niet maken wat ze willen: alleen dingen die hetzij van nature voorkomen, hetzij hier
direct van afgeleid zijn.
Bacteriën kunnen echter niet andere materialen dan suiker, cellulose en agar gebruiken of halfgeleiders
vervaardigen. Als het mogelijk wordt kunstmatige cellen te maken, zou je in principe totaal nieuwe
materialen, denk aan zand, metaal of plastic, als uitgangsmateriaal kunnen gebruiken en ingewikkelde
stoffen kunnen fabriceren. DARPA wil een veel groter deel van het periodieke systeem, denk aan exotische
atoomsoorten als germanium of selenium, binnen bereik brengen. Zo zouden bacteriën elektronica of
halfgeleiders kunnen produceren. DARPA ziet zichzelf naar eigen zeggen als de geest in de fles die het
onmogelijke onvermijdelijk maakt.
Boude claims, maar ditzelfde DARPA heeft de TCP/IP protocollen ontwikkeld die de ruggengraat vormen
van het moderne internet. Sorry, Al Gore. Verdere details worden niet door DARPA bekend gemaakt.
Militair onderzoek is in tegenstelling tot academisch onderzoek niet openbaar. Dat betekent dat de
Amerikaanse overheid zo kennis kan ontwikkelen die alleen een selecte groep Amerikaanse bedrijven kan
inzetten. Vermoedelijk wil de Amerikaanse overheid op deze manier de Chinese en Europese concurrentie
de loef afsteken en een leidende mogendheid op het gebied van materiaalfabricage blijven. Waarom past de
Nederlandse overheid niet dezelfde truc toe? Defensieonderzoek is immers niet gebonden aan
internationale verdragen.
Bron: MIT Technology Review ;
http://www.visionair.nl/wetenschap/pentagon-wil-kunstmatige-levensvormen-scheppen/
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Europa in de uitverkoop: Zo zijn de Chinezen ons te slim af
Nu de financiële nood in Europa het hoogst is, komen de Aziaten
ons te hulp. Dankbaar accepteren de Europese landen de Chinese
ondersteuning van de euro doordat zij onze staatsschulden
opkopen. Onze redders in nood doen dit echter niet uit
filantropische overwegingen - integendeel. Met de aanschaf van
onze staatsobligaties kopen ze namelijk ook onze politici. Zo zou
Europa met hernieuwde wapenleveranties mee kunnen gaan
werken aan de voortdurende onderdrukking van de
mensenrechten in China. Naast onze waarden dreigen we echter veel meer te verliezen, namelijk onze
economische positie in de wereld en daarmee onze welvaart.
De Chinezen trekken als witte ridders door Europa en worden overal juichend ontvangen. Ze kopen immers
massaal onze staatsschulden op en ondersteunen daarmee de euro. China heeft een enorm
handelsoverschot en moet, nu de dollar steeds minder populair wordt, ergens anders heen met zijn
valutareserves. Dat lijkt aan de oppervlakte een weldaad. De Chinezen zijn echter het meest geïnteresseerd
in politieke voordelen, meer nog dan in economische.
China heeft financieel lot Europa in handen
Na de slachting van demonstranten op het Tiananmenplein in 1989 stelde de EU een wapenembargo tegen
China in. Dat wapenembargo wordt met iedere aan China verkochte Europese staatsobligatie zwakker.
Tegelijkertijd wordt de druk op Brussel om het embargo op te heffen steeds groter. Voorbeeld: vorig jaar
kocht Peking meer dan 20% van de Spaanse staatsleningen. Daarmee werd China de grootste buitenlandse
geldschieter van Spanje. Omdat China meerdere miljarden aan euro's heeft kan het heel eenvoudig afstand
doen van een deel van deze Spaanse staatspapieren. De Spanjaarden kunnen echter niet meer zonder de
Chinezen, want als China deze Spaanse obligaties weer verkoopt, is Spanje onmiddellijk bankroet.
Dus ondersteunt Spanje inmiddels de lobby in Brussel om het wapenembargo tegen China op te heffen. Met
Hongarije, Portugal en steeds meer andere EU lidstaten die door China overeind worden gehouden is het al
niet anders. De Duitsers maken zich nu grote zorgen dat de Chinezen hun 'vuistpand' (de aangekochte
Europese staatsleningen) zullen uitbuiten en zullen verkopen, waarmee de koers van de euro zal vallen. En
dan gaat het nóg sneller bergafwaarts met Europa.
Europa wordt onbelangrijk
Om die reden zijn de Europese protesten tegen de Chinese mensenrechtensituatie verstomd. We hebben
onze waarden verkocht. De recente reis door Europa van de Chinese premier Wen Jiabao heeft duidelijk
laten zien dat Europa politiek almaar zwakker wordt en wereldwijd steeds minder invloed heeft. We worden
eenvoudigweg opgekocht en moeten in het vervolg naar andermans pijpen dansen.
Onlangs werd er een lijst van 10 landen gepubliceerd die over een paar jaar de wereldhandel zullen
beheersen. Het enig overgebleven Europese land in deze lijst is Duitsland. De overige landen en gebieden
bevinden zich allen in Azië: Hongkong, Singapore, Thailand, Indonesië en helemaal bovenaan natuurlijk
China. Het aandeel van Duitsland in de wereldhandel zal ook nog eens dramatisch zakken van 7,6% naar
amper meer dan 4%. Europa wordt onbelangrijk, en dat wordt hier nog eens gevierd ook.
Chinezen investeren veel slimmer dan wij
China blijft ondertussen over de hele wereld uiterst slimme investeringen doen. Terwijl in Duitsland en
Europa kerncentrales worden gesloten en wij ons concentreren op het onvoorstelbaar kostbare, maar
volstrekt zinloze terugdringen van Co2, worden in China meer dan honderd nieuwe kerncentrales gebouwd.
Samen met massale investeringen in de oliezanden in Canada stelt China op deze wijze zijn toekomstige
honger naar energie veilig. China is ook de wedloop om de olie- en gasreserves in centraal Azië van ons
aan het winnen. En wij maar blij zijn en de Chinezen bedanken.
Wij hebben tenslotte milieuvriendelijke windenergie, ook al is al lang bewezen dat dit extreem kosten- en
opbrengsten inefficiënt is en een groot gevaar is voor de betrouwbaarheid van onze elektriciteitsvoorziening
(2). Maar wij hebben tenminste een goed geweten, want ter wille van de Chinezen, Greenpeace en de
milieu(terreur)beweging voeren wij een uiterst streng en wurgend milieubeleid. Binnenkort zullen we ook
geen slecht geweten meer hebben als we weer wapens aan de Chinezen gaan leveren.
Een generatie verder zullen toekomstige historici zullen ongetwijfeld hoofdschuddend terugkijken op deze
periode, en zich afvragen wat onze Europese 'volksvertegenwoordigers' bezield heeft door hun eigen
burgers zó te verraden.
Xander - (1) KOPP Online
(2) 10-06: Groen energiebeleid zal tot catastrofale stroomstoringen leiden
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Iran dreigt openlijk met raketaanvallen op Amerikaanse bases en Israël
Doorbraak rakettechnologie: Iran wil in juli aapje in de ruimte lanceren
Iran maakte met het vrijgeven van deze foto van een
ondergrondse raketsilo eigenhandig een eind aan de argumenten
van degenen die blijven beweren dat de Iraanse (nucleaire)
raketdreiging slechts propaganda is.
Gisteren, op de tweede dag van de 'Grote Profeet Mohammed 6'
oorlogsoefening, liet Iran zien dat het in staat is om tegelijkertijd 14
raketten met een bereik van 2000 kilometer af te vuren.
Revolutionaire Garde commandant Amir Ali Hajizadeh dreigde
daarbij openlijk met het afvuren van raketten op Amerikaanse
bases en Israël: 'Iraanse raketten kunnen Amerikaanse bases in
Afghanistan en ieder deel van Israël raken. Hun militaire bases in
de regio bevinden zich binnen 130, 250 en maximum 700 kilometer afstand (in Afghanistan), die we met
deze raketten kunnen raken.'
Gevraagd of de Iraanse raketten ook een bedreiging vormen voor Europa, antwoordde Hajizadeh dat,
hoewel zijn land de capaciteiten heeft om raketten met een groter bereik te bouwen, juist met Israël en de
Amerikaanse bases in gedachten is gekozen voor de 2000 kilometer versies. De Iraanse commandant was
er kennelijk op uit om Europese leiders, die vrezen dat Iran in de nabije toekomst ook hen gaat bedreigen, te
kalmeren. Hajizadehs verklaring moet echter met een flinke korrel zout genomen worden. Iran werkt namelijk
op topsnelheid aan de ontwikkeling van minstens drie nieuwe operationele ballistische raketten die allen een
(veel) groter bereik hebben. De Shahab-4 wordt gebouwd voor doelen op 3200 - 4000 kilometer
(Amsterdam, Londen) afstand. De Sejjil heeft een bereik van 2000 - 2500 kilometer (Wenen, Moskou) en de
Ashura-Ghadr 110A 3000 kilometer (Rome, Berlijn). De Shahab-4 en de Ashura-Ghadr kunnen dus zowel
Centraal als West Europa raken. Tevens ontwikkelt Iran de Shahab-5, met een bereik van 5000 kilometer,
en de Shahab-6, een intercontinentale raket die doelen op 10.000 kilometer kan raken en waarmee Noord
Amerika (o.a. New York, Washington) binnen bereik komt.
Dat dit beslist geen overdreven propaganda is blijkt wel uit het feit dat Iran van plan is om in juli de
Kavoshgar-5 ruimteraket, met aan boord een aapje, te lanceren. Volgens de Iraanse media zijn de afgelopen
tijd vijf aapjes getraind, waarvan er één is 'uitverkoren' de ruimte in geschoten te worden. Dit betekent dat
Iran sinds februari 2009, toen de slechts 27 kilo wegende Omid werd gelanceerd, een enorme sprong
voorwaarts heeft gemaakt en nu minstens 330 kilo in de ruimte kan brengen. Dat houdt in dat Iran inmiddels
de capaciteiten heeft om raketten met kernkoppen af te vuren op ieder willekeurig doel op onze planeet.
Na het succes van de lancering van de Omid waarschuwden Amerikaanse en Israëlische inlichtingenexperts
de regering Obama dat Iran een gevaarlijke technologische en militaire doorbraak had bewerkstelligd in de
ontwikkeling van nucleaire lange-afstandsraketten. Maar zelfs nu de islamitische republiek nog geen 2,5 jaar
later inderdaad een civiele versie van een ballistische lange-afstandsraket zal gaan lanceren, is er tot nu toe
noch in Washington, noch in Jeruzalem enige aandacht voor.
Xander - (1) DEBKA

Vanaf juli economische ondergang en voedseltekorten
Vanaf Juli verwachten topeconomen een wereldwijde ondergang
van de wereld economie en exploderende voedsel prijzen. Hoewel
de standaard nieuws voorzieningen hier verder het zwijgen toe
doen blijft de aanname dat vanaf Juli 2011 de prijzen voor voedsel
explosief zullen gaan stijgen.
In de voorgaande 6 maanden stegen de prijzen al enigszins maar
dat is nog niets in vergelijking met de negatieve verwachtingen van
experts. Veel experts zeggen dat het in het 2e halfjaar van 2011
pas echt mis zal gaan. Inmiddels is het alweer stil in de media over
de echte achtergrond en oorzaak van de rellen in onder andere het
midden oosten. Maar dat er verder niets meer over gehoord wordt betekend echt niet dat de voedselprijzen
ineens gedaald zijn, of dat het allemaal wel mee viel. Het valt niet mee en massaal worden de mensen een
rad voor ogen gedraaid want de stijgingen gaan gewoon gestaag door. Vooral de massa onwetenden en zij
die hun ogen er al dan niet opzettelijk voor sluiten zullen de klappen het meest gaan voelen. Heeft u zich al
voorbereid ? Zo ja dan weet u al dat u echt niet de enige bent die duidelijk ziet wat er aan zit te komen. Heeft
u zich nog niet voorbereid ? Maak dan haast met het inslaan van lang houdbaar voedsel die niet in
Nederland wordt geproduceerd, u heeft nog een aantal weken respijt.
Bron: Reuters via Twitter

Nieuwsbrief nr. 130 – 4 juli 2011 - pag. 11

88 betekent Heil Hitler
Geplaatst op: donderdag 30 juni 2011
Door: Gerard Driehuis
Categorie: Boeken
Bron: Der Spiegel (Engels)
De Swastika en het hakenkruis zijn in Duitsland verboden
symbolen. Dus blijken er nieuwe te zijn, die niet verboden zijn, en
toch duidelijk maken wat je opvattingen zijn. Als in een
voetbalstadion een groep supporters met borden nu 44
aanmoedigt, dan is dat niet het rugnummer van hun favoriet, maar
een teken dat ze neo-nazi's zijn en heimwee hebben naar Hitler.
Dat geldt ook voor het nummer 88: ook een code voor extreemrechts. Twee keer de 8e letter van het
alfabet, dus twee keer de HH, samen Heil Hitler. Zo is 28 Blut und Ehere
Er is in Duitsland een boekje verschenen waar de 150 geheime merktekens in staan, ieder met hun eige
specifieke invulling. En dan gaat het niet alleen om getallen, maar ook om afbeeldingen en kleding merken,
zoals Thor Steinar.
Volgens Der Spiegel zijn er in Duitsland nu 29.000 georganiseerde Neo-Nazi's
Om het boekje "Das Versteckspiel" te bestellen klik hier
http://www.welingelichtekringen.nl/veertig-betekent-leve-hitler-of-zoiets.html

De eerste Bilderberg leak
26 June 2011 door Mohammed
Ja, aangenaam kennis te maken , schijnt ons opperhoofd hier te
zeggen, want op zo‟n Bilderberg bijeenkomst weet je zeker naar
mate de leeftijd vordert niet meer wie die vreemde gezichten om je
heen zijn. Echter had Bea deze keer in St. Moritz een trouwe
bondgenoot bij zich, Uri Rosenthal en de eerste Leak van de
Bilderberg 2011 bijeenkomst zou hier wel eens uit naar voren
kunnen komen. Gisteren wist het programma Nieuwsuur een
bericht te brengen waarin “Paul ” geïnterviewd werd, weliswaar
schriftelijk en onherkenbaar, maar toch. Voor als u het niet meer weet,”Paul” was de geheimzinnige
medewerker van Royal Haskoning, het bedrijf dat middels zijn directeur Erik Oostwegel goede contacten
onderhoudt met Maxime Verhagen en niet in de laatste plaats met Wimlex, met wie Erik recentelijk 5 dagen
naar Groenland was.
Wij laten u eerst even de Nieuwsuur uitzending van gisteren zien, en u moet vooral even opletten, dat op
een gegeven moment Uri Rosenthal aan het woord komt, die dan zegt: ” dat hij niet op de hoogte was van
de aanwezigheid vlak bij de mislukte evacuatie landingsplaats van de Lynx helicopter, van een paleis
van kolonel Ghadaffi “.
http://nieuwsuur.nl.video/248403-ingenieur-paul
Nu weet u, zeker als u onze berichten over deze Haagse komedie gevolgd heeft, dat de regering bij monde
van Rosenthal en Hillen zich in allerlei kronkels hebben gewrongen om maar vooral de waarheid omtrent
deze stinkende zaak uit de openbaarheid te houden. Zo was er sprake van een ingenieur “Paul”
,medewerker van Haskoning die geëvacueerd diende te worden, maar is nooit duidelijk geworden wie deze
Paul nu in feite is, en belangrijker waarom een gewone ingenieur die op dat moment in een gebied verbleef
waar nog geen oorlogshandeling werden gepleegd zo plotseling moest worden opgehaald door een Marine
helicopter. ( ervan uit gaande dat het alleen om Paul ging en er niet nog toevallig andere Nederlander(s) die
haastig Libië moesten verlaten. Denk daarbij aan Maxime Verhagen , die net op het zelfde moment
spoorloos was , weliswaar volgens officiële bronnen naar de wintersport, maar daarheen vertrok met een
regeringstoestel. Denk verder aan de afwezigheid van Mabel Wisse, die normaal gesproken volop in het
Twittercircuit zit, maar ook gedurende deze bewuste periode niet te bereiken was. Mabel is een goede
kennis van een van de zonen van Ghadaffi).
Nogmaals , de indentiteit van Paul wordt nog steeds , zoals u in het Nieuwsuur filmpje zag, afgeschermd.
Hoezo ? Ook de collega‟s van Geenstijl probeerden gelijk in Maart te achterhalen wie Paul is, maar moesten
onverichterzake uit Nijmegen waar Haskoning haar kantoor heeft terugkeren. Zie film :
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/typo3conf/ext/vara_flashplayer/player/player.swf”
Bron: http://www.geennieuws.com/2011/06/eerste-bilderberg-leak/
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8 juli World Disclosure Day: Internationale organisaties eisen openheid over bestaan aliens
De Paradigm Research Group heeft aanstaande vrijdag 8 juli 2011
uitgeroepen tot World Disclosure Day. Enkele tientallen
internationale organisaties steunen het initiatief waarin wordt
geëist dat de overheden van de wereld openheid van zaken geven
over het bestaan en de aanwezigheid van buitenaardse wezens op
Aarde.
'Disclosure (Onthulling) -de formele erkenning van een
buitenaardse aanwezigheid door wereld overheden- is het
belangrijkste doel van een groeiende wereldwijde
waarheidsbeweging. Het doel van World Disclosure Day is
mensen en organisaties een richtpunt te geven om samen op te komen voor hun recht op de kosmische
waarheden die hun overheden aan hen onthouden. World Disclosure Day zal tevens helpen het
onthullingsproces en de organisaties die namens alle burgers streven naar de waarheid bij een breder
publiek bekend te maken.'
'Op 8 juli 1947 hield generaal Roger Ramey een persconferentie waarin hij het zojuist vrijgegeven verhaal
dat er bij Roswell, New Mexico, een buitenaards vaartuig was geborgen veranderde in dat van een
teruggevonden weerballon. Dit was het begin van een inmiddels 64 jaar durend embargo op de waarheid ten
aanzien van de buitenaardse aanwezigheid die in contact kwam met het menselijk ras. Om deze reden is 8
juli gekozen als World Disclosure Day, om de noodzaak dit nu niet correcte beleid om te keren.'
'De dag dat het eerste land eindelijk formeel de buitenaardse aanwezigheid bevestigt zal de historie ingaan
als World Disclosure Day, de erkenning van de meest ingrijpende gebeurtenis in de menselijke
geschiedenis,' aldus de Paradigm Research Group, die eerder in 2009 een vruchteloze poging ondernam
om de Amerikaanse regering over te halen het bestaan van aliens eindelijk toe te geven. (1)
Disclosure vaker aangekondigd
'Disclosure' is al jaren een regelmatig terugkerend thema op het alternatieve internet. De officiële erkenning
dat diverse Aardse overheden al tientallen jaren in contact staan met buitenaardse wezens werd al diverse
malen aangekondigd, echter zonder gevolg. In 2008 publiceerden twee onderzoeksjournalisten een
spraakmakend artikel waarin ze op grond van hoge informanten beweerden dat er geheime VN
vergaderingen plaatsvinden waarin wordt gediscussieerd over het juiste moment om het bestaan van aliens
aan de wereldbevolking kenbaar te maken. Waar of niet, in 2010 stelde de VN in ieder geval de uit Maleisië
afkomstige astrofysicus Mazal Othman aan als eerste officiële ambassadeur voor buitenaardse wezens.
In 2009 eiste de voormalige Amerikaanse astronaut Edgar Mitchell voor de camera's van CNN dat de
regering Obama erkent dat de overheid inderdaad in contact staat met buitenaardse wezens. Opnieuw werd
er van hogerhand niet op gereageerd. Mitchell beweerde dat hij uit hoofde van zijn functie bij de NASA al
tientallen jaren afwist van de verborgen activiteiten van aliens op Aarde.
Vorig jaar kwam de voormalige Canadese NORAD (North American Aerospace Defense Command) officier
Stanley Fulham -die ooit een 352 pagina's dik boek schreef over onder andere UFO's en zijn vermeende
contacten met aliens- in het nieuws met zijn voorspelling dat er op 13 oktober van dat jaar een UFO-vloot
zichtbaar zou worden. Toeval of niet, op die dag verschenen er in de lucht boven New York een aantal
heldere, ongeïdentificeerde lichten, en werden de luchthavens van New York voor korte tijd gesloten.
Niettemin kon niemand bevestigen dat het hier daadwerkelijk om UFO's ging.
Misschien nog wel opmerkelijker was de verklaring van meer dan 120 (voormalige) Amerikaanse militairen
en officiers dat UFO's met de regelmaat van de klok Amerikaanse kernwapens onklaar hebben gemaakt. De
laatste keer dat dit gebeurd zou zijn was op 23 oktober 2010, toen de F.E. Warren Air Force Base in
Cheyenne (Wyoming) één tot meerdere uren het contact verloor met 50 Minuteman III kernraketten.
Tegelijkertijd zou er een sigaarvormige UFO hoog boven de raketsilo's zijn waargenomen (2).
Aliens komen uit andere dimensie
Op 25 maart bespraken we het door de Nederlandse auteur Paul J.M. van Teeffelen geschreven boek 'De
UFO-misleiding' (2002), waarin het aliens-thema vanuit Bijbels perspectief wordt benaderd. Op grond van de
Bijbelse profetieën over de eindtijd zijn er sterke aanwijzingen dat de wereld pal voor de terugkeer van de
Messias, Jezus Christus, inderdaad de komst van UFO's en aliens zal meemaken, die valselijk zullen
beweren van andere planeten afkomstig te zijn en die hier zouden zijn gekomen om de mensheid van de
ondergang te redden. In werkelijkheid gaat het echter om van oorsprong etherische wezens -'demonen' of
'(af)gevallen engelen'- uit een andere dimensie, wier enige doel is het corrumperen, deels uitroeiien en tot
slaaf maken van de hele mensheid.
Een aantal eerder dit jaar vrijgegeven FBI-documenten over aliens lijken deze visie te bevestigen. Even
hadden de reguliere media wereldwijd aandacht voor de voormalige FBI agent Guy Hottel, die ooggetuige
zou zijn geweest van de in 1947 in Roswell neergestorte UFO. Wat niet werd besproken was het feit dat een
FBI-dossier over dit voorval een brief bevatte van een afdelingshoofd van een Amerikaanse universiteit, die
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toen al waarschuwde dat de buitenaardse wezens niet van een andere planeet, maar uit een andere
dimensie komen, en uitsluitend kwaadaardige bedoelingen hebben.
Contact met aliens in films en series aangekondigd?
Ook in talloze films en tv-series keert het 'alien' thema steeds vaker terug. In de nieuwe, recent besproken en inmiddels helaas al weer gecancelde- serie 'The Event' -staat een zwarte Amerikaanse president op het
punt om het contact met buitenaardsen -die er precies zo uitzien als mensen- aan de wereld bekend te
maken. Een centraal thema in de serie is het feit dat de aliens aanvankelijk beweren in vrede te zijn
gekomen, maar er inderdaad verborgen doelstellingen op nahouden die zullen leiden tot de uitroeiing van de
hele mensheid. Hetzelfde geldt voor de -eveneens gecancelde- remake van de sf-serie 'V'. Of er in deze en
andere series en films inderdaad sprake is van 'predictive programming', of het voorbereiden van de
mensheid op de daadwerkelijke openlijke bekendmaking van het bestaan van UFO's en aliens, moet
natuurlijk nog maar worden afgewacht. Mocht dit daadwerkelijk gebeuren dan zal dit ongetwijfeld inderdaad
één van de meest schokkende gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid zijn.
Xander - (1) World Disclosure Day ; (2) Niburu News / CNN (YouTube)

Koningskind (?)
Er wordt volop gespeculeerd over het moment waarop kroonprins Willem Alexander zijn moeder Beatrix zal
opvolgen. Maar heeft de toekomstige koning, als Willem IV, wel recht op de troon? Alles draait daarbij om de
vraag: is zijn overgrootmoeder koningin Wilhelmina wel de echte dochter van koning Willem III? In deze,
deels op feiten gebaseerde, royal detective probeert hoofdpersoon Gijs van Ravenstein antwoord te vinden
op die vraag. Hij wordt in zijn zoektocht gedwarsboomd door onbekende maar machtige tegenstanders,
maar doet een ontdekking die het voortbestaan van het Huis van Oranje aan het wankelen brengt.
In het boek draait alles om de vraag of koning Willem III de biologische vader was van koningin Wilhelmina.
Om dit te bewijzen moet er een zoektocht worden gestart naar het DNA van de dode koning. Dat vervolgens
vergeleken moet worden met dan van prins Pils, zoals van Ravenstein onze kroonprins pleegt te noemen.
Een rit vol gebeurtenissen die niet altijd geloofwaardig zijn, maar wel erg vermakelijk.
Het boek is te bestellen via deze link:
http://www.uitgeverij-logikos.nl/bestellen/0000009ed2131450b.htm
COMMENTAAR
Het is een goede zaak dat het verhaal rondom de nep-oranjes nu eens in een detective-vorm verschijnt,
deels op feiten gebaseerd. Nu zit het gevaar van een Tomas Ros effect om de hoek te loeren. Dit effect is
het husselen van roddels en feitjes tot je een verhaal hebt, maar er nog alle kanten mee op kunt. We hebben
dit boek nog niet kunnen lezen, maar het is alleen al om de introductie het aanschaffen waard, dunkt ons.
Bovendien wordt er een punt gemaakt van de match van het DNA van Wilhelmina via een botboring en het
DNA van De Overbodige sanitairprinz.
Zoals we weten is de identiteitsfraude een van de tijdbommen onder het “koningshuis”, een snel in elkaar
gefrommeld “Statuut van het koninkrijk der Nederlanden” doet daar niets aan af. Dit statuut is net zo
frauduleus als de nep-familie zelf, puur om de geroofde kapitalen veilig te stellen. Een troonopvolger moet
nu van Juliana afstammen. Een schitterend voorbeeld van een voetbalteam die de wedstrijd dreigt te gaan
verliezen. Vervolgens wordt de scheidsrechter geïnstrueerd de spelregels in hun voordeel te wijzigen en het
potje voetbal kan weer verder. Klasse, maar die vlieger gaat natuurlijk niet op, op het moment dat iedereen
door begint te krijgen, dat deze verzameling uitkeringstrekkers op grote voet, de kluit op zijn minst heeft
belazerd. Moedwillig. De familie mag om een of andere duistere manier standaard het staatshoofd leveren
en heeft tweehonderd jaar lang steeds meer noten op de zang gehad. En het orkestje bleef maar spelen, al
was het nog zo vals.
Het orkestje is zo langzamerhand wel uitgespeeld, beste lezeressen en lezers!
Laat de boeken maar komen, laat ze maar worden “gerecenseerd”, we zullen zien wanneer de censuur toe
gaat slaan. De ROD zal ongetwijfeld een duit in het zakje doen door de geschriften en de boeken af te doen
als “roddel en achterklap”. Maar daarmee heeft de Overbodige met in zijn kielzog Hare Aangewaaide
Goudzoekster nog steeds geen recht op de troon. Mits hij kan aantonen, dat het allemaal wel snor zit, met
dat DNA.
Als het niet snor zit met zijn DNA komen de rampen voor de de in hechtenis te nemen familie met kliek met
één zegening.
Van intellectuele en/of fysieke gebreken als gevolg van inteelt zal hij geen last hebben, de bofferd
Bron Herstel de Republiek
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Evacuatiezone van 16 km. ingesteld rond Amerikaanse kerncentrale Fort Calhoun
Natuurbrand bedreigt kernafval opslag Los Alamos Laboratorium New Mexico - Fukushima: Alle 10 geteste
kinderen hebben radioactieve urine
Tienduizenden vaten met nucleair afval, bovengronds opgeslagen
op het Los Alamos Laboratorium (inzet), worden bedreigd door
een enorme natuurbrand.
Vorige maand kwam de Fort Calhoun kerncentrale in de
Amerikaanse staat Nebraska in de problemen vanwege de
overstromingen die werden veroorzaakt door de buiten zijn oevers
tredende Missouri Rivier. Een bijna 2,5 meter hoge dam rond de
centrale heeft het vorige week zondag begeven en in de
gebouwen lekt inmiddels water naar binnen, reden waarom er
pompen werden ingezet. Eergisteren besloten de autoriteiten om
een evacuatiezone van 10 mijl (ca. 16 kilometer) rond de kerncentrale in te stellen. Tegelijkertijd haastten ze
zich te verklaren dat er 'geen enkele reden is om ons ergens zorgen over te maken'. (1)
Radioactieve urine kinderen Fukushima
Ter vergelijk: de evacuatiezone rondom de Japanse kerncentrale Fukushima -de grootste nucleaire ramp in
de geschiedenis van de mensheid- bedraagt amper het dubbele, namelijk 30 kilometer. Dat deze zone van
meet af aan veel groter had moeten zijn blijkt keer op keer opnieuw; talloze onderzoeken wijzen uit dat de
straling op vele tientallen kilometers afstand van de centrale vaak hoger is dan destijds binnen de
evacuatiezone rondom de Russische rampcentrale bij Chernobyl (1986). Zo bleken alle 10 geteste kinderen
(6 tot 16 jaar) in Fukushima City, op 60 kilometer afstand van de centrale, radioactieve stoffen zoals cesium134 en cesium-137 in hun urine te hebben (2).
Sinds het vorige artikel zijn er nauwelijks nieuwe ontwikkelingen rond Fukushima. TEPCO is afgelopen
donderdag begonnen met het pompen van radioactief water uit de gebouwen van reactors 5 en 6 naar een
container. Deze kan echter slechts 10.000 ton water bevatten, terwijl de totale hoeveelheid radioactief
besmet water zo'n 110.000 ton bedraagt.
Fort Calhoun: Evacuatie, maar 'alles is o.k.'
In Nebraska bracht de voorzitter van de Amerikaanse Nucleaire Regel Commissie (NRC), Gregory Jaczko,
een bezoek aan de Fort Calhoun kerncentrale, die op slechts 30 kilometer afstand van de stad Omaha ligt.
Hij verzekerde dat de ingestelde evacuatiezone van 16 kilometer volkomen normaal was, omdat 'we binnen
deze straal voorbereid zijn op snelle ontwikkelingen ten aanzien van het vrijkomen van straling'. Ook stelde
hij de bevolking gerust dat alles in het werk wordt gesteld om de gezondheid en de veiligheid van het publiek
te beschermen. Zo zouden er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen waardoor er -ondanks enkele
lekkages- volgens hem geen schade kan ontstaan aan de kernreactor zelf.
Het uit Nebraska afkomstige Republikeinse Congreslid Jeff Fortenberry zei weliswaar geschrokken te zijn
van de forse schade die hij op het complex had gezien, maar dat er alle reden is om er 'zeer veel
vertrouwen' in te hebben dat de systemen van de centrale goed zullen blijven werken. '100% garantie is er
natuurlijk niet, want dit is een ernstige gebeurtenis. Nogmaals: het vloedwater staat tot aan de deur van de
kerncentrale. Maar men heeft zich tot het uiterste ingespannen om hier op voorbereid te zijn, zodat alles op
veilige wijze blijft werken.'
Kernafval Los Alamos Lab. bedreigd door brand
Deze week zijn er tevens grote zorgen over het Los Alamos National Laboratory in de staat New Mexico, dat
bedreigd wordt door een enorme natuurbrand die op 175 vierkante kilometer grond woedt. Op het terrein en
in de grond wordt al tientallen jaren lang nucleair afval opgeslagen. Zo'n 20.000 boven de grond opgeslagen
vaten met daarin onder andere met plutonium besmet afval zouden bij een brand kunnen openbarsten,
waardoor er een radioactieve wolk zou ontsnappen die over naburige stad Santa Fe zou kunnen worden
geblazen. (3)
Het vuur kwam gisteren zo dichtbij dat de directeur van het kernwapen-laboratorium vanaf het dak van het
Emergency Operations Center de hitte in zijn gezicht kon voelen. Brandweerlieden uit de hele omtrek
proberen ondertussen met man en macht het vuur, dat volgens de officiële kanalen het laboratorium niet lijkt
te gaan bereiken, te bedwingen (4). Alternatieve nieuwsbronnen laten aan de hand van onder andere
vrijgegeven kaarten zien dat het vuur wel degelijk bepaalde delen van het terrein van het lab heeft bereikt
(5).
Xander - (1) ABC 8 News / YouTube ; (2) M&C ; (3) ABC News / Fox News ; (4) KTVZ ; (5) YouTube
Zie ook:
16-06: Overstroming bedreigt kerncentrale Nebraska - Fukushima in Amerika?
Opmerking
Het gebied rondom de centrale hebben ze gecontroleerd platgebrand zodat het vuur niet meer bij de
centrale kan komen. Er zijn volgens de media o.a. vaten met het zeer giftige plutonium.
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VN maakt Iran en Qatar leiders Algemene Vergadering, Noord Korea hoofd ontwapening
Gezien de krachtsverhoudingen in en de doelen van de Algemene
Vergadering van de VN zou de vlag van de organisatie eigenlijk
fascistisch/communistisch/socialistisch rood moeten zijn, met in
het midden de halve maan en ster van de islam.
Het complete failliet van de door links-fascistische, anti-Westerse
en islamitische krachten overheerste Verenigde Naties werd de
afgelopen nog eens onderstreept doordat notabene Iran (!) tot
vice-president van de Algemene Vergadering werd gekozen, naast
het strenge moslim-oliestaatje Qatar, dat president werd. Een paar
weken eerder werd het agressieve communistische Noord Korea,
dat de afgelopen jaren talloze malen dreigde zijn kernwapens af te vuren op Zuid Korea en de VS,
onvoorstelbaar genoeg de leiding gegeven over de VN-conferentie voor... Ontwapening. De 'internationale
gemeenschap' anno 2011 volgt en omhelst hiermee de agenda van de meest gewelddadige,
onderdrukkende, intolerante, racistische en totalitaire regimes ter wereld. (1)
In de hele wereld is het vooral 'links' geweest dat een altijd een fervente voorstander was van de
'internationale gemeenschap' als bepaler en scheidsrechter over alle zaken. Van klimaatbeleid tot genetisch
gemodificeerde zaden en het Amerikaanse leiderschap van de vrije wereld - 'links' heeft er altijd naar
gestreeft dat de internationale gemeenschap -met aan het hoofd de VN- de enige rechtmatige autoriteit moet
zijn om te bepalen wat goed is, wat de waarheid is en welk beleid gevolgd dient te worden.
De eveneens als links beschouwde Barack Obama stelde als eerste Amerikaanse president zelfs de
autoriteit van de VN boven dat van zijn eigen volksvertegenwoordiging, het Amerikaanse Congres, door
zonder hun toestemming akkoord te gaan met de Amerikaanse betrokkenheid bij de oorlog tegen Libië. Het
feit dat de VN Veiligheidsraad geen mandaat gaf voor het afzetten van de Libische leider Gadaffi maakt hem
daarbij -ondanks de terechte protesten van Rusland en China- klaarblijkelijk niets uit.
VN richt zich weer enkel op Israël
Diezelfde VN heeft nu Iran en Noord Korea -twee landen die steevast in de top-3 staan van landen met de
slechtste mensenrechten en de ergste christenvervolgingen- een hoge leidinggevende positie gegeven.
Samen met het eveneens streng islamitische oliestaatje Qatar als president mag Iran als vice-president de
Algemene Vergadering gaan gebruiken als platform voor hun anti-Westerse, anti-Amerikaanse, antiIsraëlische en antisemitische agenda's. Hun eerste doel: de komende Durban-III conferentie in New York.
De eerste Durban conferentie in Zuid Afrika in 2001 werd berucht vanwege het extreem racistische en antiJoodse karakter. Destijds was enkel Israël het doelwit van de hoofdzakelijk islamitische aanwezigen, die de
Joden onder andere hun nationale rechten op zelfbeschikking ontzegden. Iran en Qatar zullen hier
ongetwijfeld op voortborduren en een resolutie door de Algemene Vergadering willen jagen waarin de
Palestijnen 'hun eigen' land krijgen en de Joodse staat Israël opnieuw zal worden gedelegitimeerd en
veroordeeld.
Vooruitlopend op het leiderschap van de 'internationale gemeenschap' hield Iran vorig weekend onder de
vlag van de VN de eerste 'Wereld Zonder Terrorisme Conferentie'. Irans opperleider Ali Khamenei noemde
natuurlijk Amerika en Israël als de grootste terroristen ter wereld, en president Mahmoud Ahmadinejad
herhaalde maar weer eens zijn stokpaardje door de Holocaust te ontkennen en de Joden te beschuldigen dit
als voorwendsel gebruikt te hebben voor de 'invasie' van Palestina.
Ban Ki-moon complimenteert Iran
Iran, één van de grootste sponsors van het wereldwijde terrorisme, kreeg tijdens de Conferentie de
geschreven complimenten van niemand minder dan VN-secretaris generaal Ban Ki-moon. Toen journalisten
zich openlijk afvroegen of het promoten van Iran door de VN niet een stapje te ver ging, verklaarde Bans
woordvoerder dat de VN 'zover mogelijk wil gaan' om te zorgen dat iedereen meewerkt aan de strijd tegen
het terrorisme. Met andere woorden: wat terrorisme betreft is er geen enkel verschil tussen Iran en
bijvoorbeeld de Verenigde Staten, precies het verwrongen beeld wat de moslimlanden door middel van hun
virulente propaganda de VN en de wereld hebben weten op te dringen.
Dat werd nog eens dik onderstreept door het feit dat de door het moslimblok gesteunde Soedanese
president Omar al-Bashir, gezocht door het Internationale Gerechtshof vanwege het plegen van massale
genocide en monsterachtige misdaden op de zwarte bevolking in zijn land, eveneens te gast was op de
'contra terrorisme' conferentie.
Noord Korea hoofd ontwapening?!
Het steeds openlijker naar kernwapens strevende Iran verkeert in goed gezelschap nadat eerder deze
maand Noord Korea -off all nations- tot hoofd werd gekozen van de VN-Conferentie voor Ontwapening.
Beide landen trekken zich al jaren niets aan van VN-sancties en steunen elkaar in de ontwikkeling van
ballistische raketten waarmee kernkoppen kunnen worden afgevuurd. Groot verschil met bestaande
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kernwapenlanden zoals de VS, Rusland, Frankrijk en Groot Brittannië is het feit dat zowel Noord Korea en
Iran openlijk dreigen om hun wapens te gaan inzetten tegen hun vijanden.
Voor de VN moge dit inmiddels 'business as usual' zijn, maar voor ieder land dat nog enigszins waarde
hecht aan democratie en vrijheid moet het toch een gruwel zijn dat de VN nu onderworpen is aan de wil van
een door-en-door corrupte en moreel totaal bankroete alliantie tussen communistische, socialistische, linksfascistische en islamitische staten.
Linkse 'bruinhemden'
Hoe kan het dan dat, gezien de ultieme verdorvenheid van de VN en het internationale systeem dat het
beheerst, leden van internationaal 'links' -van San Francisco tot Washington, Van Stockholm en Den Haag
tot Parijs en Madrid- blijven beweren dat zij de 'slachtoffers van tirannie' ondersteunen? Ze beweren dat ze
voor vrijheid, tolerantie en mensenrechten zijn, maar net als met de VN laten de feiten zien dat 'links' het
tegenovergestelde is van wat ze beweren te zijn en te willen.
In bijvoorbeeld de VS worden enkel rechtse, conservatieve en/of Republikeinse volksvertegenwoordigers en
kandidaten zwart en belachelijk gemaakt door de door links overheerste media. Zelfs een immens populaire
presentator als Glenn Beck werd weggebonjourd omdat hij teveel kritiek zou hebben op de linkse overheid
en op de islam. In Europa is het al niet anders; neem bijvoorbeeld Nederland, waar meer dan 1 miljoen PVVkiezers steevast vergeleken worden met 'Nazi's' - en dat terwijl de ideologie van Hitlers partij veel meer
overeenkomsten vertoont met wat juist de linkse partijen graag zouden willen zien gebeuren.
Tekenend in dat opzicht was bijvoorbeeld het recente bezoek van de Israëlische historicus Benny Morris aan
de London School of Economics. Bij de universiteit werd hij opgewacht door tientallen moslims, Arabieren en
hun linkse steunbetuigers, die hem toeschreeuwden dat hij een fascist en een racist was en dat Engeland
hem nooit had moeten toelaten. 'Ik dacht dat ik me in de jaren '30 in Berlijn bevond, in een scène met
bruinhemden,' was Morris' veelzeggende commentaar.
Linkse haat tegen Israël
Internationaal links wordt eveneens gekenmerkt door de buitengewone intolerantie voor -om niet te zeggen
openlijke haat tegen- Israël en de steeds minder verhulde sympathie voor de Palestijnse terreurbeweging
Hamas. In eigen land zijn vooral Harry van Bommel, Anja Meulenbelt (beiden SP), Gretta Duisenberg en
natuurlijk (dol)Dries(t) van Agt de meest beruchte voorvechters van het Palestijnse antisemitische racisme,
hierin steevast gesteund door de radicaal-linkse, anti-Israëlische Nederlandse Omroep Stichting (NOS).
Met holle frasen en slogans over 'tolerantie' hebben al deze zogenaamde voorvechters van de
'mensenrechten' zich geschaard achter de 'internationale gemeenschap', de VN, die inmiddels wordt
beheerst en geleid door de meest gewelddadige, intolerante, racistische, discriminerende, onderdrukkende
en totalitaire krachten en regimes ter wereld. Er is maar weinig voor nodig om het aardige en begripvolle,
maar flinterdunne maskertje van 'links' weg te trekken en hun ware gezicht en sympathieën bloot te stellen.
Jammer genoeg nemen nog steeds te weinig mensen die moeite om werkelijk het verschil uit te maken en
verandering te bewerkstelligen.
Xander - (1) Jerusalem Post

“Universeel middel ontdekt tegen alle soorten kanker”
Bron / origineel: (c) www.hln.be
Gezonde cellen hebben twee manieren om schade te herstellen, waardoor ze zich
kunnen voortplanten, groeien en zich verspreiden, maar de cellen in borsttumoren
hebben er maar één door een defect in het gen 'BRCA1'. De medicatie,
zogenaamde 'PARP'-inhibitoren, treft de manier waarop tumorcellen zichzelf
herstellen. Hierdoor kunnen ze zich niet vermenigvuldigen, waardoor ze uiteindelijk
zelfs afsterven.
De pillen vallen erfelijke vormen van borstkanker aan, maar ook tumoren in de
eierstokken, prostaat als in de pancreas die hetzelfde defecte gen als oorzaak
hebben. Een voordeel is dat de PARP-inhibitoren zich enkel op de tumor
concentreren en deze cellen doden zonder de gezonde cellen schaden. Dit betekent dat patiënten minder
neveneffecten ervaren dan ze bij chemotherapie of bestraling zouden merken, want deze behandelingen
treffen wel ook gezonde cellen.
Sommige borst-, eierstok- en prostaattumoren hebben hetzelfde foute gen, maar dit vormt slechts een
minderheid van de kankers. Dit onderzoek zou leiden tot medicatie die gebruikt wordt bij tumoren die deze
genetische fout niet hebben om dit defect na te bootsen. Bij experimenten op muizen met longtumoren bleek
dat het blokkeren van een molecule genaamd 'Cdk1' ook het herstel van DNA stopt. De tumor van de dieren
kromp, ook werden enkel de kankercellen getroffen. Deze ontdekking zou algemeen toepasbaar kunnen
worden, waardoor een universeel middel tegen kanker realiteit kan worden. Bijwerkingen als misselijkheid en
vermoeidheid zouden minimaal zijn.
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Wees Waakzaam 1 – De vervlakking van een complete samenleving:
Deel I voedingsmiddelen, dranken en medicijnen
Door René Voogt.
Wordt er door de regeringen een doelbewuste poging ondernomen om de
Wereldgemeenschap zo “dom mogelijk” te houden? Een verklaring die
moeilijk te bewijzen valt, maar er bestaat een grote hoeveelheid gegevens
waaruit blijkt dat de heersende elite het niet alleen tolereert, maar een
effectief beleid voeren dat een nadelig effect op de lichamelijke en
geestelijke gezondheid van de bevolking heeft. In deze serie artikelen wordt
ingegaan op de vele manieren waarop de moderne mens bewust wordt verstomd. Deel I heeft betrekking
op de gifstoffen die we vinden in ons dagelijkse voedsel, dranken en medicijnen.
Afbeelding van: deesillustration.com
Het thema van het verstommen en dehumaniseren van de massa‟s wordt vaak besproken in artikels van
waakzame burger. De aanwezigheid van deze concepten onder de alledaagse cultuur zijn desalniettemin
alleen de uitwendige en symbolische bewoording van de ingrijpende veranderingen die in onze samenleving
gebeuren. Wetenschappelijke gegevens tonen al jarenlang aan dat regeringen over de hele wereld de
verkoop tolereren van vele producten welke rechtstreeks een negatieve invloed uitoefenen op de cognitieve
en lichamelijke gezondheid van de mens. Zoals u zult zien in dit artikel hebben we dagelijks te maken met
producten die leiden tot hersenbeschadiging, een verminderde beoordeling en zelfs leiden tot een lager IQ.
Is een “domme bevolking” iets dat gewenst wordt door de elite? Hitler zei ooit: “Wat een geluk voor de
leiders dat de mensen niet denken“. Een goed opgeleide bevolking kent haar rechten, begrijpt de
problemen en onderneemt actie wanneer het niet overeen komt met wat er gaande is. Beoordelend over de
enorme hoeveelheid gegevens die beschikbaar zijn over dit onderwerp, lijkt het erop dat de elite precies het
tegenovergestelde willen: een ongezonde, bange, verwarde en verdoofde bevolking. We zullen eens kijken
naar de effecten van medicijnen, pesticiden, fluoride en aspartaam op het menselijk lichaam en hoe die
producten naar voren geschoven worden door mensen binnen de machtsstructuur.
wantoestanden onder de voorgeschreven medicijnen
Amerika heeft tijdens de laatste decennia een duizelingwekkende
stijging gezien in voorgeschreven medicijnen om allerlei problemen
mee te kunnen behandelen. Kinderen zijn in het bijzonder getroffen
door dit fenomeen. Sinds de jaren `90, wordt er een alsmaar stijgend
aandeel van Amerikaanse kinderen gediagnosticeerd met “ziekten”,
als Aandacht stoornissen (ADD) waarvoor men dan
bewustzijnsveranderende medicatie voorschrijft, zoals Ritalin.
De DEA werd in de afgelopen jaren gealarmeerd door de enorme
toename van deze voorgeschreven geneesmiddelen. Sinds 1990 zijn
de recepten voor methylfenidaat (Ritalin – Concerta etc) met 500
procent toegenomen, terwijl de recepten voor amfetamine voor hetzelfde doel toenamen met 400 procent.
Nu zien we een situatie waarin zeven tot tien procent van de jongens in het land deze drugs gebruiken,
evenals een stijgend percentage onder de meisjes.- Bron
Vandaag de dag, worden kinderen die blijk geven van te veel energie, karakter of hechtheid moedwillig
verdoofd met krachtige geneesmiddelen die rechtstreeks van invloed zijn op de manier waarop hun
hersenen zullen functioneren. Gaan we de goede kant uit, op deze manier?
Ondanks dat ADD niet eens een duidelijk omschreven en gedocumenteerde stoornis is – het veroorzaakt
geen waarneembare biologische effecten van welke aard dan ook – maar kinderen worden nog steeds in
grote aantallen met de ziekte gediagnosticeerd. Dit roept belangrijke ethische vragen op.
“Kinderartsen alsmede ethici hebben ook uiting gegeven over hun bezorgdheid in het gebruik van deze
stimulerende middelen. In een artikel gepubliceerd in de New York Times, stelden zij vraagtekens bij de
wenselijkheid om kinderen te behandelen met medicatie zonder een duidelijke diagnose in de hoop dat ze
het beter zouden gaan doen op school. Ze vroegen ook of de medicijnen voortaan gegeven moesten worden
aan volwassenen die faalden in hun carrière. Zij betwijfelden de menswaardigheid van deze werkwijze.
Deze zorgen werden ook geuit in het nummer van Pediatrics uit januari van 2005, daarin werden de grote
tegenstrijdigheden tussen ervaringen van kinderartsen uit de praktijk en de richtlijnen van de American
Academy of Pediatrics (AAP) voor de beoordeling en behandeling van kinderen met ADHD naar voren
gebracht. Het artikel vermelde ook dat, omdat de medische gemeenschap niet tot een consensus kon
komen over hoe ADD / ADHD te diagnosticeren, zij ook geen uitgebreide besluiten zouden moeten nemen
over hoe personen behandeld zouden moeten worden die gediagnosticeerd werden met deze stoornis”.
Het gebruik van Ritalin op jonge leeftijd breekt de psychologische drempel die mensen erop nahouden in de
richting van het gebruik van voorschreven medicatie, wat maakt dat deze kinderen later in hun leven eerder
kans hebben om makkelijker nog meer medicatie te consumeren. We moeten niet verbaasd zijn getuige te
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zijn van een dramatische stijging in het verbruik van antidepressiva in de komende jaren. Deze trend is al
begonnen:
“In haar studie, keek de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention op tegen 2,4 miljard
voorgeschreven medicijnen tijdens bezoeken aan artsen en ziekenhuizen in 2005. Daarvan, waren er 118
miljoen voor antidepressiva.Het gebruik van antidepressiva en andere psychotrope geneesmiddelen –
degene die de hersenen beïnvloeden – zijn explosief gestegen in het afgelopen decennium. Het gebruik van
antidepressiva onder Volwassenen is bijna verdrievoudigd tussen de perioden 1988-1994 en 1999-2000.
Tussen 1995 en 2002, het recentste jaar waarvoor statistieken beschikbaar zijn, steeg het gebruik van deze
geneesmiddelen met 48 procent, meld de CDC”.
- Elizabeth Cohen, CNN
Het gebruik van voorgeschreven medicatie kan voor goede hulp zorgen voor specifieke en goed
gediagnosticeerde gevallen. De farmaceutische industrie echter, die veel “vrienden” op hoog niveau binnen
de overheid heeft, duwen het wijdverbreide gebruik van psychiatrische drugs onder het publiek voort. Sinds
2002 zijn er een groot aantal pillen op de markt gebracht voor het publiek waarvan beweerd wordt dat ze
allerlei psychische aandoeningen teniet zouden doen, maar veel van die pillen werden goedgekeurd voor
verkoop zonder een gedegen onderzoek op bijwerkingen. Erger nog: de bijwerkingen zijn bekend, maar
worden verborgen gehouden voor het publiek. Hieronder is een lijst met waarschuwingen afgegeven op
gangbare psychiatrische medicijnen. Meerdere bijwerkingen op die lijst zijn eigenlijk zeer beangstigend
omdat het niet mogelijk zou mogen zijn dat een pil zo veel macht heeft over het menselijk brein. Denk er
eens over na: Meerdere geneesmiddelen zijn onderworpen aan waarschuwingen omdat ze ertoe kunnen
leiden dat u … zelfmoord pleegt?
2004
22 maart: De Food and Drug Administration (FDA) waarschuwt
dat Prozac-achtige antidepressiva (de zogenaamde selectieve
serotonine heropname remmers of SSRI‟s) “angst, agitatie,
paniekaanvallen, slapeloosheid, prikkelbaarheid, vijandigheid,
impulsiviteit, acathisie [ernstige rusteloosheid], hypomanie
[abnormale opwinding] en manie [psychose gekenmerkt door
opgetogen gevoelens, grootheidswaanzin] kunnen
veroorzaken”.
Juni: De Therapeutic Goods Administration, de Australische
equivalent van de FDA, rapporteerde dat de nieuwste
antipsychotische medicijnen het risico op diabetes kunnen
verhogen.
Juni: De FDA gelast dat de verpakking voor het stimulerende Adderall een waarschuwing moet bevatten
over plotselinge cardiovasculaire sterfgevallen, vooral bij kinderen met onderliggende hart-en vaatziekten.
15 oktober: De FDA haalde haar sterkste “Zwarte”-label waarschuwing uit de kast voor antidepressiva`s
welke suïcidale gedachten en handelingen konden veroorzaken onder gebruikers jonger dan 18 jaar.
21 oktober: Het Nieuw-Zeelandse Geneesmiddelen Bijwerkingen Comité heeft geadviseerd dat oudere en
nieuwe antidepressiva niet meer mogen worden toegediend aan patiënten jonger dan 18 jaar vanwege het
risico op zelfmoord.
17 december: De Amerikaanse FDA vereist dat op de verpakkingen van de “ADHD” drug, Strattera, vermeld
wordt dat er zich “ernstige leverbeschadigingen kunnen ontwikkelen tot lever falen aan toe resulterend in de
dood, of de noodzaak tot een levertransplantatie onder een klein percentage van de patiënten”.
2005
9 februari: Health Canada, de Canadese tegenhanger van de FDA, schort het in de handel brengen van
Adderall XR (Vrijgave, eenmaal per dag) op als gevolg van meldingen van 20 plotselinge onverklaarde
sterfgevallen (14 kinderen) en 12 beroertes (2 bij kinderen).
11 april: De FDA waarschuwt dat antipsychotische medicatie bij gebruik onder oudere patiënten het risico
van overlijden kan verhogen.
28 juni: De FDA kondigt haar voornemen aan om het etiket van Concerta en andere Ritalin producten te
voorzien van de bijwerkingen: “Visuele hallucinaties, zelfmoord neigingen [ideeën], psychotisch gedrag,
evenals agressie of gewelddadig gedrag”.
30 juni: De FDA waarschuwde dat het antidepressivum Cymbalta zelfmoordneigingen of gedrag kan
veroorzaken bij pediatrische patiënten die het gebruikten. Het waarschuwde ook voor het verhoogde risico
op suïcidaal gedrag onder volwassenen die andere antidepressiva gebruikten.
Augustus: De Australische Therapeutic Goods Administration vonden een relatie tussen antidepressiva en
suïcidaliteit, acathisie (ernstige onrust), agitatie, nervositeit en angst onder volwassenen. Soortgelijke
symptomen konden ook optreden tijdens het afkicken van de drugs, werd geconstateerd.
19 augustus: Het Europees Geneesmiddelen Comité voor genees kundige producten waarschuwt voor het
gebruik van antidepressiva onder kinderen, en verklaard dat de medicijnen suïcide pogingen en gedachten,
agressie, vijandigheid, vijandig gedrag en woede veroorzaken.
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26 september: De Agenzia Italiana del Farmaco (Italiaanse Drug Agency, gelijkwaardig aan de FDA)
waarschuwde tegen het gebruik van oudere (tricyclische) antidepressiva bij mensen onder de 18 jaar oud. Er
werd ook verklaard dat de medicijnen in verband werden gebracht met hartaanvallen onder mensen van alle
leeftijden.
29 september: De FDA geeft de opdracht dat de etikettering voor de “ADHD” drug Strattera een omlijnde
waarschuwing moet bevatten over het verhoogde risico van zelfmoordgedachten onder kinderen en
adolescenten die het middel gebruiken.
17 oktober: De FDA waarschuwde dat het antidepressivum Cymbalta leverschade kan veroorzaken.
24 oktober: De FDA trekt het stimulerende Cylert uit de markt vanwege het risico op levertoxiciteit en het
falen van de lever.
November: De FDA waarschuwde dat het antidepressivum Effexor moorddadige gedachten kan
veroorzaken.
2006
9 februari: Het FDA Drug Safety and Risk Management Advisory Comite dringt erop aan dat de grootste
“zwarte” waarschuwing dient te worden afgegeven voor stimulerende middelen, omdat ze kunnen leiden tot
hartaanvallen, beroertes en een plotselinge dood.
20 februari: Britse autoriteiten waarschuwden dat Strattera geassocieerd wordt met beroertes en dat het
een potentiële verlenging van de tijd periode tussen de hartslagen veroorzaakt.
22 maart: Een FDA adviserend panel hoort het bewijs aan van bijna 1.000 meldingen van kinderen die
psychose of manie ervoeren tijdens het gebruik van stimulerende middelen.
3 mei: FDA adverse drug reaction meld: antipsychotische medicijnen verbonden aan 45 sterfgevallen onder
kinderen en 1.300 ernstige bijwerkingen, zoals stuipachtige krampen en een te laag aantal aan witte
bloedcellen.
12 mei: De fabrikant van Paxil waarschuwt dat het antidepressivum het risico op zelfmoord onder
volwassenen verhoogd.
26 mei: Health Canada geeft nieuwe waarschuwingen uit voor zeldzame hart klachten door alle drugs die
voorgeschreven werden voor “ADHD”, met inbegrip van het risico op een plotselinge dood.
2 juni: Een FDA onderzoek stelt vast dat het antipsychotische medicijn, Risperdal, tumoren aan de hypofyse
kan veroorzaken. De hypofyse, aan de voet van de hersenen, scheidt hormonen die de groei bevorderen en
lichaamsfuncties reguleert. Antipsychotische middelen kunnen het prolactine verhogen, een hormoon in de
hypofyse, en deze verhoging is gekoppeld aan kanker. Er werd ontdekt dat Risperdal het prolactine veel
meer verhoogde dan andere antipsychotische middelen.
19 juli: De FDA stelt dat de verpakking van antidepressivum een waarschuwing moet dragen dat het een
fatale longaandoening bij pasgeborenen wiens moeders SSRI antidepressiva namen tijdens de
zwangerschap kan veroorzaken. Migraine patiënten dienen ook gewaarschuwd te worden dat het
combineren van migraine medicijnen met SSRI‟s kan resulteren in een levensbedreigende aandoening, het
zogenaamde serotonine-syndroom.
Voedselvergiftiging
De moderne mens neemt in zijn leven een ongelofelijke hoeveelheid chemicaliën,
kunstmatige smaakstoffen en additieven tot zich. Hoewel er een groeiende
bewustwording ten aanzien van gezond eten gaande is, is er ook veel verkeerde
informatie en desinformatie.
Op dit moment, produceert één enkel bedrijf – Monsanto – ongeveer 95% van alle
sojabonen en 80% van al het koren in de VS. Overweeg dit, de cornflakes die u
had met het ontbijt, de soda die je dronk tijdens de lunch en rundvleesstoofpot die
je gegeten hebt als diner werden waarschijnlijk geproduceerd uit gewassen
geteeld met de gepatenteerde genen van Monsanto. Er zijn tal van documenten en
films die Monsanto`s bewapening van de agro-industrie blootleggen, dus ik zal verder niet ingaan op deze
kwestie. Het is echter van groot belangrijk op te merken dat er op dit moment in de voedingsindustrie een
monopolie bestaat met een ongezonde band tussen Monsanto en de Amerikaanse regering: Veel mensen
die wetten aangenomen hebben op het gebied van voedsel, medicijnen en landbouw stonden ook op een
bepaald punt op de loonlijst van Monsanto. Met andere woorden, de elite beslist welke voedingsmiddelen
aan jou worden verkocht.
Ambtenaren die voorheen werkzaam waren voor Monsanto:
* Justice Clarence Thomas werkte als advocaat voor Monsanto in de jaren `70. Thomas schreef de mening
van de meerderheid in een 2001 besluit van het hooggerechtshof JEM Ag Supply, Inc v. Pioneer Hi-Bred
International, Inc | J. EM AG Supply, Inc V. Pioneer Hi-BREDINTERNATIONAL, INC waaruit bleek dat
“nieuw ontwikkelde plantenrassen octrooieerbaar zijn onder de algemene patentrechten van de Verenigde
Staten. Deze zaak bevoorrecht alle bedrijven die profiteren van genetisch gemodificeerde gewassen,
waarvan Monsanto één van de grootste is.
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* Michael R. Taylor was een assistent van de commissaris van Food and Drug Administration (FDA)
voordat hij voor een advocatenkantoor ging werken voor het verkrijgen van een FDA goedkeuring voor
kunstmatige groeihormonen van Monsanto in de jaren `80. Taylor werd vervolgens adjunct-commissaris van
de FDA van 1991 tot 1994. Taylor werd later opnieuw benoemd tot de FDA in augustus 2009 door president
Barack Obama.
* Dr Michael A. Friedman was een adjunct-commissaris van de FDA, voordat hij werd ingehuurd als senior
vice-president voor Monsanto.
* Linda J. Fisher was een assistent administrateur bij het United States Environmental Protection Agency
(EPA) voordat ze vice-president werd bij Monsanto 1995 tot 2000. In 2001, werd Fisher de plaatsvervangend
administrateur van de EPA.
* Voormalig minister van Defensie Donald Rumsfeld werd voorzitter en uitvoerend directeur van GD
Searle & Co, wat Monsanto al in 1985 had gekocht. Rumsfeld maakte hierbij een persoonlijk gewin van ten
minste $ 12 miljoen USD door deze transactie.
Vele wetten (goedgekeurd door ex-werknemers van Monsanto) hebben de invoering en de consumptie van
genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen voor het publiek vergemakkelijkt.
“Volgens de huidige statistieken is 45% van de maïs en 85% van de sojabonen in de Verenigde Staten
genetisch gemanipuleerd (GE). Naar schattingen wordt er van ongeveer 70-75% van de vervaardigde
voedingsmiddelen (te vinden in onze lokale supermarkten) verondersteld dat ze GE ingrediënten bevatten.
Andere GE voedingsmiddelen zijn canola, papaja‟s, radicchio, aardappelen, rijst, pompoen of courgette,
meloen, suikerbieten, vlas, tomaten en koolzaad. Eén non-food (niet eetbaar) gewas dat hoofdzakelijk
bestaat uit GE is katoen. Het GE hormoon recombinant bovine growth hormone (rBGH of Prosilac) was één
van de eerste GE-producten die toegelaten werd in de nationale voedselvoorziening. De Amerikaanse Food
and Drug Administration (FDA) keurde Monsanto‟s rBGH in 1993 goed”.
– Anna M. Salanti, genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen
Hoewel het nog onmogelijk is om de lange-termijn effecten van genetisch gemanipuleerde
voedingsmiddelen op het menselijk lichaam te kunnen bepalen, hebben zich al enkele feiten
gemanifesteerd. GE voedingsmiddelen bevatten minder voedingsstoffen en, nog belangrijker, ze zijn
“chemie-vriendelijk”.
“Een van de kenmerken van GE voedsel is hun vermogen om chemische stoffen te
weerstaan, met inbegrip van de pesticiden. Bromoxynil en glyfosaat worden in verband
gebracht met ontwikkelingsstoornissen bij foetussen, tumoren, carcinomen en nonHodgkin lymfoom (zeldzame vorm van lymfklierkanker). Studies geven aan dat het
recombinant Groeihormoon bovine (rBGH) van Monsanto, waarmee koeien werden
behandeld, melk produceerden met een verhoogd tweede hormoon, IGF-1. Dit hormoon
wordt in verband gebracht met menselijke kankers. De aanbevelingen van de Congres
waakhond, “Government Accounting Office” (GAO), waren dat rBGH niet goedgekeurd
moest worden. De Europese Unie, Canada, en anderen hebben het verboden. De VN
weigert ook te betuigen dat het gebruik van rBGH veilig is”. - Ibid
Genetische modificaties ontwikkeld door Monsanto maken hun producten groter en
esthetisch. Een ander, minder besproken “verbetering” is dat de planten het „vermogen
hebben om bijna onbeperkte hoeveelheden Roundup bestrijdingsmiddelen te
weerstaan. Dit stimuleert de boeren om dit merk bestrijdingsmiddel te gebruiken wat
wederom wordt geproduceerd door….. Monsanto ….
Studies rond Roundup aaneenschakelen de krachtige pesticiden en herbiciden tot tal
van gezondheidsproblemen, zoals:
* Een verhoogd risico op lymfoom kanker (lactogeen hormoon)
* Miskramen
* aandachtsstoornissen
Fluoride
Een andere bron van schadelijke chemische stoffen wordt aangetroffen in het water en frisdranken van de
moderne mens. Sinds 2002 laten statistieken van de CDC zien, dat bijna 60% van de Amerikaanse
bevolking gefluorideerd water toegediend krijgen via de waterkraan in hun huizen. De officiële reden voor de
aanwezigheid van fluoride in ons kraanwater? Het voorkomt tandbederf. Ok … echt? Is dit kleine voordeel
dan echt de moeite waard dat grote hoeveelheden van deze giftige stof door de bevolking worden genuttigd?
Enkele studies ontkennen zelfs de tandheelkundige voordelen van gefluorideerd water.
“Wetenschappers geloven nu dat de belangrijkste beschermende werking van fluoride niet afkomstig is van
het innemen van de chemische stof, daar de tanden het niet absorberen vanuit het lichaam, maar door de
directe absorptie van locale toediening op de tanden. Dit betekent dat gefluorideerd water dat ingeslikt wordt
een veel minder effectieve manier is om gaatjes te bestrijden dan het poetsen met gefluorideerde
tandpasta”. - Bron
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Dus waarom wordt fluoride nog steeds in leidingwater gevonden? Hier zijn een aantal feiten over
gefluorideerde chemische stoffen:
* Ze werden ooit gebruikt als pesticide
* Ze zijn geregistreerd als “giftig“ in een WET uit 1972, in dezelfde groep gifstoffen als: arseen, kwik en
paraquat
* Fluoride wordt wetenschappelijk beschouwd GIFTIGER te zijn dan lood, maar er zit 20 keer meer fluoride
in het leidingwater dan lood
Er zijn Veel studies uitgevoerd naar de effecten van fluoride op het
menselijk lichaam waarbij een aantal opmerkelijk nadelige effecten
werden opgemerkt: het verandert het beendergestel en de kracht,
schaadt het immuunsysteem en het werd gekoppeld aan bepaalde
kankers. Een ander alarmerend gevolg van fluoridering is het
effect op de hersenfuncties:
“In 1995, neurotoxicologist en voormalig directeur toxicologie bij
Forsyth Dental Center in Boston, publiceerde Dr Phyllis Mullenix
een onderzoek waaruit blijkt dat de fluoride zich ophoopt in de
hersenen van de dieren wanneer ze worden blootgesteld aan
matige niveaus. Schade aan de hersenen vond plaats en de
gedragspatronen van de dieren werden nadelig beïnvloed. Nakomelingen van de zwangere dieren die een
relatief lage doses fluoride ontvingen toonden permanente effecten op de hersenen die gezien kunnen
worden als hyperactiviteit (ADD-achtige symptomen). Jonge dieren en volwassen dieren die fluoride werd
gegeven ervoeren het tegenovergestelde effect – hypoactiviteit of traagheid. De toxische effecten van
fluoride op het centrale zenuwstelsel werd vervolgens bevestigd door eerder ingestelde geclassificeerde
overheidsonderzoeken. Twee nieuwe epidemiologische studies hebben de neiging om de neurotoxische
effecten van fluoride op de hersenen te bevestigen, ze toonden aan dat kinderen die blootgesteld waren aan
grotere hoeveelheden fluoride een lager IQ hadden”.
– Bron
Een minder bekende, maar zeer belangrijk neveneffect van fluoride is de verkalking van de pijnappelklier.
Tot in de jaren `90, was er geen enkel onderzoek uitgevoerd om het effect
van fluoride op de pijnappelklier te bepalen – een kleine klier gelegen tussen
de twee hemisferen van de hersenen dat de productie van het hormoon
melatonine reguleert. Melatonine is een hormoon dat het begin van de
puberteit helpt te reguleren en beschermt het lichaam tegen celbeschadiging veroorzaakt door vrije radicalen.
Nu is bekend – met dank aan het minutieuze onderzoek van Dr Jennifer
Luke van de Universiteit van Surrey in Engeland – dat de pijnappelklier de
primaire doelgroep is van fluoride accumulatie in het lichaam.
Het zachte weefsel van een volwassen pijnappelklier bevat meer fluoride
dan enig ander zacht weefsel in het lichaam – een fluoride niveau van (~
300 ppm) is in staat enzymen te onderdrukken.
De pijnappelklier bevat ook hard weefsel (hyroxyapatite kristallen), en dit harde weefsel accumuleert meer
fluoride (maximaal tot 21.000 ppm) dan alle andere harde weefsels in het lichaam (bijv. tanden en botten).
- Bron
Anders dan de regulerende vitale hormonen, staat de pijnappelklier erom bekend dat het een esoterische
functie dient. Het staat bekend onder de mystieke groepen als het “derde oog” en wordt door vele culturen
beschouwd als een deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor spirituele verlichting en een schakel
om Goddelijk te worden. Ligt de verlichting buiten de grenzen van de gewone man?
“In het menselijk brein zit een kleine klier die de pijnappelklier genoemd wordt, wat het heilige oog is van de
Ouden, en overeen komt met het derde oog van een Cycloop (figuur uit de Griekse mythologie met 1 oog).
Er is maar weinig bekend over de functie van de pijnappelklier, waarover Descartes suggereerde
(verstandiger dan hij wist) dat het misschien wel de verblijfplaats van de geest van de mens was”.
- Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages
Aspartaam
Aspartaam is een kunstmatige zoetstof gebruikt in “suiker-vrije”
producten, zoals light dranken en kauwgom. Sinds de ontdekking
in 1965, veroorzaakte Aspartaam een grote controverse over de
gezondheidsrisico‟s – hoofdzakelijk het veroorzaken van
hersentumoren – en werd door de FDA geweigerd om te mogen worden verkocht aan het publiek. Searle het
bedrijf dat probeerde Aspartaam te vermarkten benoemde in 1977 Donald Rumsfeld als CEO … en de
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dingen veranderden drastisch. In een zeer korte tijd, zou aspartaam haar weg vinden in meer dan 5.000
producten.
“Donald Rumsfeld zat in het overgangsteam van president Reagan en de dag nadat hij was aantreden
benoemde hij een FDA commissaris die aspartaam zou goedkeuren. De FDA zette een onderzoeksraad op,
uit de beste wetenschappers die ze hadden welke zeiden dat aspartaam niet veilig was en dat het
hersentumoren veroorzaakten, het verzoekschrift ter goedkeuring werd weer ingetrokken. De nieuwe FDA
commissaris, Arthur Hull Hayes, haalde de raad over en ging aan het werk voor het PR-bureau van de
fabrikant, Burson-Marstellar, voor (volgens geruchten) 1000,00 dollar per dag, en heeft sindsdien geweigerd
nog een woord met de pers te spreken”. - Bron
Jaren na de goedkeuring door de FDA, dringen vooraanstaande wetenschappers er nog steeds op aan bij
de organisatie dit product te verbieden.
“Dr John Olney, die The Field of Neuoscience oprichtte “excitotoxiciteit” genaamd, probeerde de
goedkeuring van aspartaam in 1996 tegen te houden met advocaat James Turner. De FDA`s eigen
toxicoloog Dr Adrian Gross vertelde het Congres dat aspartaam zonder twijfel, hersentumoren en
hersenkanker kon veroorzaken, en dat het in strijd is met het Delaney Amendement, dat verbiedt dat er iets
in de voeding toegevoegd mag worden waarvan bekend is dat het kanker kan veroorzaken. Gedetailleerde
informatie hierover kun je vinden in het Bressler Rapport (FDA rapport over Searle)”. - Ibid
In 1995 werd de FDA gedwongen, onder de Vrijheid van de Informatie Wet, een lijst vrij te geven met
tweeënnegentig symptomen veroorzaakt door aspartaam gemeld door duizenden slachtoffers:
Deze symptomen zijn echter slechts het topje van de ijsberg. Aspartaam wordt ook in verband gebracht met
ernstige ziekten en gezondheid`s problemen voor de lange termijn.
“Volgens de vooraanstaande artsen en onderzoekers wanneer het gaat om dit onderwerp, veroorzaakt
aspartaam hoofdpijn, geheugenverlies, epileptische aanvallen, verlies van gezichtsvermogen, coma en
kanker. Het verergert of bootst de symptomen na van ziekten en aandoeningen als fibromyalgie, MS, lupus,
ADD, diabetes, Alzheimer, chronische vermoeidheid en depressie. Verder wordt erop gewezen dat
aspartaam methylalcohol vrijlaat. Het resultaat is chronische methanol vergiftiging wat van invloed is op het
dopamine-systeem van de hersenen wat een verslaving veroorzaakt. Methanol of methylalcohol, vormt een
derde van de moleculen in aspartaam en wordt geclassificeerd als een zeer ernstig verdovend vergif”. - Ibid
Ter afsluiting
Als de belangrijkste boodschap van deze website is “LET OP wat je geest binnenkomt”, dan is de
belangrijkste boodschap van dit artikel “LET OP wat uw lichaam binnengaat”. De consumptie van de
producten die hierboven vermeld staan zullen waarschijnlijk niet leiden tot een onmiddellijk en merkbaar
effect. Maar, als je vele jaren lang deze stoffen tot je neemt, wordt iemands denk vermogen steeds
grimmiger, de mogelijkheid om zich te concentreren wordt belemmerd en het beoordelingsvermogen wordt
aangetast. Met andere woorden, de eens zo scherpe geest wordt ONNOZEL. Wat gebeurt er wanneer een
COMPLETE bevolking wordt VERZADIGT en VERGIFTIGD op een dagelijkse basis? Ze raken gevoelloos,
verdooft als een zombie, en zijn volgzaam. In plaats van belangrijke vragen te stellen en te zoeken naar
waarheid, volbrengt de zwijgzame massa gewoon haar dagelijkse dingen en absorberen wat de media hen
ook vertelt. Is dit niet precies waar de elite naar op zoek zijn, dat te creëren?
Er is echter een lichtpuntje. Veel van de negatieve effecten van de stoffen hierboven beschreven zijn
omkeerbaar. En JIJ bent degene die beslist wat uw lichaam binnengaat. Dit artikel geeft een kort
overzicht van de gevaren die op de loer liggen voor het onbewuste publiek, echter veel informatie is
beschikbaar waardoor JIJ in staat bent om verlichte beslissingen te nemen. Uw lichaam is een tempel. Staat
u het toe dat diezelfde tempel wordt ontheiligd?
Blijf Waakzaam.
Noot Vertaler: Ik hoop dat uw wenkbrauwen menige keer gefronst hebben bij het lezen van dit artikel – Dat
zegt namelijk dat u er anders tegenaan keek dan hetgeen hier gesteld werd. Lieve lezer, we doen onze
uiterste best om uw aandacht te trekken maar aldaar houdt het op – meer kunnen wij niet doen.
De rest is AAN U!
Het enige dat ik nu nog kan doen is u attent maken op de site van verontruste moeders, een site in het leven
geroepen om dit soort misstanden onder de loep te nemen, maar dat niet alleen, ze komen ook met
oplossingen. Sinds al een geruime tijd geven de initiatief nemers van verontruste moeders lezingen door
heel het land. Ik kan u alleen maar adviseren om daar eens een keertje heen te gaan – u zult er geen spijt
van krijgen.
Op hun site`s veel meer informatie en de agenda waar en wanneer ze te vinden zijn.
Bron: http://vigilantcitizen.com/ (Vrij vertaald door René Voogt), http://hetuurvandewaarheid.info/
Bron afbeelding: http://vigilantcitizen.com/
Rene Voogt is schrijver en vertaler . Hij is vooral gericht op het gebied van geheime genootschappen en de
“macht achter de machten”. Publicist op hetuurvandewaarheid.info. Lees meer van Rene Voogt.
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Obama verschuift vredesverdrag Israël - Palestijnen naar 2013
Israëlische president Peres: Vredesverdrag over Jeruzalem zal wereldoorlog veroorzaken
De Israëlische regering besloot vandaag om het nieuwe Gaza
flottielje 'met alle mogelijke middelen' te stoppen (foto: IDFcommando's enteren een schip van het eerste flottielje in 2010).
Volgens bronnen in Washington heeft de Amerikaanse president
Obama besloten om de onderhandelingen tussen Israël en de
Palestijnen op een laag pitje te zetten, en pas over minimaal 2 jaar
weer serieus te proberen een vredesverdrag tussen beide partijen
te bewerkstelligen. Ondertussen hebben de Palestijnen dit
weekend officieel besloten om in september toch unilateraal erkenning door de VN voor een eigen staat in
de Israëlische gebieden Judea en Samaria te gaan vragen, ondanks het feit dat de VS niet alleen heeft
gedreigd met een veto, maar ook met het stopzetten van de $ 600 miljoen die de Palestijnen jaarlijks
ontvangen van de regering in Washington. (1)
Obama zou aan zijn adviseurs te kennen hebben gegeven te willen wachten tot zijn eventuele herverkiezing
in november 2012, alvorens de Israëlisch-Palestijnse kwestie weer hoog op de agenda te plaatsen.
Daarnaast wil de in eigen land opnieuw zwaar onder vuur liggende president afwachten hoe de opstanden in
de Arabische wereld zich verder ontwikkelen.
Mahmoud Abbas, de leider van de Palestijnse Autoriteit, besloot het Amerikaanse uitstel niet af te wachten
en riep in Ramallah het uitvoerende comité van de PLO bij elkaar. Besloten werd om, als het niet lukt om op
korte termijn nieuwe gesprekken met Israël aan te gaan, ondanks de Amerikaanse en Europese bezwaren in
september toch unilateraal erkenning te vragen aan de Algemene Vergadering van de VN voor een eigen
staat op basis van de wapenstilstandsgrens van 1949 (in de reguliere media foutief en misleidend de
'grenzen van 1967' genoemd). Vanwege de overheersing van de VN door islamitische- en andere antiWesterse fascistische staten zal die erkenning er vrijwel zeker komen. Zo'n 60 landen zullen tegen stemmen
of zich van stemming onthouden. (2)
Abbas is zich heel goed bewust dat de regering Obama onder grote druk van het Amerikaanse Congres
heeft gedreigd met een veto in de VN Veiligheidsraad, waardoor de erkenning door de Algemene
Vergadering niets waard zal blijken te zijn. Ook riskeren de Palestijnen de jaarlijkse $ 600 miljoen hulp uit
Amerika kwijt te raken.
Eerder deze maand werd al wel een ceremonieel begin gemaakt met nieuwe gesprekken tussen Israël en de
Palestijnen nadat het Witte Huis de speciale adviseur Dennis Ross en de speciale Midden Oosten
afgevaardigde David Hale voor dit doel naar Jeruzalem en Ramallah zond. De gesprekken vinden echter op
een laag niveau plaats. Wel heeft de Israëlische premier regelmatig contact met het Witte Huis en met de
Turkse premier Tayyip Erdogan, die van Obama de rol heeft gekregen om de komende jaren de
onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen gaande te houden.
Om dit mogelijk te maken heeft Erdogan stappen ondernomen om de banden met de Joodse staat, die
vrijwel geheel werden verbroken nadat Israëlische commando's vorig jaar het door Turken geleiden proHamas flottielje naar de Gazastrook stopten, in ieder geval deels te herstellen. De Turkse terugtrekking uit
het tweede flottielje, dat deze maand naar de Gazastrook wil varen, is daar onderdeel van. Vandaag besloot
de regering in Jeruzalem dat geen enkel schip van dit flottielje Gaza mag bereiken en werd het leger
opgedragen de schepen 'met alle mogelijke middelen' te stoppen.
Amerika, Israël en Turkije proberen de nauwe militaire, strategische en inlichtingen samenwerking die
Jeruzalem en Ankara tientallen jaren onderhielden weer op het oude niveau te brengen, zeker gezien het feit
dat een militaire confrontatie tussen Turkije en Syrië, waar de volksopstand nog steeds keihard de kop in
wordt gedrukt, nog steeds niet ondenkbaar is.
Peres: Vredesverdrag Jeruzalem zal wereldoorlog veroorzaken
Vorige week waarschuwde de Israëlische president Shimon Peres, over het algemeen als een 'duif'
beschouwd, dat een officieel vredesverdrag aangaande Jeruzalem een nieuwe wereldoorlog zal
veroorzaken.
De voormalige stafchef van het leger, Shaul Mofaz, vreest al een gewapend conflict als de Palestijnen in
september hun plan doorzetten om de VN unilateraal erkenning te vragen voor een eigen staat. 'Gezien de
grote veranderingen in de regio is het erg moeilijk de voorspellen wat er zal gebeuren, maar in deze situatie
zou een Israëlisch-Palestijns conflict tot een harde realiteit kunnen leiden.'
Mofaz, nu lid van de Knesset voor de Kadima partij, is zelf voorstander van het onmiddellijk erkennen van
een Palestijnse staat binnen tijdelijke grenzen, iets dat door Mahmoud Abbas verworpen wordt.
Xander - (1) DEBKA ; (2) Jerusalem Post
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Iran onthult raketsilo's, is klaar voor Amerikaans-Turkse aanval op Syrië
Complotsites bevestigen Alex Jones: Derde Wereldoorlog begint mogelijk al in juli
Zullen de spanningen en conflicten in het Midden Oosten
escaleren en uitlopen op misschien wel een Wereldoorlog?
Gisteren gaf de Iraanse Revolutionaire Grade het startschot voor
de massale 'Grote Profeet Mohammed 6' militaire oefening, als
signaal dat het land klaar is te reageren op een Turkse militaire
operatie tegen het regime van de Syrische president Assad. In
Teheran verwacht men dat -mocht Iran besluiten om bondgenoot
Syrië te hulp te komen met raketaanvallen op Amerikaanse en
Turkse bases- het Turkse leger daarbij steun zal krijgen van de
Amerikaanse luchtmacht en marine. Tevens onthulde de
islamitische republiek zijn eerste ondergrondse raketsilo's die immuun zouden zijn voor luchtaanvallen. De
silo's bevatten waarschijnlijk Shahab-3 ballistische raketten, die een bereik hebben van 2000 kilometer en
daardoor heel Israël kunnen raken. Israël heeft op de oplopende spanning in de regio gereageerd met het
plaatsen van een nieuw Iron Dome anti-raketsysteem bij de stad Haifa.
Afgelopen week volgden Iraanse oorlogsschepen en onderzeeërs in de Rode Zee de manoeuvres van twee
enorme Amerikaanse vliegdekschepen, de USS Enterprise en de USS George H.W. Bush, die elkaar
tegenkwamen in de Bab el-Mandeb zeestraat. De USS Enterprise, 's wereld grootste vliegdekschip, was op
weg vanuit de Perzische Golf via het Suez kanaal naar de Middellandse Zee, terwijl de USS George Bush,
met 70 gevechtsvliegtuigen aan boord, de andere kant op voer. Op dezelfde dag kwam de nucleaire
aanvalsonderzeeërs USS Bremerton bij de kust van Bahrein aan, dat tegenover Iran ligt.
Iraanse strategen vinden de heen en weer bewegende Amerikaanse vlootonderdelen gevaarlijk. De USS
Enterprise, ouder, trager en met minder vuurkracht dan de USS George Bush, werd naar de Middellandse
Zee verplaatst omdat het daar ondersteund kan worden door de Amerikaanse luchtmachtbases in Europa.
De USS George Bush werd naar de wateren bij Iran gedirigeerd omdat het een virtuele één-scheeps
vechtmachine is die zonder steun grote militaire operaties kan uitvoeren.
De Iraanse militaire oefening heeft twee belangrijke hoofddoelen. Ten eerste wil het land zijn ballistische
raketten zo optimaal mogelijk positioneren, als signaal aan Amerika en Turkije dat een aanval op Syrië
vergeldingsaanvallen met Iraanse raketten op Amerikaanse en Turkse doelen tot gevolg kan hebben. Ten
tweede worden de Iraanse strijdkrachten vooral geconcentreerd bij de kust van de Perzische Golf en de
Arabische Zee, om een eventuele Amerikaanse aanval -die wordt verwacht als reactie op Iraanse
raketaanvallen- af te weren.
De 'Grote Profeet Mohammed 6' oefening, waarbij zowel het leger, de luchtmacht als de marine is betrokken,
duurt 10 dagen, wat ongewoon lang is. Revolutionaire Garde luchtmacht-commandant generaal Amir-Ali
Hajizadeh was zondag duidelijk over Irans bedoelingen, en zei dat de oefening een reactie is op de
'groeiende Amerikaanse aanwezigheid in de regio', waarbij hij liet aantekenen dat onder andere de Saijil en
Fateh 110 raketten bij de oefening zullen worden betrokken. Wat hij niet vertelde was het feit dat de Saijil-2
raket een bereik van 2000 kilometer heeft en ieder doel in het Midden Oosten kan raken - en daar voorbij,
zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse marine- en luchtmachtbases bij de Zwarte Zee en in Zuidoost Europa.
Tevens zei hij niets over het feit dat de Fateh-110 raket aan Syrië en Hezbollah is geleverd om in het geval
van een oorlog gebruikt te worden tegen Israël. Iran verwacht door beiden gesteund te worden als het
daadwerkelijk tot een militaire confrontatie met Amerika en Turkije komt. (1)
Derde Wereldoorlog?
Diverse complottheorie websites kwamen vandaag met het bericht dat een hoge bron in de Amerikaanse
militaire inlichtingendiensten zou hebben bevestigd dat er binnen 1 à 2 weken inderdaad een aanval komt op
Syrië, en tevens begonnen wordt met een grondoperatie tegen Libië -met andere woorden: het begin van
een invasie. De bron zou vrezen dat dit het begin van de Derde Wereldoorlog zal betekenen, omdat ook Iran
hierdoor onmiddellijk in de strijd zou kunnen worden betrokken, en daardoor mogelijk ook Rusland en China.
Normaal gesproken zijn dit geen bronnen (2) waar ik informatie voor artikelen vandaan haal, maar in het licht
van de recente openlijke waarschuwingen van Alex Jones en Lindsey Williams dat de Derde Wereldoorlog
op het punt van uitbreken staat, zou dit gerucht mogelijk enige grond kunnen hebben, mede omdat de
Koeweitse krant As-Seyassah Turkse officials citeerde die openlijk spraken over een militair offensief tegen
Syrië, met als doel Bashar Assad af te zetten (3).
Xander - (1) DEBKA ; (2) Before It's News ; (3) Now Lebanon - Zie ook:
25-06: 'Olieleveranties Midden Oosten aan het Westen binnenkort afgesneden' (Lindsey Williams: Na val
van het Midden Oosten volgt oorlog met Rusland en China)
25-06: Amerika verwacht militaire confrontatie Turkije - Syrië
23-06: Hezbollah: Oorlog met Israël als het Westen Assad probeert af te zetten (/Turkse helikopters boven
Syrië - NAVO verplaatst troepen naar Turkse luchtmachtbasis Izmir)
18-06: Alex Jones: Vredestichter Obama is de Derde Wereldoorlog begonnen
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Bewijs dat revoluties door de elite gemaakt worden
Geschreven door Want to Know,
maandag, 27 juni 2011 13:43
Het is 10 Mei jl. De Oostenrijkse televisiezender ORF-TV zendt haar reportage uit over de „Revolutieprofessionals‟.. Uiterst interessant en zo later blijkt, explosief materiaal; we worden erop attent gemaakt
door Désirée Röver. Ze meldt évenals haar contacten in dezelfde mail, dat de uitzending weleens heel
snel van de Oostenrijkse versie van „Uitzending Gemist‟ verdwenen zou kunnen zijn..! En ja hoor, wat
blijkt..? De dag ná deze mail willen we nog een kijkje nemen, om de half-uur durende, uiterst goedgedocumenteerde reportage te gaan bekijken, en wat blijkt..? Verdwenen dus. Van „uitzending gemist‟,
naar „uitzending VERmist‟ kennelijk… (zie een screenshot van de zoekopdracht en resultaat, hieronder)
Terwijl andere eerdere uitzendingen van „WeltJournal‟ wél gewoon te zien zijn…!
Maar geen nood, één van de redactieleden van Argusoog.nl, onze
gewaardeerde collega‟s, waren in staat de film te downloaden.. Maar nogmaals,
het is niet de bedoeling dat je deze dus te zien krijgt. Maar we plaatsen hem
(volledig Nederlands ondertiteld!) hier op de site als Hoofdartikel van de week.
Geef deze informatie dus zoveel mogelijk door; of download de film en plaats
hem dáár waar anderen ook kunnen kijken. De informatie is uiterst explosief, zo
vinden kennelijk bepaalde krachten achter de schermen… En wie zijn wij dan
om dit tegen te spreken..!En wat blijkt… Er zijn meer mensen op zoek naar dit
materiaal..!HIERHIERenHIEReen paar voorbeelden..
Het is dus kennelijk niet de bedoeling dat je deze informatie te zien krijgt, en
überhaupt niet dat je het leest en de reportage te zien krijgt..! Dat zeggen we
ermaar vast bij. Inmiddels is het gelukt de film op eensub-YouTubekanaalte
plaatsen, deze YouTube in het Engels vind jeHIER. Maar nogmaals: de film is
dus eigenlijk helemaal taboe.. Download de film, en verspreid in ieder geval
deze informatie..!
De Revolutieprofessionals from Webmaster WantToKnow on Vimeo.
http://www.bovendien.com/laatste-nieuws/bewijs-dat-revoluties-door-de-elite-gemaakt-worden
Onder andere: Servië, Georgië, Oekraïne, Tunesië, Egypte, Libië.
x
Het zijn: Revoluties op bestelling!!
x
Volgen Syrië, Jordanië, Marokko en Rusland binnenkort..?
x
© februari 2011 – Tony Cartalucci /vertaling © 2011 Willem Huntelaar -via Zonnewende.be
(Dit artikel, „Globalist Coup Plotters Acting Shady „ verscheen 22/2/2011 op Land Destroyer)
xx
Hoewel de revoluties in Servië, Oost-Europa en de Arabische wereld spontaan lijken, zijn het niets anders
dan een moderne versie van wat de VS en hun handlangers vroeger met grof geweld bereikten: dezelfde
belangen, dezelfde organisaties, dezelfde doelstellingen in een nieuw jasje…! Imperialisme onder het motto
van „spontane volksopstanden‟.. De VS sponsort een organisatie, die uiterst effectief en uiterst
georganiseerd revoluties vér van te voren pland. Geen weken, geen maanden, maar vaak gaan er jaren van
„opleiding van de opstandelingen‟ aan vooraf..!
Een overzicht:
 2000: het door de VS betaalde en opgeleide Otpol werpt de regering van Slobodan Milosevic in Servië
omver.
 2002: Otpor ontvangt Georgische en Oekraïense demonstranten ter voorbereiding op de „Roze
Revolutie” en de “Oranje Revolutie.”
 2003: Otpor gaat naar Zimbabwe om demonstranten op te leiden. Srdja Popovic richt „CANVAS„ op
 2008: Leiders van de Egyptische „6 April‟-beweging wonen een bijeenkomst van het Amerikaanse
ministerie van Buitenlandse Zaken in New York bij.
 2009: „6 April‟-beweging volgt training in Servië bij CANVAS.
 2010: Februari, „6 April‟-beweging heeft een ontmoeting met een vertrouweling van de Amerikaanse
International Crisis Group, Mohamed El Baradei op het vliegveld van Caïro. Samen met Google-topman
Wael Ghonim beginnen ze aan de organisatie van de presidentiële verkiezingscampagne van El Baradei,
en organiseren ze demonstraties uit naam van El Baradei‟s “National Front for Change” voor volgend jaar
 2011: januari-februari: de „6 April‟-beweging, Mohamed ElBaradei, het National Front for Change, dragen
bij aan het afzetten van Hosni Mubarak.

Nieuwsbrief nr. 130 – 4 juli 2011 - pag. 26

 2011: februari, NGO‟s gefinancierd door George Soros maken ontwerpgrondwetten voor de nieuwe
regering van Egypte
Het is essentieel om te begrijpen met welke voorbedachte rade de Amerikaanse overheid hier te werk gaat;
hoe lang van tevoren dit gepland en uitgewerkt is door de VS en hun uitgebreide netwerk van NGO‟s en
geheim agenten, en hoeveel er voor hen verloren gaat wanneer dit opgezet spel algemeen bekend raakt.
“Revoluties lijken vaak spontaan te ontstaan. Het lijkt erop alsof de burgers ineens de straat opgingen. Maar
het is het werk van maanden en soms jaren van voorbereiding. Het is erg saai, totdat je een zeker punt
bereikt. Dan worden massademonstraties georganiseerd of stakingen. Het is zorgvuldig gepland allemaal.
Als het eenmaal begonnen is, dan is het ook in een paar weken voorbij..!”
xx
Ivan Marovic, ex-instructeur van CANVAS, (Center for Applied NonViolent Action and Strategies – Servië)
Financiering dient geheim te blijven..!!
Daarom is het ook niet verbazend dat het Servische CANVAS onlangs zijn webpagina met daarop de
samenwerkingsverbanden van de organisatie offline heeft gezet, om zo hun banden met Amerikaanse
organisaties als het door de neo-conservatieven besmette Freedom House, het International Republican
Institute, de Albert Einstein Institution, de National Endowment for Democracy (NED) en het door George
Soros gefinancierde New Tactics in Human Rights/Center for Victims of Torture niet té openbaar te maken.
Het is belangrijk om te weten dat Gene Sharp de meest vooraanstaande docent is aan de Albert Einstein
Institution (AEI), en dat hij degene was die het handboek schreef aan de hand waarvan Otpor in Servië
opereerde, en waaruit later CANVAS ontsproot.
CANVAS was de organisatie die de aanvoerders van de door de VS gesteunde kleuren-revoluties in
Georgië, Oekraïne, Tunesië en Egypte opleidde. Robert Helvey, die persoonlijk de mensen van Otpor
trainde, was een directielid van de AEI tot tenminste 2003.
Pas na een uitgebreide zoektocht op het net komt de Cooperation and Supporters-pagina van CANVAS naar
boven. Men heeft de pagina op slinkse wijze „Externe links‟ gedoopt, om zo de rol van de gelinkte
organisaties binnen CANVAS en de georganiseerde „revoluties‟ die we nu her en der zien te marginaliseren.
Mocht de theatrale, „verwarde‟ en geveinsde verbazing van het volledige Amerikaanse en Europese
establishment dat heeft deelgenomen aan deze zwendel, afgeroepen over miljoenen mensen ten koste van
duizenden mensenlevens in Tunesië, Egypte en nu Bahrein en Libië, ontmaskerd worden als een met
voorbedachte rade, opzettelijke herschikking van het politieke landschap, dan zullen de plannen van de
mondiale elite niet alleen uiteenvallen in een chaotische wanorde en decennia werk verloren gaan, maar het
zou ook de impuls kunnen zijn die de wereld nodig heeft om werkelijk wakker te schieten en te zien hoe zelfs
het verzet tegen de elite door diezelfde elite wordt geënsceneerd.
Srdja Popovic is de voormalige student die met z'n maatjes Miloseviç
ten val bracht in Servië. Zijn kennis, ervaring en inzichten worden
omgezet in 'revolutie-adviezen' aan 'geschikte landen', en gefinancierd
vanuit de Verenigde Staten..! Help ons deze zwendel aan het licht te
brengen. We staan daarin niet alleen. Wat ook de plannen van de
nieuwe Russische mediagigant Russia Today mag zijn: in deze zijn ze
verbazingwekkend open en eerlijk. Wanneer je bewijzen voor de
samenzwering tegenkomt, bewaar dan niet alleen de webpagina,
omdat die even snel weer verwijderd kan worden. Sla de pagina op of
maak een screenshot, verzamel de info en geef het verder.
Hoe meer puzzelstukjes er worden gevonden, des te duidelijker het plaatje – al zal het niet een mooi plaatje
zijn.
Loop niet weg voor de waarheid.
***
Deze links vullen het artikel aan:
- de documentaire-film „Bringing down a dictator‟ toont de val van Milosoviç, vanuit het perspectief van Otpor,
de studentenorganisatie, die aan de basis stond van CANVAS. HIER
- de documentaire-film „People Power‟ toont de tactiek van de „geweldloze weerstand‟, zoals door CANVAS
toegepast en onderwezen. HIER
- alles over de non-gouvernementele organisatie „Freedom House‟, die de belangen behartigd van
„geweldloze vrijheidsstrijders‟. Zonder officiële banden met de VS-regering.. HIER
- de site van het „Albert Einstein Instituut‟, waar hoogleraar Gene Sharp, de auteur van het handboek over de
„geweldloze weerstand‟, doceert hoe dictatoriale regimes neer te halen. HIER
- CANVAS, de organisatie die haar geld verdient, met het adviseren van oppositiepartijen in dictatoriale
landen, om hun regimes neer te halen door middel van de leringen van Gene Sharp, middels de „geweldloze
revolutie‟. HIER
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- Het „National Democratic Institute for International Affairs‟, is een officiële instantie die wordt gefinancierd
met geld van de Amerikaanse belastingbetaler, en tot doel heeft, initiatieven in de wereld te steunen, die
democratisering in hun land nastreven.. HIER
- Het artikel van F. William Engdahl: „Creative Destruction for a „Greater Middle East”? (Engels PDF) toont de
argumenten die de achterkant laten zien van de „geweldloze revolutie‟-methode. HIER.
***
De documentaire van ORF. „De Revolutieprofi‟s‟
Binnen enkele dagen hopen we de Nederlands-ondertitelde versie hier aan te bieden; hieronder zie je even
de Engelse uitvoering. Is deze niet te bekijken, dan klik je HIER voor YouTube en kijk je de film vast in het
Engels. We hopen dat je de reikwijdte van deze documentaire kunt inschatten; het oude zichtbare
imperialisme van de VS heeft plaatsgemaakt voor een uiterst doortrapt nieuw systeem van ingrijpen in de
processen van andere landen. Ongelooflijk hoe de „geweldloze revolutie‟ in de plaats is gekomen van het
ruw omverwerpen van regeringen.
http://www.wanttoknow.nl/overige/media/midden-oosten-revoluties-spontaan-mooi-niet/

Het grootste misverstand van deze tijd: namelijk dat de doktoren het goed met ons voor hebben
Ingezonden door: Cath. Zoete. juli 02, 2011
Weerwoord
Betreffende : Artikel « Hou mazelen streng in de gaten »- verschenen in de Standaard op 24 Juni 2011
Het is toch wel ongelooflijk dat artsen die verbonden zijn met de farmaceutische industrie, dus voor wie
duidelijk belangenconflicten bestaan, zich veroorloven kritische mensen “misdadigers” te noemen.
De onafhankelijke journalist David Leloup heeft vastgesteld dat Pr Van Damme subsidies gekregen heeft
van verscheidene vaccinfabrikanten en dat Pr Van Ranst voordrachten heeft gegeven voor zulke
bedrijven.
1
In het Belgisch tijdschrift Evidence Based Medicine Minerva, leggen drie artsen uit dat alle
belangenconflicten, welke die ook zijn, noch het klinische oordeel, noch het belang van de patiënt ten goede
komen.
2
Dat is inderdaad wat zich afspeelt met de Prs Van Damme en Van Ranst aangezien zij, zonder enig
consistent wetenschappelijk bewijs, beweren dat “alle huidige vaccins veilig zijn”.
Uiteraard hopen zij dat dit soort uitspraken zonder fundering zal aanslagen, alleen omdat zij (“de
deskundigen”) het zeggen. Als men de medische literatuur echter analyseert, merkt men dat de klinische
testen betreffende vaccinaties helemaal niet betrouwbaar zijn.
Waarom? Omdat men gedurende deze klinische testen de gevaccineerden met het test-vaccin vergelijkt met
een groep die een ander vaccin toegediend kreeg (en men dus niet met een echt placebo
werkt). Ook omdat men de gevaccineerden maar enkele dagen, hooguit enkele maanden volgt. Men
verzamelt op die manier geen juiste gegevens… en deze kunnen daan ook niet leiden tot juiste conclusies.
Alle neveneffecten die zich op lange termijn kunnen voordoen worden dus niet onderzocht, omdat men het
niet wenst en vooral omdat het de mensen nog meer zou doen twijfelen zich te laten inenten.
In het British Medical Journal schreef Dr JB Classen in 1999 een bericht met als titel: “Het publiek zou
volledig ingelicht moeten worden dat vaccinaties op lange termijn neveneffecten kunnen veroorzaken.”
3
Een ander opvallend gegeven is een studie dat in Nederland werd uitgevoerd door de Nationale Vereniging
Kritisch Prikken (NVKP), een onafhankelijke groep. Zij hebben een onderzoek verricht dat vaccinfabrikanten
NOOIT hebben verricht. Zij hebben twee groepen kinderen gevolgd gedurende hun vijf eerste levensjaren.4
De eerste groep had alle vaccinaties gekregen die op het officiële
vaccinatieprogramma van Nederland stonden terwijl de andere groep geen enkel vaccin gekregen had.
De resultaten zijn verrassend en tonen aan dat kinderen die niet gevaccineerd zijn een veel beter
gezondheid hebben dan gevaccineerde kinderen.
Zoek waar de fout ligt…
Namens Initiative Citoyenne,
Marie-Rose Cavalier, Sophie Meulemans, Muriel Desclée.
http://www.initiativecitoyenne.be
initiative.citoyenne@live.be
1 http://www.mediattitudes.info/2010/11/ces-encombrants-conflits-dinterets-des.html
2 http://www.minerva-ebm.be/fr/article.asp?id=1279
3 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1114674/?tool=pubmed
4 http://www.thinktwice.com/Dutch.pdf
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Franse topeconoom overtuigd dat de euro over een jaar niet meer bestaat
Speculaties over militaire coup Griekenland en herinvoering drachme houden aan
De kans wordt steeds groter dat we onze oude vertrouwde gulden,
en daarmee de zeggenschap over onze eigen economie en
financiën, weer terugkrijgen.
De Franse econoom Charles Gave, wiens research firma GaveKal
een behoorlijke reputatie heeft opgebouwd in sommige hedge fund
kringen, heeft tijdens een bijeenkomst met internationale
investeerders in Zwitserland gezegd dat hij ervan overtuigd is dat
de euro over een jaar niet meer bestaat. Financieel expert en New
York Times-bestseller auteur John Mauldin, die aanwezig was op
deze bijeenkomst, denkt tevens dat de Grieken pas na een
militaire coup in staat zullen zijn de euro te verlaten en opnieuw
hun eigen drachme in te voeren. Kortom: het einde van de eurozone komt eraan, en dat is goed nieuws!
Dat vindt Gave overigens ook. De Franse econoom en de Amerikaanse beleggingsexpert maakten in
Zwitserland deel uit van een groep van 16 experts die op informele wijze discussieerden over de toekomst
van de dollar en de euro. Tijdens een rondvraag gaven 12 van de 16 aanwezigen te kennen dat ze denken
dat de koers van de euro over een jaar ingestort zal zijn. Charles Gave reageerde: 'De vraag (welke munt
over een jaar hoger zal staan) is volkomen irrelevant. De euro zal over een jaar niet meer bestaan. Het hele
systeem heeft al vanaf het begin af aan niet gewerkt.'
John Mauldin vond dat hij daarmee wel erg somber was, maar Gave sprak dat tegen. 'Nee, juist niet. Ik denk
dat het juist extreem positief is. De ondergang van de euro en de terugkeer naar de nationale munteenheden
zullen een juiste herschikking van investeringen en hulpbronnen mogelijk maken. Dat is het beste wat er
voor de markten zou kunnen gebeuren.'
Mauldin schrijft echter dat hij denkt dat een exit uit de euro door wat voor land dan ook niet eenvoudig zal
zijn en niet op ordelijke wijze kan plaatsvinden. Dat komt omdat heel veel Europese banken bij een groot
staatsbankroet zelf ook zullen omvallen. Ook Amerikaanse banken staan voor $ 90 miljard aan Credit
Default Swaps bloot aan een eventueel falen van de Griekse, Ierse en/of Portugese terugbetaling van de
schuldenlast. Dat betekent dat een Europese recessie ook zijn weerslag zal hebben op de VS.
Europa moet bankroet landen accepteren
'Op zeker moment moet Europa zich realiseren dat het probleem met Griekenland, Portugal en andere
landen is... dat ze bankroet zijn en nauwelijks vooruitzichten hebben op een economische groei die zelfs
maar in de buurt komt van wat nodig is om hun problemen op te lossen. Europa zou er daarom beter aan
doen om het geld dat ze aan Griekenland geven in hun banken te pompen, en Griekenland te laten gaan en
op te geven. Laat ze maar een 12-stappenplan volgen, of wat failliete staten dan ook doen. Het is hard, maar
het is de waarheid.'
In Griekenland verslechtert de situatie bijna met de dag. Farmaceutische bedrijven beginnen ziekenhuizen
medicijnen te weigeren, omdat deze al twee jaar (!) achter lopen met betalen. Er wordt geprobeerd met
obligaties nog wat geld op te halen, maar die worden met een korting van 50% verkocht omdat niemand ze
wil hebben. Dit probleem geldt niet alleen Griekenland, maar veel landen die in de financiële problemen
terecht zijn gekomen. (1)
Militaire coup en bank holiday
Volgens Mauldin werd er in Zwitserland ook gesproken over een 'geheime' vergadering van de Griekse
leiders, waarbij ze overlegden over het eventueel verlaten van de eurozone. Het grote risico is dat er dan
onmiddellijk een massale run op de Griekse banken ontstaat en het land totaal instort. Mauldin speculeert
dat de Griekse regering niet in staat is om zo'n beslissing te maken, en dat er daarom een militaire coup voor
nodig is om een bank holiday van een volle week te kunnen afkondigen, zodat een bankrun wordt
voorkomen en in de tussentijd de drachme weer kan worden ingevoerd. Griekse militaire officieren hebben
de regering vorige week al openlijk gedreigd met ingrijpen door het leger. (2)
Xander - (1) Business Insider ; (2) Business Insider - Zie ook:
26-06: Grieks leger dreigt met militaire coup
19-06: Miljardenhulp Griekenland gebruikt voor Europese banken en verzekeraars
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Matthew Delooze – (NL) Alien ontvoering in Lancashire UK
(Vrij vertaald René Voogt) - 02 Aug 2006
Heb je ooit overwogen dat de ontvoering`s verschijnselen door
buitenaardse wezens niet alleen maar een zaak is waar mensen ontvoerd
worden om experimentele redenen?
Er is kennelijk een agenda mee gemoeid, maar zelfs de meest toegewijde
onderzoeker op dit gebied moet zich realiseren dat deze “experimenten” al
meerdere decennia aan de gang zijn, en zelfs de domste “Galactische
Bezoekers” zouden inmiddels de anatomie van het menselijk lichaam
begrepen moeten hebben. Ik ben er ook zeker van dat er inmiddels
genoeg bastaarden geproduceerd zijn waar ze het hele universum mee
zouden kunnen vullen.
Dus waarom gaat dit maar door?
De meeste „ontvoerden‟ beweren dat ze gedwee werden gemaakt voordat ze werden meegenomen, soms
door ramen of muren, naar een vreemde kamer en geplaatst werden op een tafel etc etc. Het is een
algemeen bekende aanname dat het slachtoffer van negatieve ontvoeringen gebruikt worden voor
experimenten, door de diefstal van lichaamssappen voor reproductieve doeleinden, en op de één of andere
manier een label krijgen, voor toekomstige referenties.
Ik geloof dat de ontvoerders psychologische trucs gebruiken om symbolische onderdanige gedachten in de
hoofden van de slachtoffers te implanteren. In principe zeggen de buitenaardse, “wij controleren jou en jou
toekomst en je kunt er absoluut niets aan doen”. Het is mind-control. Later meer hierover.
Ik geloof dat de negatieve buitenaardsen op zoek zijn naar informatie over de „geschiedenis‟ van hun
menselijke slachtoffers, hun bloedlijn, en hun geestelijke status om het zo maar te noemen. Hoe moeilijker
het is voor de vreemdelingen om toegang te verschaffen tot de informatie uit het onderbewuste van hun
slachtoffer, des te slechter zal de ervaring voor het slachtoffer zijn. De mind control zal toenemen. Later
meer hierover.
Het lijkt erop dat er grafische afbeeldingen geplaatst werden in de geesten van de ontvoerden, variërend van
catastrofes tot seksuele stimulaties, en de vreemdelingen vonden een manier om het onderbewustzijn (de
ziel – levenskracht) van de ontvoerden te openen, derhalve krijgen ze de volledige kennis van het “Levens
Plan”, de geschiedenis en de spirituele intentie van de ontvoerde slachtoffers. Ik zal dit later in meer detail
uitleggen.
Het gebruikelijke hoogtepunt van een negatieve ontvoering door buitenaardse wezens is wanneer je weer
terug op je bed, of terug in je auto wordt gedumpt, verward, maar wetende dat een deel van je ziel ontbreekt.
Terwijl je het probeert te begrijpen en aardig als een idioot begint te klinken als je het aan anderen probeert
uit te leggen wat er gebeurd is. Ik geloof dat de negatieve vreemdelingen doelbewust hun slachtoffers
misleiden, en daarmee ook de onderzoekers, over de feitelijke details van de ontvoering. Ze experimenteren
niet op ons, zij beschermen zichzelf doormiddel van ons. Een “valse (nep) herinnering” wordt geïmplanteerd
in de slachtoffers. Een soort van “dubbele” hersenspoeling`s techniek.
Ik denk dat de negatieve buitenaardse ontvoeringen plaatsvinden omdat ze de bloedlijn en de “spirituele
verbindingen” van de ontvoerde vrezen. Ze blokkeren letterlijk het spirituele bewustzijn van de ontvoerde
slachtoffers om toekomstige conflicten van spiritueel bewuste mensen te voorkomen.
Ik heb ervaring uit eerste hand van een ontvoering door buitenaardse wezens. Vanaf de leeftijd van
ongeveer 5 of 6 werd ik, verschillende keren, uit mijn slaapkamer gehaald Door: wat ik beschouw als
„negatieve‟ buitenaardse entiteiten.
Het is niet mijn bedoeling om mensen af te schrikken met wat er gaande is. Mijn intentie is het om de
mensen na te laten denken over de redenen waarom deze ontvoeringen hebben plaatsgevonden en dat nog
steeds doen.
Het eerste punt dat ik wil maken is mijn opinie over de redenen waarom een ontvoering`s slachtoffer
geselecteerd wordt door de buitenaardse wezens. Wat voor selectiecriteria de ontvoerders volgen? Het ligt
zeker niet aan het ras, omdat alle rassen dergelijke ontvoeringen vermelden. Het is zeker ook niet de status
tussen rijk en arm, gewone en zelfs deskundige mensen vermelden ooit meegenomen te zijn door vreemde
buitenaardse wezens die op hen experimenteerden. Ik betwijfel ook dat het gewoon maar een willekeurige
handeling is die blindelings uitgevoerd wordt door “Desperado” achttige wezens die een massa mensen
ontvoeren, om zich ermee te entertainen of iets dergelijks. Ook in de verschillende Locaties lijkt geen
overeenkomst te zitten. Ik kom tot de conclusie dat de reden waarom mensen door negatieve buitenaardse
wezens ontvoerd worden deels om het spirituele en deels om de bloedlijn gaat. Het is overduidelijk dat de
slachtoffers iets bezitten waar de aliens zeer geïnteresseerd in zijn, en de aliens willen het ofwel voor
zichzelf hebben of ze willen voorkomen dat het slachtoffer erachter komt “dat ze het hebben”. Het is
kennelijk een gevaar voor de aliens, of het bedreigt de lange termijn agenda van de aliens. Ik geloof dat de
buitenaardse wezens geïnteresseerd zijn in spiritueel bewustzijn, of de “macht van de ziel” in combinatie met
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kenmerken van de bloedlijn die het karakter, of de persoonlijkheid produceren, om een back-up te maken
van het spirituele bewustzijn, bijv. “Om het lef te hebben om het bewustzijn te gebruiken”.
Zoals eerder vermeld, ben ik tot de conclusie gekomen, hoewel het lijkt dat de aliens in staat zijn om hun
slachtoffers willekeurig uit te kiezen, hetzij in of buiten hun lichaam, dat het niet alleen maar voor het doel
van het experiment is, de productie van hybriden, noch om ze te labelen via implantaten. Ik betwist niet dat
dit plaatsvindt, of op zijn minst lijkt plaats te vinden, daar ik al deze handelingen zelf ervaren heb. Ik geloof
echter wel dat dit een psychologisch rookgordijn kan zijn, en dat de waarheid veel dieper in het
onderbewustzijn van het slachtoffer te vinden is. Inderdaad ik geloof dat de complete herinnering van de
ontvoering, en het trauma dat ermee gepaard gaat, door de aliens geplaatst werd, of achterbleef, in het
onderbewustzijn waar het dient als een “blokkering”. De toegang van het slachtoffer tot zijn / haar eigen
spirituele kennis wordt onmogelijk gemaakt door deze blokkering. De “blokkering” wordt bereikt door de
verschijning van een echte, of een valse, traumatische herinnering die in het onderbewustzijn van het
slachtoffer geplaatst werd, en dit geheugen werkt als een soort „ontsteker‟ om de toegang tot dezelfde
informatie voor de onderzoekers te blokkeren (over de aliens), en inderdaad voor het slachtoffer zelf. Met
andere woorden: de feitelijke handeling van de ontvoering, en de experimenten, wordt gebruikt om de aliens
te helpen, om voor het slachtoffer en onderzoekers te verbergen, wat er werkelijk met hen plaats vond.
Zou het slachtoffer proberen om zijn “goede gevoel”, of zesde zintuig te gebruiken, dan weerhoudt de
blokkering hen ervan om dit te kunnen doen, en uiteraard zonder medeweten van het slachtoffer zelf. In
principe snijden de aliens spiritueel bewuste mensen van hun “Spirituele Database” af. Enkele slachtoffers
vinden nog gedeeltelijk toegang tot hun 6e zintuig, maar dat is slechts maar een heel klein percentage.
Zoiets als: ik weet dat er iets gebeurd is maar ik heb geen flauw idee van wat en waarom” situatie.
Ik geloof dat het slachtoffer op een bepaalde manier gehypnotiseerd wordt (mind control) en gemaakt wordt
om zich over te geven aan de onbewuste informatie die we diep in de kern van ons wezen hebben
opgeslagen. Informatie waar we niet eens het geringste benul van hebben, (met betrekking tot de details) op
een bewust, dagelijks, niveau.
De ontvoerders weten hoe ze toegang moeten verschaffen tot deze onbewuste informatie door gebruik te
maken van symbolische of grafische beelden. Deze beelden bevatten meestal verschrikkelijke,
traumatische, scenario‟s. Dood en verderf etc, of seksuele scènes. De methode die gebruikt wordt om
toegang te verschaffen tot het onderbewustzijn van het slachtoffer is afhankelijk van de betrokken persoon
zelf.
Er hoeven niet enkel maar traumatische of seksuele beelden te zijn die gebruikt worden, integendeel,
afbeeldingen van dierbaren, of huisdieren, en andere vrolijke situaties kunnen net zo goed gebruikt worden.
Dit geldt met name voor hen die gemakkelijk hun inner-wezen, ziel, leven-kracht, hoe je het ook wilt noemen,
voor onderzoek overleveren. Een soort van wortel en stok regel wordt er gebruikt, of de “good guy / bad guy”
routine die de politie gebruikt in hun verhoormethoden.
Mensen dragen hun spirituele informatie op verschillende manieren af. Helaas lijkt het erop dat de negatieve
buitenaardse ondervragers de voorkeur geven aan een methode als een “geestelijk trauma” waardoor ze
letterlijk de spirituele informatie uit het slachtoffer slaan.
Er zijn al decennia lang veel incidenten gemeld van trauma-geïnduceerde mind control experimenten die
uitgevoerd werden door de CIA en andere organisaties. De aliens lijken te werken via een soortgelijk
systeem, maar zij concentreren zich op de ziel of levenskracht (het onbewuste niveau) van het slachtoffer, in
plaats van het vlees en bloed (op het bewuste niveau) van het slachtoffer.
Des te meer “spiritueel bewust”, bij gebrek aan een beter woord, het slachtoffer is, hoe moeilijker het zal zijn
voor de aliens om toegang te verschaffen tot de spirituele informatie die het slachtoffer binnenin zichzelf
bezit. Daarin tegen zullen de ontvoeringen vaker plaats vinden, en de “experimenten” (onderbewustzijn mind
control) zullen zwaarder zijn voor de wat meer spiritueel bewuste mensen, ten opzichte van de andere wat
minder bewust mensen. Hoe dan ook, het slachtoffer, zeer bewust van zichzelf of niet, levert uiteindelijk
onvermijdelijk zijn / haar spirituele kennis over. Ik wil terug naar de beelden die in de geest van het
slachtoffers gecreëerd worden/werden om de toegang te verschaffen tot de onderbewuste informatie die
daar opgeslagen ligt.
Velen die ontvoerd werden beweren dat er een soort van “medische procedure” op hen werd uitgevoerd. Dit
kan variëren, in zowel een feitelijk fysiek genoegen als ook een traumatisch effect op het individu. Dat
gezegd hebbende, het slachtoffer blijft altijd achter met het gevoel dat ze geen verweer hebben tegen het
misbruik dat er van hen gemaakt wordt. Met andere woorden: de omvang van de misbruik die gebruikt wordt
tegen het slachtoffer varieert naar gelang de geestelijke strijd die het individu inzet ter verdediging.
Het eindresultaat is voor elk van hen hetzelfde. Iedereen wordt geleerd dat ze niet opgewassen zijn tegen de
ontvoerders.
Vele ontvoerden beweren ook dat ze overgehaald werden om nakomelingen te produceren, (hybriden). Er
zijn verschillende manieren waarop dit gedaan wordt, van het nemen van sperma monsters tot aan het
hebben van seks met een buitenaardse entiteit. Vrouwen geven vaak aan te zijn geïmplanteerd met
bevruchte eieren, alleen maar zodat de foetus later weer verwijderd zal worden (soort draagmoeder). Dit
moet een enorm, diep, psychologisch effect op het slachtoffer hebben. De ontvoerders vermelden ook, “wij

Nieuwsbrief nr. 130 – 4 juli 2011 - pag. 31

hebben de macht over jou”. Vele ontvoerden beweren, en ik ben er één van, dat hen daadwerkelijk hybride
kinderen werden getoond. In mijn geval voelde ik, of was gemaakt om dat te voelen, een vreemde band naar
de twee hybride kinderen die me getoond werden. Het slachtoffer wordt op de één of andere manier verteld
dat zij daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de productie van die hybride (s). Daarna worden ze
gescheiden. Dit is natuurlijk een manier waarop de vreemdelingen vertellen dat ze betrokken zijn in de
controle/voortgang van onze toekomst en de toekomst van onze kinderen. Of dat is “wat ze willen” dat het
slachtoffer dat denkt, in de strijd van het openen, en toegang te verschaffen tot, de onderbewuste informatie
van de slachtoffers.
Uiteraard zijn er vele andere grafische en symbolische beelden die door de aliens gebruikt worden om de
controle over het onderbewustzijn van hun slachtoffers te verkrijgen, en vele boeken zijn er beschikbaar om
deze theorie te onderzoeken, en zoals eerder vermeld, zal de intensiteit van de “behandeling” verhoogt
worden naar gelang het slachtoffer terugvecht, des te meer het slachtoffer zijn spirituele kennis probeert te
beschermen (ziel, levenskracht), des te traumatischer zijn / haar materiële leven (het lichaam) zal lijden in de
handen van de ondervragers. Dit omvat het mentaal terroriseren van het slachtoffer met beelden die het
slachtoffer het meeste angst aanjagen. In mijn geval werden beelden van ratten gebruikt. Ik heb een
vreselijke angst voor ratten tot aan deze dag en ik geef de schuld hiervoor aan de ontvoering`s ervaringen.
Werd mijn angst voor ratten door mijn ontvoerders gebruikt om mijn onderwerping te bewerkstelligen
waardoor ze toegang verkrijgen tot mijn onderbewuste kern? Een klein advies voor de onderzoekers onder
ons. De ervaring van de ontvoering is het enige wat de slachtoffers zich kunnen herinneren, hetzij bewust, of
onder hypnose. De vreemdelingen zitten er niet mee dat onderzoekers kennis opdoen over de experimenten
of andere details van de ontvoering van het slachtoffer, zoals de implantaten, etc. Dit is enkel maar het
geheugen van het bedrog (de truck) die gebruikt werd om de toegang te verschaffen tot het onderbewuste
geheugen van de ontvoerde, ofwel hun spirituele database.
Dezelfde truc wordt toegepast om te voorkomen dat zowel het slachtoffer als de onderzoeker de ware reden
voor de ontvoering ontdekken. Het slachtoffer en de onderzoeker zullen nooit voorbij de “blokkering” komen,
die er geplaatst werd. Daarom zijn er ook zoveel verschillende verklaringen van ontvoeringen, en toch zijn er
ook weer vele vergelijkbaar met elkaar. Ze variëren als gevolg van de verschillende methoden die gebruikt
worden om de toegang te verschaffen tot de onderbewuste database van het slachtoffer. Sommige
methoden zijn zeer succesvol en worden veel gebruikt, waardoor de indruk ontstaat dat er meer slachtoffers
onderworpen worden aan een bepaald type experiment dan anderen. Ikzelf werd gemaakt om te voelen,
zoiets als: alsof mijn ogen verdronken, alsof ze overspoeld werden met een giftige vloeistof. Was dit alleen
maar symbolisch want ik zal alleen zien wat de aliens willen dat ik zie, ik zal alleen zien wat ze me tonen,
een soort van “vloeibare blokkering” van mijn leergang?
De aliens laten de onderzoekers in een visuele cirkel rond rennen door deze wereldwijd geaccepteerde, en
zielige, redenen; “de alien ontvoerders leren alleen maar de menselijke anatomie, de productie van hybriden,
en het labelen van mensen en we moeten ontdekken waarom dit nog eens een 1000 jaar gebeurd Blah Blah
blah” “Dus we zullen doorgaan met het krabben op ons hoofd en kont, om te proberen te achterhalen wat er
gaande is, en elke theorie die niet in staat is om er een miljoen boeken van te verkopen, of een mini-serie op
“Sky One” over te maken zal genegeerd of belachelijk gemaakt worden”.
Ik hoor dit al tientallen jaren. Zeker zullen de aliens ondertussen over voldoende kennis beschikken over hoe
de mensen nu dik worden. Mijn hybride kinderen zijn nu minstens 35 jaar oud “in aardse jaren”. Laten we
wakker worden hè?
De aliens willen dat de slachtoffers, en sommige onderzoekers, het hierboven staande geloven. De mind
control technieken die door de aliens gebruikt worden tegen hun slachtoffers, kunnen niet “ongedaan
gemaakt” worden door mensen, simpelweg omdat het veel te complex is.
Dus het enige wat de slachtoffers en onderzoekers zullen zien, en over leren, zijn elke keer weer dezelfde
oude experimenten, dezelfde oude hybriden, en dezelfde oude implantaten keer op keer weer. Gaat er niet
een belletje rinkelen daar onder de echte ontvoering onderzoekers? Je komt gewoon niet voorbij de mentale
blokkering die daar geplaatst werd door de aliens. Als het iemand zou lukken om het toch voor elkaar te
krijgen door fouten, of door geluk, dan zullen er weer andere blokkades opduiken, een soort van, dubbele
hypnose techniek. We hebben het hier niet over Paul McKenna, of een andere hypnotiserende komiek, we
hebben het hier over ernstige “mind control”.
De ontvoerden worden zo slim gehypnotiseerd door de aliens, dat de onderzoekers slechts het oppervlak
bekrassen in hun poging om de waarheid bij de slachtoffers te achterhalen over de omstandigheden tijdens
deze ontvoeringen door buitenaardse wezens. Inderdaad de vreemdelingen hebben een labyrint aan
herinneringen in het slachtoffer achtergelaten om ervoor te zorgen dat onderzoekers om de tuin geleid
worden. Nogmaals, de aliens gebruiken veel geavanceerdere hypnose technieken dan dat wij hier op aarde
gebruiken. Ik wil niet arrogant overkomen op de onderzoekers. Maar ik voel gewoon dat de onderzoekers
om de tuin worden geleid, en niet alleen door de aliens, maar door bepaalde “experts” hier op Aarde.
We gaan terug naar de tactiek die door de aliens gebruikt wordt op hun slachtoffers. Het reptiel lijkt in staat
te kunnen zijn om te “shape shiften” (in staat om in een andere gedaante te veranderen), waardoor ze voor
de mens verschijnen als “Greys” of iets anders van dien aard. Een overleden geliefde misschien (een oma /
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pa?). Het lijkt erop dat ze de „sleutel‟ moeten zien te bemachtigen om het onderbewuste van hun slachtoffers
open te krijgen, en ze zijn daartoe tot alles bereid om dit te bereiken.
“Alien agenten” op Aarde beheren/controleren de meeste grote media bedrijven. Het doel is om ze allemaal
in hun bezit te krijgen . Zij beheren/controleren het grootste deel van hetgeen onze kinderen naar kijken op
TV, en met welke computer games dat ze spelen. Inderdaad hun prille geesten worden gebombardeerd met
de meest uiteenlopende boodschappen, subliminale en anderszins, waar deze bedrijven ze ook maar mee
willen bestoken. In deze dagen van “geplande chaos”, waar alles draait om tijd en alles snel moet gaan, is
het gemakkelijk voor de ouders om hun kinderen voor een tv of een computerscherm te plaatsen. Ik heb
mezelf hier ook schuldig aan gemaakt toen mijn kinderen jonger waren. Na een lange dag ploeteren op het
werk, is het heel erg gemakkelijk om de tv of de computer de kinderen “op te laten voeden”, vooral tijdens
het schoonmaken of andere huishoudelijke klusjes die gedaan moeten worden. En dan heb ik het nog niet
over andere bezigheden.
Dit is niets nieuws en dit gebeurt al decennia lang. Noch de vermoeide ouders, noch het nieuwsgierige en
gemakkelijk te verleiden kind is door toeval in deze positie terecht gekomen. De druk van het leven, onze
werkelijkheid, zorg ervoor dat dit scenario plaats vind. Helaas hebben maar heel weinig ouders in de gaten
wat er aan de hand is, en zullen waarschijnlijk in eerste instantie lachen bij de gedachte dat wijzelf eigenlijk
de aliens de middelen verschaffen om onze kinderen te kunnen ontvoeren. Onze levens werden
gemanipuleerd om de taak op zich te nemen om de Reptielen agenda te verwezenlijken voor de globale
controle over lichaam en ziel van alle mensen, een “wandeling door het park” voor hen dus. Vandaag de dag
komen er steeds meer kanalen, muziek kanalen, kinder kanalen, enz. De computer games worden meer en
meer verfijnd. Meer en meer knipperende lichtjes worden er gebruikt.
Er is altijd wel een tekenfilm, kindershow, of een computerspel in de mode. Dit bestaat meestal uit “Gehypte
Rotzooi” … maar de kinderen vinden het geweldig. Toen mijn kinderen klein waren was het „He Man‟ en de
„Masters of the Universe‟ of de „Ninja Turtles‟. Toen ik jong was in de jaren 60 was het „Batman‟. Ik vond
„Batman‟ helemaal te gek! Vandaag zien we nog steeds Superman en Spiderman enz.. Hoewel ik nog niet
het vermaak van de kinderen heb onderzocht, wordt ook daar hetzelfde fundamentele bedrog uitgevoerd
waarmee de aandacht van het kind aan de haak wordt geslagen.
Het verkrijgen van speelgoed met Kerstmis wordt een nachtmerrie als je kind een plastic replica speeltje van
de laatst gehypte helden figuur of een karakter uit een computerspel wil hebben. Ik herinner me dat ik
letterlijk op een kruistocht moest, en bereid moest zijn om met andere ouders en het winkelende publiek te
vechten, alleen maar om ervoor te zorgen dat „mijn kinderen‟ een plastic reptielachtig speeltje kregen (een
gemaskerde ninja turtle in de jaren `80).
Zoals ik in de jaren ‟60 alles gedaan zou hebben voor Batman, zouden mijn zoons alles voor een Ninja
Turtle gedaan hebben in de jaren ‟80. Hetzelfde scenario, generatie na generatie.
Het punt dat ik probeer te maken is dat kinderen verleid kunnen worden om alles te doen voor hun
jeugdhelden, als er een Ninja Turtle de slaapkamers mijn twee zoons had betreden, zouden ze er alles voor
gedaan hebben. En dan vooral het volgen van de avonturen!
Bijgestaan door de subliminale media boodschappen, hebben de buitenaardse agenten op Aarde de
makkelijkste taak, zij moeten de kinderen zover zien te krijgen dat ze samen willen werken met de
personages die zij zien als helden. Traumatische ontvoering`s ervaringen kunnen vervangen worden door
tedere, overtuigende, ervaringen. Als het de ontvoerder op dat moment zo uitkomt.
De ontvoerde kan gemaakt worden om te geloven dat ze ontvoerd werden door „goede‟ aliens, en het
daarom toestaan dat ??hun onderbewuste gemakkelijk en gewillig binnen gedrongen kan worden. Helaas
vervalt dit masker van bedrog, wanneer de benodigde informatie werd verwijderd, of genomen. Het
slachtoffer zal achter worden gelaten in een dubbele schok situatie. Eén daarvan is het besef dat hun „held‟
ze bedrogen heeft, en de tweede is om bij zichzelf aan het verstand proberen te brengen, en anderen, dat
een stripfiguur (gepersonifieerd) hen meenam naar een ruimteschip voor avonturen en spelletjes. De
zogenaamde „held‟, en / of de „helden‟, bleken ineens slecht te zijn; ze experimenteerden op het slachtoffer,
ze werden naar beneden terug gegooid op het bed, en werden verbijsterd achter gelaten, toen het
experiment klaar was. (Wie zou er nu niet het krankzinnigengesticht willen bellen bij het horen hiervan, of je
verwerpt het gewoon en gooit het op fantasie uit de kindertijd nadat je dit te horen kreeg van een kind?)
Hoeveel kinderen hebben er al wel niet melding gemaakt van deze gebeurtenissen? Of erger nog, hoeveel
meldingen werden er niet serieus genomen door onkundige ouders? In mijn geval werd me verteld dat ik
slechte dromen had gehad!
Toen mijn ervaringen begonnen, in de jaren zestig, dacht ik dat het te wijten was aan mijn zwakte en
kwetsbaarheid. Ik was in mijn ogen, een gemakkelijk doelwit voor deze wezens om me te behandelen
wanneer ze dat maar wilden. Zij waren super krachtig, en ik was een ongelooflijk watje. Naarmate ik ouder
werd, besefte ik dat dit niet het geval was. Waarom zouden super intelligente wezens tijd en moeite willen
besteden om te kunnen rommelen met een niet-entiteit zoals ik? Oh ja, ik realiseerde me toen al wel dat de
experimenten die plaats vonden daar misschien wel eens veel mee te maken konden hebben, maar was dat
ook zo? Als je mij als een proefkonijn zou beschouwen, en de ontvoerders als laboratorium professoren, dan
zou het niet logisch zijn dat een professor continu hetzelfde staaltje gebruikt voor dezelfde experimenten,
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keer op keer weer. Zodra ik mijn doel had gediend, dan zou ik zeker tot zwijgen zijn gebracht, al was het
alleen maar om me te kunnen stoppen van het verspreiden van het nieuws aan de wereld, in de hoop
hiermee te voorkomen dat verdere ontvoeringen plaats zouden vinden. De verspreiding van het nieuws lijkt
de ontvoerders dus totaal niet te interesseren. Inderdaad ze laten het slachtoffer achter met bewuste kennis,
al is het gering, van het feitelijke experiment dat plaats vond. Zou het gepland kunnen zijn om het slachtoffer
te misleiden, om ervoor te zorgen dat het slachtoffer valse informatie zal verspreiden?
De geschiedenis leert ons dat zelfs de meest domme ontvoerders hun slachtoffers zullen vermoorden (het
zwijgen opleggen) wanneer de geringste aanwijzing vergeven wordt omtrent de identiteit van de
ontvoerders. In het geval van buitenaardse ontvoeringen, lijkt het de norm dat slachtoffer bewust gemaakt
worden van bepaalde (basis) gegevens over de ontvoering (en). En dit ondanks het feit dat de aliens een
vele malen superieure intelligentie en technologie lijken te hebben dan wij.
Inderdaad de vreemdelingen kunnen doen wat ze willen doen, van het zweven door gesloten ramen en
muren, tot aan het in seconden door de kosmos vliegen. Het zou voor de ontvoerders zeker een makkie zijn
om een slachtoffer het zwijgen op te leggen met zulke intelligentie en dergelijke technologieën? Zou het
mogelijk zijn dat de basisgegevens van de ontvoering en de medische experimenten met opzet achter
werden gelaten in de bewuste herinnering, of het makkelijk toegankelijke deel van het onderbewustzijn, als
een rode haring? Ik denk zeker van wel.
Buitenaardse ontvoeringen worden al decennia lang gemeld, maar het lijkt erop dat we niets wijzer
geworden zijn wat de redenen ervoor zijn. We hebben nog steeds de meerderheid van gelovigen die
beweren dat de ontvoeringen plaatsvinden voor het fokken van hybriden en het labelen, enz. Ik denk dat dit
niet het geval is. Ik denk dat de slachtoffers ontvoerd worden zodat de ontvoerders hen het zwijgen kunnen
opleggen. En ik bedoel niet verbaal het zwijgen opleggen. Ik bedoel, dat ze spiritueel tot stilzwijgen worden
gebracht. Uiteraard zou de gemakkelijkste manier om iemand het zwijgen op te leggen, zou zijn door hem te
doden. Ik heb het gevoel dat de ontvoerders dit niet doen omdat ze zich ten volle bewust zijn van de
spirituele rechtvaardigheid (karma), dat hen te wachten staat als ze het wel doen. Zij zullen oogsten wat ze
zaaien. Ook als de geest of de ziel van een persoon niet kan sterven, dan zou de eerst volgende beste optie
zijn om ze voor de gek te houden, door ze te laten geloven dat ze spiritueel onwaardig zijn. Ik denk dat dat
het doel is, en helaas het resultaat, van de buitenaardse ontvoeringen. Het laat het slachtoffer minder
spiritueel bewust; het doel is om het slachtoffer psychologisch en spiritueel te bedriegen, zodat het spirituele
bewustzijn afneemt.
De aliens vrezen de mensen die spiritueel bewust zijn. Zij vrezen voor de bezinning die hen zou kunnen
ontmaskeren voor wat ze zijn, manipulators en verleiders. De ontvoerders lijken ervoor te zorgen dat het
slachtoffer zichzelf spiritueel minder bewust maakt. Dit zorgt ervoor dat de ontvoerders zich niet schuldig
maken aan enige „kosmisch karma‟, om het zo maar te zeggen.
Stel je een vissenkom voor, vol met 100 vissen. 20 van deze vissen zijn zeer slim en de andere 80 vissen
volgde hen in de kom. De viskweker voedde zijn vissen met rood vissenvoer dat goed en gezond voor de
vissen was en ze leefden een aardig leventje waarbij het rode visvoer het water in de kom niet verkleurde.
De viskweker luisterde naar iemand op de vismarkt en werd overgehaald om het voedsel van de vis te
veranderen in “blauw” gekleurd voedsel. Dit blauwe voedsel zou ervoor zorgen dat ze sneller vet werden en
dat ze beter te verkopen zouden zijn op de markt. Het blauw gekleurde voedsel was niet goed voor de
vissen en het leidde niet tot een goed leventje middels het blauwe voedsel. Het blauwe voedsel verkleurde
het water. De viskweker wist dat de 20 slimme vissen zouden weten dat het blauwe visvoer niet goed zou
zijn, en zij zouden de andere 80 vissen opleiden om te zoeken naar het rode voedsel, waardoor het blauwe
visvoer op de bodem van de vissenkom zou vallen.
Op een nacht doet de viskweker een slaap middel in de vissenkom, en verwijderde de 20 vissen die slim
waren en deed rode vloeistof in hun ogen. Alle vissen aten daarna het blauwe voedsel, niet wetende dat het
rode voedsel bestond, en de boer had toch 100 vette vissen voor op de markt. De 20 slimme vissen wisten
dat er iets mis was, maar konden niet zien wat het was.
Ik zou de handeling van het verwijderen van het spirituele bewustzijn willen beschrijven met een term die ik
laatst te horen kreeg, (Dumbing Down) “domgemaakt”. Hiermee bedoel ik dat het menselijke bewustzijn
(bewust en onbewust) afgebouwd wordt door krachten van buitenaf door een soort van “misleiding van de
geest” om een ??planeet vol met geestelijke dode materiële robots te creëren. Dit kan bereikt worden via
diverse methodes, en niet alleen maar doormiddel van buitenaardse ontvoeringen. Inderdaad worden de
buitenaardse ontvoeringen gebruikt om de individuen te “vervlakken”, maar alien agenten op aarde hebben
ook een agenda om het “collectieve” bewustzijn (de denkwijze van de massa) van het menselijke ras te
“vervlakken” zowel op het bewuste als ook op het onbewust niveau.
Als je deze dingen allemaal op een rijtje zet zullen jullie begrijpen dat we allemaal een vals leven leiden en
dat we het slachtoffer zijn van een massale samenzwering om de mensheid in een spiritueel donker tijdperk
te houden. We werden allemaal, onbewust, gemaakt om ons spiritueel onwaardig te voelen. We leven
allemaal naar de status van materiële rijkdom, waardoor al het andere niet meer van belang is. Op een
grotere schaal (massaal denken) creëren we oorlogen, omdat onze “God” vermoedelijk beter en groter is
dan hun “God” (“Mijn Vader is beter dan jou Vader”) enz., enz., enz.
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Een “domgemaakt” menselijk ras is makkelijk te controleren. Inderdaad de overgrote meerderheid mensen
op deze planeet zijn gemakkelijk te beheersen alleen al door hun bankrekening. Een klein langwerpig stukje
plastic (de credit card) heeft tegenwoordig meer controle over de gemiddelde persoon dan al het andere. De
meerderheid van de mensen spenderen 90% van hun tijd en gedachten aan het “overleven” in de materiële
jungle, die alleen maar gecreëerd werd om de “Tijd en de Gedachtegang” van het volk in beslag te nemen.
Wie creëerde deze jungle? De overgrote meerderheid van mensen op deze planeet worden geregeerd
door een heel klein groepje mensen. En ik geloof dat dit kleine groepje mensen de agenten zijn voor
de buitenaardse wezens die van een immense materiële rijkdom genieten omdat ze agent spelen
voor de krachten die deze “jungle” hebben gecreëerd.
We zijn geen bedreiging voor de opzichters van onze ziel, de makers van de jungle, wanneer we het te druk
hebben met geld verdienen om hen te betalen. Dat is de reden waarom de alien agenten op aarde de
financiële markten op deze planeet beheren. Zeker, sommige mensen krijgen meer “speeltijd” in de jungle,
wat meestal de corrupte en de criminelen zijn, maar de overgrote meerderheid leidt een saai leven wat
volledig te danken is aan de controle die deze agenten over ons hebben. Hoe is dit mogelijk na tweeduizend
jaar van “vooruitgang”? Zou het kunnen dat het gepland is op deze manier om zo te zijn, en gaat dat al
duizenden jaren zo? We vinden dit moeilijk om te geloven, omdat we denken, dat we na 70 jaar of zo
sterven, of dat, als we goed zijn geweest, dat we naar de hemelpoort gaan om met een wit bebaarde God in
het paradijs te leven. Laten we maar hopen dat hij Visa aanneemt, hè?
Ik geloof dat spiritueel bewuste mensen worden genomen (ontvoerd) door negatieve buitenaardse wezens
om de spirituele vooruitgang van de betrokkene te verhinderen en om te voorkomen dat de planeet aarde
deel uit gaat maken van een spirituele verbinding met de kosmos. Ik geloof dat de negatieve buitenaardse
wezens ons losgekoppeld hebben van een kosmische eenwording met onze ware zelf (Ik) en de rest van de
schepping.
De beste manier om deze “ontkoppeling” uit te leggen is om je voor te stellen dat elke persoon op deze
planeet een “computer” (Pc) is, aangesloten op een zeer grote (hoofd) computer (alwetend kennis-liefde)
verbonden via telefoon kabels, zoals het internet. Een “virus” dat zich ontkoppeld heeft van de hoofd
computer wil alle pc‟s op de planeet overnemen voor eigen gebruik. Om dit te kunnen doen moet het virus
alle telefoonkabels naar de hoofdcomputer doorsnijden. Het virus realiseert zich echter dat de pc‟s zullen
merken dat ze ontkoppeld worden wanneer de kabels worden doorgesneden, dus het virus bedenkt een
plan, om de pc‟s met een andere computer te verbinden, en misleid ze zo door hen te laten geloven dat ze
nooit onderbroken werden. Alles verloopt volgens plan, slechts een paar pc‟s merken dat ze geen toegang
meer hebben tot de alwetende kennis waar ze ooit wel toegang tot hadden. Het virus weet dit en zorgt
ervoor dat de pc‟s die wisten dat hun verbinding veranderd werd instorten, zodat ze naar de PC “reparateur”
moesten. De PC`s werden “gerepareerd” en realiseren zich niet meer dat ze niet meer de toegang tot de
alwetende kennis hebben en accepteren de computer waar het virus hen op aansloot.
Met andere woorden ontvoerde slachtoffers worden losgekoppeld van hun spirituele informatie, omdat zij in
staat zijn het “anti virus” te creëren dat alle anderen zal herverbinden met de waarheid, in plaats van de
valse informatie, die verstrekt wordt door het virus. Een soort van “super aangedreven virusvrij internet” (het
paradijs op aarde) kan op deze manier gecreëerd worden als er genoeg mensen (PC‟s) opnieuw worden
aangesloten op de hoofd computer.
Bij het zeggen dat alleen bepaalde “spiritueel bewuste” mensen door aliens worden ontvoerd betekent niet
dat de mensen die niet werden ontvoerd, of er geen herinnering aan over hielden, niet spiritueel bewust zijn.
We bezitten “allemaal” spiritueel bewustzijn. We zijn allemaal samen “één bewustzijn”. Het is gewoon zo dat
het spirituele bewustzijn bij de ene gemakkelijker geblokkeerd kan worden dan bij een andere. (Het virus
neemt gewoon bepaalde pc‟s sneller en effectiever over dan enkele andere).
Laten we ons eens voor proberen te stellen dat sommige mensen (of PC‟s) verbonden zijn met het enige
ware bewustzijn (hoofdcomputer). Het nieuws is zo fantastisch, dat het over de hele wereld verspreid moet
worden. De andere mensen (of PC‟s) lachen, omdat de wereld kennis (virus) hun geheugen overladen heeft
met leugens (valse programmering). In ons geval bestaat het virus uit de Negatieve aliens (interdimensionaal en buitenaards) en hun agenten op de Aarde. Als je kunt begrijpen dat de negatieve aliens
iedereen, of zoveel mogelijk, mensen die in staat zijn om verbinding te maken met hogere niveaus van
spirituele informatie willen tegenhouden, dan kun je misschien ook begrijpen waarom ze ontvoerd en
onderworpen werden aan een blokkade van het bewustzijn en de reden waarom. Als je een moordenaar zou
zijn zou je dan niet iedereen tegen willen houden die ervan wist dat je een moordenaar was voordat hij het
aan iedereen verder zou vertellen? “Aliens die het spirituele bewustzijn platleggen” is in principe precies
hetzelfde scenario, maar zoals eerder vermeld, zijn de aliens zich bewust van de “kosmische karma” en
daarom zullen zij niet doden om het zwijgen op te leggen. Als “de dood” de enige manier is om iemand het
zwijgen op te leggen dan zullen het de “buitenaardse Agenten op Aarde” zijn die de moord uit zullen voeren.
Wat meestal gebeurd doormiddel van geplande auto-ongelukken of een overdosis drugs.
Dat gezegd hebbende, mind control is een vele malen populairdere manier om de mensen het zwijgen op te
leggen, en natuurlijk, zijn de meeste personen die door buitenaardse wezens ontvoerd werden instant
gekken geworden, nietwaar? De slachtoffers van ontvoeringen door buitenaardse wezens worden meestal,
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afgezien van UFO-groepen etc, bespot door de massa. Dit is geen toeval. De robotachtige massa lacht zich
kapot over alternatieve verklaringen over de schepping en de reden voor het leven op deze planeet, terwijl
ze tegelijkertijd automatisch meegaan met de officiële uitleg waarvan ze weten dat die gewoon niet klopt. En
helaas, geven velen deze officiële verklaringen ook nog eens generatie op generatie door als zijnde “het
enige ware”.
Uiteraard zijn wij als ouders deels verantwoordelijk, op zijn minst voor het ontnemen van het
bewustwording`s proces door er bij onze kinderen op aan te dringen dat zij de aangereikte valse informatie
moeten volgen. Dit is een perfect voorbeeld van hoe enkele alien agenten op aarde zo gemakkelijk de
massa kunnen controleren. Ze hebben ieder van ons opgeleid, door de geest en de portemonnee, om hun
leugens voor hen door te geven. En helaas doen we dit zonder na te denken.
“Ga zo door zoon, ga zo door dochter, verslijt je leven al zwoegend met een klote baan, meestal doorstaan
in armoede, en neem een paar kinderen voor het uitvoeren van de traditie door “een marionet” te zijn voor
de “Slangen Cult”. Je zult vervolgens sterven om terug te keren om het nogmaals hellemaal opnieuw te
doen”. Laat dit niet een paar klokken luiden daarbuiten???
Het is mij duidelijk dat de ontvoeringen door buitenaardse plaats vinden om te kunnen weerhouden dat er
een spirituele revolutie plaats vind. Door het blokkeren van het spirituele bewustzijn in individuen, wordt het
collectieve spirituele bewustzijn (menselijk bewustzijn) afgebouwd. Dit voorkomt dat de mensen ontdekken
wie de ellende op de aarde creëert, en het is voornamelijk omdat we zo “dom gemaakt” zijn dat we het niet
eens kunnen zien. De massa spendeert hun hele leven door te spelen als “marionet” vóór de “buitenaardse
Agenten” op Aarde. Dit gebeurt meestal door het volgen van valse dogmatische religies, de veronderstelling
dat het valse onderwijs waar is, en dat je middels “mind control”, vanaf de geboorte tot aan de dood moet
knielen voor de corrupte overheid.
Alien Agenten op aarde kunnen nog “omgaan” met 100 spiritueel bewuste mensen of mensen die op de
aarde rondlopen en spiritueel verbonden zijn met het “ene bewustzijn”. Ze laten hen gewoon door hun
agenten van de massamedia belachelijk maken waardoor ze als gekken worden weggezet. Ze zouden „niet‟
met één of twee miljoen spiritueel bewuste mensen die op deze planeet rond lopen om kunnen gaan. De
spirituele kracht en het bewustzijn dat gecreëerd wordt door een dergelijk aantal zou de “negatieve
Reptielen” laten beven in hun aquaria. Daarom ontvoeren negatieve vreemdelingen mensen, om hun
bewustzijn te blokkeren. Het is om te voorkomen dat er op een grote schaal “het bewustzijn” gevormd wordt.
Ik ben zelf een slachtoffer. Ik heb geschreven over het hoe en waarom negatieve ontvoeringen plaatsvinden.
Dit gebeurde doormiddel van “mind control” en psychologische trucs die gebruikt werden om de spirituele
bewustwording bij individuen te blokkeren, dus het grootschalig blokkeren van het spirituele bewustzijn wordt
een stevige kluif op deze planeet. Door de “vervlakking” van het spirituele bewustzijn blijft de mensheid
gescheiden van de kosmische kennis. Daarom zijn ze / we gewoon “de slaven” van de wezens die onze
verbinding met de hogere niveaus van spiritueel bewustzijn hebben geblokkeerd.
In mijn geval, ik werd meerdere malen ontvoerd, de gebruikelijke “experimenten” vonden plaats, met de
monstername van sperma etc etc. Er werden me twee hybrides getoond en ze vertelde me dat die van mij
waren etc etc.
Ik herinner me dat ik na elke gebeurtenis hardhandig op mijn bed werd gegooid. Een beetje zoals een kalf
gegrepen, gebrandmerkt, en weer vrijgelaten wordt. Een taak die uitgevoerd werd door wezens die zich
verveelden met de alledaagse routine van dit alles, net als veeboeren die het einde naderen van het
brandmerken van een grote kudde.
Ik realiseer me nu dat ze daadwerkelijk mijn natuurlijke kracht, bewustzijn dat wij allemaal bezitten, van me
afnamen om zichzelf mee te beschermen. Naar mijn mening staan de negatieve vreemdelingen die mensen
ontvoeren op eenzelfde symbolische lijn als de vijanden van “Superman”. Zij implanteren in principe
symbolisch “Kryptonite” in ons om ons, op spirituele basis zwakker te maken. In plaats van gebruik te maken
van Kryptonite, een groene steen, gebruiken ze “mind games” (computerspellen).
Het effect in het begin, die de ontvoeringen op mij hadden, was traumatisch. Gelukkig had ik, kort voor de
negatieve ervaringen begonnen, positieve ervaringen met buitenaardse, wat voor mij van vitaal belang was
dat dit had plaatsgevonden. Ondanks mijn jonge jaren had ik een diepe innerlijke kracht, en mijn
onderbewustzijn wist wat er nog komen ging.
Na weer terug te zijn gegooid op mijn bed na een ontvoering, en bijna verlamd achterbleef, in een toestand
van shock en ontzag, probeerde ik het geheel te begrijpen/verklaren. Had ik een slechte droom gehad?
Waarom kwamen monsters me bijna elke avond ophalen? Het moest wel een nachtmerrie zijn? Maar ik wist
in wezen, door mijn verbinding met het “ene bewustzijn”, dat het geen nachtmerrie was. Het was echt.
Ik wist in mijn jonge onschuldige geest, dat ik er iets tegen zou gaan doen. Ik dacht dat ik net zoals Batman
zou kunnen worden, om ze te verslaan en te vernietigen, zoals in de tv-serie, maar ik was maar een “iel
manneke” en deze monsters waren super krachtig, ze konden me laten zweven door gesloten ramen, ze
kwetsten me tijdens de onderzoeken, en ze lieten vloeistof in mijn ogen lopen. Ik deed wat de meeste kleine
jongens gedaan zouden hebben in dit soort situaties … Ik viel uitgeput in slaap. Na het ontwaken leek het
allemaal niet al te erg. Misschien was het uiteindelijk toch gewoon een droom.
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Verschillende ochtenden moest mijn moeder mij uit bed komen halen en moest me naar beneden helpen
omdat ik gewoon niet meer op kon staan doordat ik fysiek en mentaal uitgeput was. Ze had vanaf de trap
staan te schreeuwen om me te wekken, en ze schudde me, zonder succes. Het aantal keren dat mijn
moeder zei: “Je gaat vanavond vroeg naar bed knaap” zijn ontelbaar. Het maakte niet uit hoe laat ik naar
bed ging, als ik een ontvoering had meegemaakt tijdens de nacht, was ik de volgende ochtend altijd
uitgeput.
Ik probeerde, soms aan mijn moeder uit te leggen wat er gaande was. Ik veronderstel, nu ik terug kijk dat het
voor mijn moeder klonk alsof ik een nare droom had gehad. Ik realiseer me ook dat een drukke werkende
middenklas moeder van drie kinderen, die werkte en in armoede leefde in de jaren zestig, dat voor haar een
paar “slechte dromen”, die zelfs de dromer niet kon verklaren, niet zo`n serieuze zaak zou zijn en kwam dus
niet aan top van het prioriteitenlijstje in de huishouding. Hebben niet alle kinderen weleens last van slechte
dromen?
“Onze Matthew heeft slechte dromen mam” zei mijn broer. “Ik heb slechte ochtenden‟ zei mijn moeder. Ze
had er totaal geen inzicht in. Ze had het veel te druk met het “leven”. Worstelen om maar rond te kunnen
komen.
Ik wist op dat moment nog niet dat het “allemaal bij elkaar zou uitkomen” en dat het allemaal deel uitmaakte
van de “controle agenda” van de Slangen Cult. Een bedrog om de geesten van de massa te bezetten.
Miljoenen mensen die door een dagelijks ritueel van “werken” gaan. Veertig jaren en meer doorgebracht in
doorlopende ellende. En de meeste geven ook nog te kennen, dat dit is wat ze echt willen. Ik veronderstel
dat het wel het stigma dat rond een werkeloze hangt neerslaat, maar niet al te veel.
In mijn ogen zijn beide groepen, zij die werken voor de cult, en degenen die niets doen voor de cult (de
werklozen), zijn niets anders dan slaven voor de cultus. Inderdaad ze verstrikken zich in de ellende van de
“werkende klasse”, ze worden hersendode robots, en helaas bedanken ze de Slangen Cult in feite ook nog,
voor de situatie waarin ze zich bevinden. Hoe vaak hoor je wel niet “God zij dank – dat ik werk heb”
“Minimum loon, maar het is tenminste een baan” Een leven van armoede … als het bier, de drugs de
sigaretten, of zelfmedicatie, je niet eerst te pakken krijgen natuurlijk”.
Sodemieter op met Matthew‟s nachtmerries we moeten brood verdienen om op de tafel te zetten, als we dat
niet doen, zal hij helemaal niet hier zijn om überhaupt nog nachtmerries te hebben „leek de logica van mijn
ouders‟ te zijn. Een werkende klasse ritueel. Afgedwongen door de “vijfde bewustzijnsrealiteit”. Was dat
gemeen, of hier op aarde, “uit liefde”? Of was het een psychologisch gedwongen noodzaak om de Slangen
Cult eerst te dienen?
Ehh .. Neem me niet kwalijk … “Mijnheer „Reden‟ voor het leven” … Ik zal jou overwegen wanneer ik de huur
heb betaald, mijn belastingen heb betaald, eten op tafel heb, naar de kerk ben geweest, en een beetje lol in
het cafe heb gehad … eh … jammer meneer “de reden voor het leven” maar ik heb niet genoeg tijd om jou
te overwegen, sorry te druk … schrijf het maar op hè?
Hoeveel mensen ken je die op deze wijze omgaan met “de Reden voor het leven”?
Het hoeft niet zo te zijn. De “Reden voor het leven” zou voorop moeten staan, en niet als laatste moeten
komen. Wij zijn allemaal multidimensionale wezens, en we zijn niet alleen maar hier, om materiële slaven uit
vlees en bloed te zijn voor de Slangen Cult.
Helaas hebben we ons spirituele bewustzijn verloren; het is geblokkeerd. Sommigen van ons volgen de
politicus die de meest overtuigende leugens vertelt, totdat we ontdekken dat we onze tijd ermee verspillen.
Wanneer we bij onszelf naar binnen kijken, voor begeleiding, vinden we er niets … het is weg, het is
geblokkeerd, dus we buigen en worden onderworpen aan de misleidingen die deze wereld beheersen. We
hebben ons gehecht, of werden bedrogen, in het deel uit maken van de illusie dat we “leven op aarde
noemen”. Ons bewustzijn is geblokkeerd door krachten van buitenaf, we hebben alleen nog maar het
materiële bewustzijn over en dat werd gemanipuleerd, en zal rijkelijk gemanipuleerd blijven worden, om de
Slangen Cult te dienen. We zijn allemaal bedrogen – geflest. We sterven ofwel “terwijl we de menigte
volgen” of we springen “uit de menigte” en sterven dan. Beide partijen, de massa, en degene die eruit
sprongen, zijn slaven voor de Slangen cult. Schapen zonder herder.
In principe beschrijft hetgeen hierboven het effect dat negatieve buitenaardse ontvoeringen hebben op het
slachtoffer. Ze zijn in principe verblind en ze doen ofwel mee aan het spel of ze springen eruit. Ze volgen niet
langer hun eigen spirituele leven, maar werden er met opzet vanaf gehouden. Ze zijn het slachtoffer van een
spirituele moord.
De slachtoffers worden weerhouden toegang te verkrijgen tot hun volledige spirituele kennis „via hun‟
ingebouwde spirituele mechanica. Het onderbuikgevoel, of de meerderheid van de kracht daarvoor, werd
gedood om het zo maar te zeggen. Wanneer het spiritueel bewustzijn eenmaal geblokkeerd is, worden de
slachtoffers vervolgens gemakkelijk geleid/misleid door het materiële bewustzijn. (Financiële
scherpzinnigheid, hebzucht, ijdelheid enz.) De materiële wereld wordt gecontroleerd door de Slangen Cult,
en de Slangen Cult kent alle trucs uit het boek. Ik veroordeel hiermee nu niet de “succesvolle zakenmensen
of rijke mensen”, iedereen moet vrij zijn om te doen wat hij/zij wil.
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Het enige punt dat ik wil maken is dat met de blokkade van het spirituele bewustzijn, het individu ook
geblokkeerd is in het herkennen van de “spirituele gevolgen” van hun “materiële gedrag”. Een
gebrek aan inzicht voor „de regels‟ van het “Kosmische Karma” (voor gebrek aan een beter woord).
Ik zou het alleen eerlijker vinden dat materiële mensen hun spirituele noodlot zouden moeten
weten/kennen, voordat ze de materiële dingen doen, die alleen gebaseerd werden op het materiële
bewustzijn, en niet (dat ze erachter komen) nadat zij die materiële dingen gedaan hebben. Ik ben
ervan overtuigd dat de wereld een veel betere plaats zou zijn als dit zo was. Helaas houdt de Slangen Cult
deze spirituele, ingebouwde kennis, achter, doormiddel van massale psychologische controle omdat ze de
“hele wereld” materialistisch willen hebben, en helaas zien zij er niet alleen op toe dat het leven op aarde, op
deze manier, zo doorgaat, maar ze zorgen er ook nog eens voor dat de materiële wereld in hoog tempo door
groeit, met zelfmoord als maatstaaf.
Het resultaat is dat de gehele planeet Aarde “materialistisch” wordt en de effecten hiervan zijn nu al, in 2004,
voor iedereen zichtbaar: oorlog, slechte gezondheid en armoede. Het materiële gewin van de één zal altijd
lijden tot het materiële verlies van een ander. Hond Eet Hond, hoor ik je zeggen, de overlevingsdrang van de
sterkste en dat allemaal. We zijn allemaal “één bewustzijn” en met deze mentaliteit eet je letterlijk jezelf.
Wanneer het sterkste deel van jezelf het zwakkere deel van jezelf eet, wordt je zelf zwakker. Het “ene ware”
(bewustzijn) wordt echter steeds kleiner. Op één lijn met, dat je mond van je grote teen eet.
De negatieve vreemdelingen krijgen alle resultaten van een materieel bewustzijn te zien, waardoor deze
wereld beheerst wordt. Ze voeden zich ervan. Ze genieten van de ellende die wij onder elkaar veroorzaken.
Zelf lijden ze niet onder de spirituele comeback, het karma. Dit komt omdat „de mens‟ de materiële actie op
Aarde uitvoert, en daarom is het de mens die gestraft wordt, de spirituele comeback, op Aarde. We zijn
gewoon de officiële spirituele zondebokken voor de reptielachtige negatieve vreemdelingen geworden. Wij
zijn zo geconstrueerd, (het is ons aangeleerd) om het Karma gemakshalve links te laten liggen en
tegelijkertijd voeden en entertainen we degene die aan onze touwtjes trekkers.
Een hel op aarde wordt werkelijkheid doordat we hem zelf maken, dat is onze eigen verantwoordelijkheid,
ondanks het feit dat we, de meerderheid, werden verleid/misleid/bedrogen tot het maken ervan. Als je
misleid wordt door een verkeerde gedachte en je vermoord iemand, ben JIJ het nog steeds, de moordenaar,
die gestraft wordt voor de moord. De gedachte, ongeacht wat je ertoe aanzette, wordt nooit gezocht.
De negatieve aliens investeren in hun plezier en voedselbron. Wij zijn een doorlopende voedselbron, en een
wijze van entertainment, dus de ontvoeringen, die resulteren in het blokkeren van het spiritueel bewustzijn in
individuen, zullen worden voortgezet omdat deze acties simpelweg zowel het collectieve spirituele
bewustzijn van de hele mensheid blokkeert als ook het individuele niveau. Mind control en sluwheid
bestoken de gedachten van de slachtoffers, experimenten en hybriden etc, een (vals) geheugen wordt in het
individu geïmplanteerd wat ook het valse geheugen voor het collectieve bewustzijn wordt en dit moet,
voortgaan als een rookgordijn, zodat de negatieve aliens door kunnen gaan met het bedrog .. De meeste
onderzoekers zullen de komende eeuwen op hun hoofd blijven krabben als er niets verandert en er geen
doorbraak bereikt wordt. Het enige dat in de toekomst duidelijk zichtbaar zal worden, mits er niets verandert,
is de “hel op aarde”, dat wat gecreëerd is zal in hevigheid toenemen, er zal nog meer dood en verderf zijn,
en onze fysieke vrijheid zal uit onze greep verwijderd worden, net zoals onze spirituele vrijheid al verwijderd
werd.
De taak om het bloot te leggen, werd wereldwijd geaccepteerd, wat er verdekt aan de hand is, is enorm, als
je bedenkt dat de vreemdelingen niet alleen het onderbewuste van de mens controleren, maar ze hebben
ook de controle over de meeste informatie, op het bewuste niveau, middels hun agenten op Aarde. Zij
hebben ook de middelen gecreëerd, in de mentaliteit van de massa, door alternatieve opvattingen over het
leven op aarde belachelijk te maken. Het lijkt erop dat als je geen deel uitmaakt van een dogmatische religie,
linkse of rechtse politieke partij, en het officiële onderwijs, dat je onmiddellijk als een paria of gek bestempeld
wordt.
Het trieste is, dat de Slangen Cult de religie, politiek en het onderwijs volledig controleren. Als je niet voor
hen bent, ben je automatisch tegen hen. Als je geen deel uitmaakt van de illusie die zij hebben gecreëerd
dan zul je bespot worden ofwel direct door familieleden ofwel door het grote publiek, zodra je opvattingen
publiekelijk worden gemaakt. Ondanks het catastrofale effect dat de mens op deze planeet heeft gecreëerd,
dood, vernietiging, armoede, ellende, politieke corruptie en hebzucht worden we nog steeds blindelings
geleid via hetzelfde pad.
Wakey Wakey mensen. Blijf niet op je kont zitten te wachten op een God met een grote witte baard
die je komt redden, ze hebben je opgelicht, dat gaat niet gebeuren. JIJ bent slaaf – voor nep leiders.
Deze leiders „willen‟ dat je op je kont blijft zitten, hersendood, al wachtend op een God met een witte
baard om je kont te redden. Op deze manier ben je gemakkelijk hanteerbaar.
Wat kunnen we eraan doen?
Hoe kunnen we de dingen veranderen?
Kunnen we de situatie veranderen? Ja, dat kunnen we zeker, maar niet door geweld of haat. Dat is precies
wat de negatieve aliens willen dat we doen. Ik wil hier wederom duidelijk maken dat ik hier niet probeer om
een haatcampagne tegen de negatieve buitenaardse wezens of hun vertegenwoordigers hier op aarde te
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creëren. Of dat nu reptielen zijn of niet. Inderdaad, ik ben er van overtuigd dat tal van andere reptielachtige
buitenaardse rassen niet dezelfde intenties of kenmerken hebben zoals degene die “losgeraakt” zijn, van de
verbinding met het „ene‟ bewustzijn, en besloten hebben om te bedriegen, spiritueel tot slaaf te maken en de
mensheid te misleiden. Er zijn reptielachtige buitenaardse wezens die verbonden zijn met het „ene
bewustzijn‟ buiten de 4e dimensionale krachten, de gevangenis poorten als je wilt, dat deze planeet omringt.
Ik probeer niet te dicteren wat we zouden moeten doen om deze wereld vrij te maken van reptielachtige
wezens of hun agenten op aarde. De vernietiging van de vijanden? Dat is wat zij jou dicteren, en niet ik. Ik
ben geen Messias, noch een dictator. Ik moedig onderzoek en de vrije gedachte aan. Wanneer voldoende
mensen zich realiseren dat ze leven in een illusie, de totale mentale controle van “hun werkelijkheid” door
buitenaardse wezens, dan zullen ze reageren.
Ik wil enkel maar dat mensen vrij kunnen zijn om te denken, het recht hebben om hun onderbuikgevoelens
te volgen, hun spirituele pad. Zodra de massa vrij mag denken, zullen de negatieve buitenaardse wezens
letterlijk verdwijnen. Ik zou ook graag eens in een positie zijn om over positieve buitenaardse contacten te
schrijven, het verspreiden van goed nieuws, in plaats van om te moeten schrijven over de negatieven, maar
helaas wordt deze planeet beheerst door negatieve buitenaardse wezens, Reptielen met de bedoeling het
menselijk bewustzijn te beheren voor hun gebruik en plezier, en niet door de „positieve wezens‟. De massa
werd bedrogen in het denken op een bepaalde manier, kosmische democratie, de negatieven zitten in het
spirituele witte huis, en in het spirituele huis het parlement genaamd, dat spiritueel deze planeet controleert
om het zo maar te zeggen. Wij hebben ze daar geplaatst middels onze gedachten en acties via een
kosmische democratische code. Wat de massa denkt – zullen ze krijgen.
We denken materieel dus krijgen we ook alleen het materiële. Het feit dat we werden opgelicht in het op
deze manier denken is niet relevant. We hebben de negatieven aan de macht gestemd via de
meerderheidsregel .. In tegenstelling tot Bush en Blair kunnen we een verandering van het regime niet fysiek
afdwingen, noch kunnen de positieve buitenaardse wezens zich ermee bemoeien! We hebben ons te
houden aan de kosmische democratie en we moeten de negatieven letterlijk weg denken middels hetzelfde
kosmische democratische systeem dat zij volgen, pas dan zouden de positieven zich ermee kunnen
bemoeien. Dit is waar we het idee van het gebed vandaan hebben. De symbolische handeling van het
“bidden” is in principe gebaseerd op het collectieve spirituele bewustzijn. Ik bedoel niet dat we ineens
allemaal op onze knieën moeten om te beginnen met bidden, ik bedoel dat het bidden van de mensheid
symbolisch staat voor onze verbinding met de hemelen.
Het trieste is dat de Slangen Cult er een aanfluiting van gemaakt heeft, en manipuleerden dit doormiddel van
het creëren van tal van verschillende „religies‟ waarmee ze het collectieve bewustzijn van ons allemaal
“vernietigden”. Zij doen dit door tal van valse Goden voor ons te creëren die we kunnen aanbidden in valse
religies, waarmee ze verdelen en verwoesten, en derhalve dus het collectieve spirituele bewustzijn van de
mensheid controleren. Ze hebben de kosmische democratische verkiezingen in hun voordeel gezet, en het
enige wat de religies, die zij gecreëerd hebben, collectief gemeen hebben, is het geld, en we weten allemaal
wie daar de controle over heeft.
Ik ging als jongen naar een religieuze-school. Ik heb geprobeerd na te denken over iets goeds wat de kerk of
de religie voor mij of mijn familie gedaan zou hebben … ….
We moeten het collectieve menselijke bewustzijn herstellen, en snel.
Hoe gaan we dit doen hoor ik je vragen? Het antwoord is simpel – we moeten onze geest weer terug zien te
krijgen, zodat ons spirituele bewustzijn gedeblokkeerd wordt. Zodra het individuele spirituele bewustwording
gedeblokkeerd is, dan zal het collectieve spirituele bewustzijn groeien, en kunnen we middels het gebruik en
de kennis van de kosmische democratie, de drastische veranderingen in deze wereld doorvoeren.
Ik moet aanhalen waarom ik in dit artikel niet in detail treed over de positieve buitenaardse ontmoetingen. Ik
zie het voordeel niet, op dit moment, om prachtige verhalen te vertellen over positieve wezens die me een
dagje mee zouden hebben genomen naar de ruimte, ijsjes eten en dat soort dingen, mijn hoofd vulden met
esoterische kennis en me vervolgens weer terug stuurden naar de hel op aarde, waarbij niets gedaan werd
aan de chaos om hen heen, zowel vóór als na de reis. Dat zou escapistisch gewauwel zijn.
Zitten al degenen met positieve buitenaardse ervaringen gewoon in onze huizen te wachten tot ze een
hartverwarmende ervaring meemaken? Verstomt op leugens. Al kijkend naar tv naar moorden en de
armoede die de wereld vernietigen, vanuit de veiligheid van onze luie stoel, en ze doen er niets aan, alleen
maar omdat we denken dat we de “uitverkorene” zijn, en dat de kleine “Grijze Mannetjes” zullen komen om
ons te redden? Al zittend en kijkend hoe kleine kinderen aan stukken worden gereten door bommen van
daisy cutter, of niet soms? Wordt Wakker verdraait nog aan toe wil je? Jullie hoofden zitten vol met shit.
Jullie zijn Kikkerdril baby‟s waarvan de hoofden letterlijk werden afgebeten. Jullie zijn robots die bij elkaar
worden gehouden door schulden, angst en onwetendheid. De bevoegdheden die deze wereld controleren
houden je zo stevig in de tang dat er niets is wat je ertegen kunt doen.
“Ga even snel en haal een pizza en ijs lieverd, er komt zo een documentaire op de tv die toont hoe we de
ledematen van kinderen kunnen wegblazen en gelijktijdig hoe hun hersenen smelten met onze nieuwe,
super duper, slimme bommen, ik vraag me af of deze Grijze vreemdelingen die zeiden dat alles in de wereld
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OK was ook een voorraadje pizza en ijs aanleggen wanneer ze komen om ons te redden? “vat je de
betrokken mentaliteit? (Ik wou dat ik hier een grapje over maakte)
Zelfs je gedachten worden beheerst. Hoeveel van jullie op deze planeet schuiven hun eigen belang wel niet
aan de kant? Eenieder van jullie? Ik zie het dagelijks …. Ik ben slechts maar een taxichauffeur … wat kan ik
doen? .. Ik ben maar een bakker wat kan ik doen? … Hetzelfde kan gezegd worden over alle beroepen of
niet soms? Je hebt je leven weggegeven, middels geest en portemonnee, aan de Slangen Cult. Jij leunt
achterover en kijkt toe hoe de Slangen Cult doet waar ze zin in hebben, massamoord etc, met het excuus
dat je een pathetisch iemand bent en er totaal niets aan kunt doen. Weer 100 doden vandaag, het hadden
één miljoen dode kinderen kunnen zijn, en dan zou het nog niets uitmaken voor de heer en mevrouw
„Doorsnee‟. De Slangen Cult bezit hun geweten, samen met hun credit card. De Slangen Cult heeft gebruik
gemaakt van de “verdeel en heers” situatie tot haar volledige potentieel. Een hoop informatie, zoals het
positief channelen of het contact met positieve buitenaardse, komt in feite neer op negatief channelen en
negatieve buitenaardse contacten die verkleed werden om ons te misleiden. Deze verklede rotzooi wordt
meestal “gehypt” en wordt haastig middels de massamedia verspreid voordat we met onze ogen konden
knipperen.
Waarheidsgetrouwe informatie wordt genegeerd of, indien het daadwerkelijk massale media-aandacht krijgt,
gaat het verloren op de montagevloer, de gretige handjes van de Slangen Cult, regisseurs die proberen om
de mensheid ervan te overtuigen dat de kleine “Grijze Mannetjes” er zijn om op ons te letten, of erger nog
dat je een complete gek bent, om bespot te worden, voor het daadwerkelijk geloven in buitenaardse of inter
dimensionale wezens op de eerste plaats. In het geval van het lezen van boeken of het kijken naar films, pas
op want er is veel meer desinformatie te vinden dan waarheid. Het X Files-logo is juist “De waarheid is daar
buiten” (echter nooit op Sky One.)
Het feit is dat de negatieven vreemdelingen en hun agenten op Aarde alle gebieden van ons bestaan willen
beheersen. Ja en dat is precies wat ze doen. Vandaar de situatie in de wereld van dit moment.
Degenen van jullie daarbuiten, die zich comfortabel voelen met het leven op deze planeet en de met krediet
beladen levensstijl waarvan je geniet, wees gewaarschuwd, het is niet de intentie van de negatieven om je
langdurig te laten genieten van je individuele comfort. De banken en financiële instellingen van deze wereld
leiden jullie allemaal langs “het pad van de vele drollen” kijk dus waar je loopt! Ik kreeg vanochtend zeven
brieven op mijn deurmat - vijf daarvan waren belasting aanslagen waarmee ze probeerden een deal te
sluiten waarvan ze weten dat ik me dat niet eens kan veroorloven. Waarom? Ze willen de controle die ze
over mijn geest en portemonnee hebben verhogen tot het ondraaglijke. Degenen van jullie met een, in jullie
ogen fatsoenlijke baan met een fatsoenlijke levensstandaard, wees gewaarschuwd, je maakt alleen maar
deel uit van de comfortabele “vrije wereld” van de Slangen Cult, om hen te dienen, en niet voor jezelf. Je
maakt deel uit van de illusie, het bedrog, om mensen met een lagere status de illusie te laten geloven,
waardoor ze hem ondersteunen, bij het zien van mensen zoals jij die zich in een redelijke status positie
bevinden waarmee je de illusie blindelings in stand houd, voor hen. Ja wees dus gewaarschuwd de Slangen
Cult zal jullie behandelen, pijlers van de samenleving, als bedelaars in de straat zodra “hun agenda” zijn
hoogtepunt heeft bereikt. Degenen onder jullie die zich veilig wanen met geld op de bank moeten er
rekening mee houden dat papier of elektronisch geld waardeloos is zodra er een, vooraf afgesproken,
beurscrash onze kant uitkomt. De waarde van het onroerende goed kan zomaar spontaan instorten wanneer
niemand het geld nog heeft om iets te kopen.
Degenen onder jullie die denken dat je lokale “vriendelijke bank” hun geldautomaten niet zouden verzegelen
en de deur voor je gezicht zouden dichtgooien, tijdens een wereldwijde crisis, zou nogmaals moeten denken.
Zij volgen de orders van hoog geplaatsten net zoals jij ook geprogrammeerd of geconditioneerd bent om
hetzelfde te doen voor je baas. En als je al baas bent, dan heeft de bank toch al, de totale controle over jou.
De financiële hoge pieten zitten op goud en andere waardevolle mineralen. Jij zit op een waardeloos stuk
plastic of op waardeloze papieren notities. Valt het kwartje? Zij kunnen zomaar „de stop‟ van jou persoonlijke
„comfortabele badkuip” eruit trekken wanneer ze dat maar willen. Inderdaad het is hun bezit van „de stop‟ tot
aan je “comfortabele badkuip” die van jou maakt wie je nu bent. Dit is wat ik beschrijf als “bewuste controle”.
Ze hebben je bij de lurven en je weet dat het ze niets kan schelen als ze je er tussenuit moeten plukken. Zij
dreigen om de stop eruit te trekken (hun macht over jou) van jou comfortabele bad, heel vaak (je eigen
kleine wereld) recht in je gezicht, gewoon om jou op je plaats te houden, en je doet gewoon wat je verteld
wordt, zolang zij maar blijven beloven dat ze de stop erin laten zitten. We hebben allemaal onze door de
reptiel gemaakte badkuipen, sommige zijn van het type roestbak, armzalige badkuipen, en enkelen zijn
prachtige badkuipen gemaakt van marmer. Ze zijn echter allemaal evenveel waard als ze leeg zijn en er
geen stop inzit, de status of de conditie van het bad is niet van belang. We blijven allemaal naakt achter, met
een natte kont, wanneer de stop eruit wordt getrokken. De Slangen Cult is de eigenaar van alle „stoppen‟
van alle badkuipen in deze wereld.
Een ander ding wat de Slangen Cult ons graag laat voelen is schaamte of een schuldgevoel. Als we iets
zeggen of iets doen dat niet past in de normale wereld van de Slangen Cult voelen we ons automatisch, of
zijn gemaakt om dat te voelen, beschaamd of schuldig. Geconditioneerde “robots” die lachen om de dingen
waartoe deze wereld ze geprogrammeerd heeft om over te lachen. Net zoals ze lachten om de suggesties
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dat de wereld rond zou kunnen zijn, niet plat, of dat de maanlandingen nep zijn, en niet echt. En ik weet dat
als dit artikel wereldwijd gelezen zou worden, dat miljoenen mensen me zullen uitlachen.
Ik weet ook dat als dit artikel wereldwijd gelezen wordt dat er duizenden mensen zijn die me “niet zouden
uitlachen”, inderdaad als ik slechts één persoon bereik in het realiseren van de agenda, die uitgevoerd wordt
door reptielachtige negatieve buitenaardse wezens, wat echt aan de gang is, dan zijn de inspanningen van
mijzelf en anderen die hielpen bij het schrijven en produceren van dit artikel de moeite waard geweest. “Ik
bewandel graag de hele woestijn, om mijn Regen te vinden”.
Ik zal deze wandeling in de woestijn beginnen door het geven van advies aan slachtoffers van negatieve
buitenaardse ontvoeringen over hoe te voorkomen dat hun spirituele bewustzijn wordt geblokkeerd. Ik
spreek uit eerste hand ervaring. Het is mijn mening dat slachtoffers van ontvoeringen door buitenaardse
wezens die niet willen dat hun spirituele bewustzijn geblokkeerd is, of waarbij de gedachten werden
opengesteld en verstoord, dat zij maatregelen moeten treffen.
Nadat ik vele malen was meegenomen vertelde iets in mij dat ik terug moest vechten. Het is duidelijk dat een
slachtoffer dat half verlamd en fysiek meegenomen wordt, of als je uit je lichaam wordt gehaald, dat zij geen
enkele kans hebben om terug te vechten middels brute kracht. Inderdaad zijn veel slachtoffers van
ontvoeringen ook nog eens kinderen en die zijn fysiek al helemaal niet in staat om te vechten toch.
Om enige kans te maken om de ontvoeringen te stoppen moet je leren om „mentaal‟ terug te vechten. Zorg
dat je zelf de kapitein blijft van je eigen geest. Als jij de baas bent over je eigen geest dan kunnen de
negatieve vreemdelingen je niet openstellen voor ondervraging en manipulatie. Ze kunnen je ook niet meer
blootstellen aan hun complexe bedrog. Ze kunnen je diepste angsten niet meer vinden om tegen je te
gebruiken. Ze kunnen je niet meer fysiek misbruikt laten voelen, onderzoeken of je als donor gebruiken om
hybriden te produceren. Ze kunnen je niets doen als jij niet toestaan dat ze iets doen.
Om uit te leggen hoe ik mijn vaardigheden leerde om tijdens de ontvoering de controle over mijn eigen geest
te bereiken zal ik je mee terug moeten nemen naar mijn kindertijd. Ik had een oudere broer, die me vaak zat
te pesten. Zoals broers en zussen vaker met elkaar doen. Zelfs mijn eigen kinderen deden het met elkaar.
De oudste was er het beste in, met kwetsende opmerkingen etc, als gevolg van hun leeftijd. Ik herinner dat
mijn broer me op een dag plaagde over mijn rode haar en mijn sproeten. Hij zei dan “rode vuurtoren” en
“sproeten gezicht” etc etc. Als hij me aan het plagen was kwam mijn moeder meestal tussenbeide met de
redding door mij een geestige kwinkslag te geven die ik als vergelding kon gebruiken. Ze voorzag mij van
informatie, een wapen, legde woorden in mijn mond, zodat ik me kon verdedigen tegen de pesterijen en de
mentale foltering waar mijn broer me aan onderwierp. Het kon hele simpele informatie zijn, zoals mij te
verschaffen van de details van wanneer mijn broer in zijn broek had geplast! Het werkte als een droom. Nu
terugkijkend “nivelleerde mijn moeder slechts de onenigheid” door mij van informatie te voorzien als een
hulpmiddel om terug te kunnen vechten tegen een wrede superieure macht – mijn broer. Ze bezorgde mij
haar wijsheid, maar ze voorzag ook mijn broer met inzichten over zijn handelen. Een dubbel snijdend
zwaard. Ze hielp me, de zwakste, maar toonde geen „Karma‟ richting mijn broer. Hij Oogstte wat hij had
Gezaaid. Hij werd gekwetst met woorden uit een superieure bron, omdat hij mij pijn had gedaan met zijn
superieure woorden.
Op een dag was mijn broer me echt aan het plagen, en deed me pijn. Ik wist dat hij geen partij voor me was,
dus ik rende naar mijn moeder om een wapen bij haar te halen. Tot mijn grote verbazing vertelde ze me “dat
ik deze keer zelf moest leren hoe ik ermee om moest gaan”. Ik was geschokt, mijn moeder had mij verlaten.
Ik moest op mijn eigen benen staan. Ik dacht diep na. Ik ging terug naar de kamer waar mijn broer was. Ik
voelde me alleen en hulpeloos, maar toen ik de kamer binnen liep, om mijn mentale straf te ondergaan, was
het enige dat ik kon horen, de radio, alles leek zich in “slow motion” en stilte af te spelen, het lied dat uit de
radio klonk was “Zing Do Wah Diddy, Diddy Dum Diddy Do” van Manfred Mann. De woorden leken te
ringkelen in mijn oren “Daar was ze al wandelend in de straat, al zingend Do Wah Diddy Diddy, Dum Diddy
Do” De woorden leken zich in me te bezinken. Toen leek de kamer zich weer terug te keren naar normaal,
de radio ging weer op een normaal geluidsniveau, en daar was mijn broer met een gemene grijns op zijn
gezicht, hij had gehoord wat mijn moeder gezegd had en genoot al van de aankomende voorstelling. Ik had
geen superieur wapen; mijn wapens waren weggehaald. Mijn broer moet mij gezien hebben als een lam op
weg naar de slachtbank.
“Achhhh onze kleine Baby heeft mama niet meer aan zijn zij,” zei hij lachend. “Oh Do Wah Diddy Diddy,
Dum Diddy Do,” zei ik. “Wat?” Zei hij “Do Wah Diddy Diddy, Dum Diddy Do,” Ik zei het nogmaals maar
harder en overtuigender. Hij bleef plagen … Hij bleef maar vragen stellen … En ik bleef maar zingen …. “Do
Wah Diddy Diddy, Dum Diddy Do,” en niets anders. Dit frustreerde hem, totdat hij van woede de kamer uit
rende, met een rood hoofd al vloekend op mij. En ik liep naar de radio en kuste hem!
Ik had een wapen gekregen. Ik wist alleen niet wie dat aan mij gegeven had. Wanneer de bezoekers
wederom voor mij zouden komen, zou ik er klaar voor zijn.
Ik gebruikte dezelfde tactiek die ik gebruikt had tegen mijn broer. Ik zong continu: Do Wah Diddy Diddy, Dum
Diddy Do!
De aliens probeerden nog steeds om mijn geest te openen en mij mentaal te controleren. Ze waren zeer
vastberaden, maar ik hield voet bij stuk. Het was zeer uitdagend, maar ik gaf het zingen nooit op. Ik
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herinnerde me mijn broer die wegliep toen ik deze tactiek op hem gebruikte en deze herinnering gaf me
kracht. Ik zong niet hard, ik zong het gewoon mentaal voor mezelf. Soms onderbrak ik mijn concentratie en
opende mijn ogen, alleen maar om naar de aliens te kijken die daar stonden te wachten totdat ik ermee zou
stoppen.
Dit was wanneer ze weer snel mijn gedachten binnendrongen. Als ik stopte met zingen of niet meer tot
mezelf zong, handelden de aliens snel, in een flits, en kwamen zo langs mijn verdediging. Ze kregen weer
de controle over mijn gedachten, maar nu hadden ze slechts maar gedeeltelijke controle. Wat ze me
mentaal ook toonden, ze hadden niet meer de volledige controle over me die ze eerder over me hadden
waar ze zo van genoten … Ze waren “Do Wah diddied!”.
Ik wist dat het slechts een kwestie van tijd zou zijn voordat ik ze volledig kon stoppen, om me nogmaals te
ontvoeren. De korte krachtige stroomstoot door mijn lichaam bij het realiseren hiervan was enorm. Ik voelde
me letterlijk alsof ik de steun van het universum had die achter me stond. Een soort zekerheid die zeer
zeldzaam is. Hoewel de stroomstoot van korte duur was, heeft de herinnering eraan mij nooit verlaten. Het
zingen van “Do Wah Diddy, Diddy Dum Diddy Do” was gewoon een leerproces om te leren en het werkte
alleen maar als ik telkens de woorden in mijn hoofd bleef herhalen. Ik wist dat ik mijn mentale
wapenarsenaal moest versterken. Dus ik begon liedjes te leren. Ik moest leren hoe ik me volledig moest
concentreren, mentaal, op een lied, voor zo lang het nodig zou zijn dat de ontvoerders me mentaal met rust
zouden laten om het zo maar te zeggen. Ik wist dat als ik de mentale macht die zij over mij hadden kon
stoppen dat zij dan ook niet meer het fysieke bedrog tegen mij konden gebruiken.
De alien ontvoerders kunnen alleen fysieke macht over een slachtoffer bewerkstelligen, wanneer zij de
mentale macht over het slachtoffer hebben verkregen. Hoe banger je voor hen bent des te meer controle ze
over je verkrijgen. Naar mijn mening wordt de eerste macht die de aliens over je hebben niet verkregen via
hen, het wordt verkregen door de onderbewuste angsten die we in onszelf bezitten door het valse onderwijs
dat we op Aarde hebben genoten. Met andere woorden buitenaardse agenten op aarde, de Slangen Cult,
stellen ons op voor een eerste ontvoering`s evenement doormiddel van het implanteren van onderbewuste
“ontstekers” middels het valse onderwijs, valse religie en valse fysica enz. We zijn letterlijk gehersenspoeld
door de buitenaardse agenten op aarde, tot de onmiddellijke overgave aan alien ontvoeringen zodra zij
ervoor kiezen om ons te ontvoeren. De ontvoerders kennen de “ontstekers”, de code of gebeurtenis, die ons
hulpeloos overlevert, verlamd of mentaal in elkaar gestort, want zij hadden hun agenten op aarde die ons
ervoor klaar hebben gemaakt. We waren al klaargestoomd om het slachtoffer te worden. We werden
„verzwakt”, gehypnotiseerd, door de massa media etc waardoor de aliens, letterlijk onze geest konden
binnenlopen om ons spirituele bewustzijn te blokkeren. Een fluitje van een cent voor hen. Een constante,
kille, boeren techniek.
Als we nu eens zouden beginnen om stappen te ondernemen, om de manipulatie van de informatie die
verstrekt wordt aan ons onderbewuste, door de buitenaardse agenten op aarde te stoppen, dan kunnen we
beginnen om negatieve ontvoeringen te voorkomen, zodat ze nooit meer plaats kunnen vinden. De agenten
op aarde manipuleren voortdurend ons onderbewustzijn waardoor de aliens de middelen hebben verkregen
om ons verlamd over te laten leveren bij de klik van een vinger, zoals een hypnotiseur zijn patiënten tot
slapen brengt. De onderbewuste informatie die verstrekt wordt door buitenaardse agenten op aarde via de
massamedia, enz. kan op zichzelf al genoeg zijn om het spirituele bewustzijn van de meerderheid van de
volkeren te blokkeren. En daarom is het overbodig om de meerderheid van de mensen te ontvoeren omdat
de toegang tot hun bewustzijn al geblokkeerd is.
Ik stel, dat alleen degenen die doorgaan met het openlijk vertonen van tekenen van het spirituele bewustzijn,
ondanks de acties van de Slangen Cult op aarde, bepaalde bloedlijnen enz, zijn ontvoerd geweest, en het
spirituele bewustzijn van de rest, werd meestal geblokkeerd door de instrumenten van de buitenaardse
agenten op aarde, massa media, het openbaar onderwijs, enz. Het zou ook mogelijk kunnen zijn dat
iedereen ontvoerd is geweest, ten minste eenmaal, waarvan de meeste het benul niet eens van hebben dat
ze ooit meegenomen werden.
Hoe dan ook terug naar mij en het leren van de liedjes die ik nodig had om de mentale aanvallen tegen te
gaan. Zoals elk kind hield ik van kinderfilms. De Wizard of Oz, Klein Duimpje, Chitty Chitty Bang Bang, Mary
Poppins, enz. De filmindustrie is eigendom van de Slangen cult, en dit soort films worden ook gebruikt om
onbewuste boodschappen in ons te implanteren door de buitenaardse Agenten op aarde. Dit kan ook op
twee manieren werken en soms kunnen de positieve bedoelingen van de oorspronkelijke schrijvers van de
films, de negatieve manipulatie overheersen die worden gebruikt door de Slangen Cult, bij de producties van
dergelijke films. Het is diep triest dat velen creatieve schrijvers hun verhalen moesten wijzigen en
herschikken voor de filmproducenten. Die schrijvers die weigeren om veranderingen aan te brengen in hun
werk, en velen nemen gewoon het geld, zullen jammerlijk mislukken zonder een vooruitzicht op toekomstige
projecten. En dit is geen toeval. De Slangen Cult beslist welke films de overgrote meerderheid te zien krijgt.
Ik herinner mij dat ik de “Wizard of Oz” meerdere malen in de bioscoop heb gezien. Mijn jeugdvriend had
een LP met alle liedjes uit de film. Iedereen kent wel die prachtige liedjes uit de “wizard of Oz”. Ik vulde mijn
gedachten met beelden uit de film. Ik leerde de liedjes. Ik leende de LP en speelde hem non-stop op een
oude platenspeler in een houten kist.
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Ik vulde mijn “mentale arsenaal” met vele, vele, wapens! Ik had een favoriet, de Vogelverschrikker song
(“Ohh had ik maar verstand”) veilig weggestopt in mijn diepe onderbewustzijn. Het lied van de laffe Leeuw
werd daar ook geplaatst (“Ohh had ik maar het lef”). En natuurlijk niet te vergeten de harteloze Ijzeren Man
(“Ohh had ik maar een hart”). En natuurlijk was er “We zijn op weg naar de tovenaar – De Tovenaar van Oz”
om op terug te vallen.
De eerst volgende keer dat ik “bezocht” werd door de aliens, sloot ik mijn ogen stijf dicht, en begon het
vogelverschrikker lied voor mezelf te zingen, als ik over de woorden struikelde gooide ik het op een
akkoordje en bleef het maar herhalen als De De De. Dan kreeg je zoiets als: “De De De De La La La-De De
De De La La La-Diddly Diddly-Deeeee-De De De De La La La-De De De De La La La OHH HAD IK MAAR
VERSTAND!”. Datzelfde kon ik doen met: “Ohh had ik maar een hart” of “Ohh had ik maar let lef”. Ik stopte
niet met het denken aan deze liedjes en als het begon te vervelen stapte ik over op een ander liedje enz
enz. Ik wist ook dat ik altijd nog “Do Wah Diddy Diddy, Dum Diddy Do” als een back-up had, die ik ook nog
kon zingen laten we maar zeggen. Ik was volledig bewapend voor de spirituele strijd!
Het lied dat het meeste effect leek te hebben was “Ding Dong de heks is dood – de heks is dood – de heks
is dood – Ding Dong de boze heks is dood”. Ik zong dit altijd (in gedachte) wanneer ik het meest in m`n
broek scheet. Ik begin om de één of andere reden af en toe te lachen. Oh ja, het “Ding Dong” nummer was
een zeer krachtig psychische wapen.
Voor degenen die denken dat ik mijn knikkers verloren heb door te suggereren dat de slachtoffers van
ontvoeringen “in gedachten dwaze liedjes moeten zingen” voor hun ontvoerders zeg ik dit. Probeer één van
de bovenstaande nummers non-stop voor iemand te zingen voor zolang als hij/zij toelaat dat je het zingt.
Beantwoord ook elke vraag die je gesteld wordt met “Do Wah Diddy – Diddy Dum Diddy Do”. Ik garandeer je
dat de mensen je snel zullen ontwijken en dat ze zullen stoppen met het stellen van vragen aan. De situatie
is hetzelfde voor de ontvoerders – ze beseffen gewoon heel snel dat ze hun tijd verspillen, voordat ze je
geest kunnen binnendringen moeten ze eerst voorbij “de vogelverschrikker”, “de blikken man”, en “de laffe
leeuw”. Ze hebben ruimte nodig om binnen te komen en als je die ruimte niet geeft staan ze totaal
machteloos tegenover je. De symbolische onderbewuste begrippen van de ijzeren Man, de laffe leeuw en de
vogelverschrikker hebben ook geholpen in mijn situatie. Zij waren de helden die de moed hadden om het
gele pad te bewandelen om de betovering te verbreken die hen liet denken dat ze harteloze, en hersenloze
lafaards waren. Terwijl ze in werkelijkheid dappere intelligente liefdevolle wezens waren.
Net als ieder van ons zijn zij echt dappere, intelligente en liefdevolle wezens. Krachtige multi-dimensionale
wezens. We werden zojuist bedrogen door te denken dat we dat niet zijn. Het collectieve spirituele
bewustzijn „achter‟ (ondersteunening) deze “drie helden”, de ijzeren man, de vogelverschrikker, en de leeuw
is immens, onmetelijk, de overgrote meerderheid van de individuen (bewustzijn), houden van de ijzeren Man
, de vogelverschrikker en de laffe leeuw, (hart, hersenen en lef) daarom houdt het collectieve spirituele
bewustzijn ook van hen. Toen de aliens probeerden om in mijn gedachten te komen merkten ze dat ik
beschermd werd door de liefde en het vertrouwen dat ik had in de drie personages middels hun liedjes, (of
mijn hart, moed en lef) en daar konden ze gewoon niet doorheen breken. Voornamelijk omdat het collectief
spiritueel bewustzijn (middels de kosmische democratie) ook achter mij stond, door de liedjes. Dat gezegd
hebbende, elk nummer kan gebruikt worden om een spirituele aanval door negatieve buitenaardse wezens
te blokkeren. Ik stel voor aan iedereen die in dezelfde positie verkeerd als ik heb gezeten, om nummers te
gebruiken van elke film waar ze een sterke band mee voelen. Ik stel de jeugdfilms voor omdat daar veel
liefde (positieve energie) mee verbonden is. Er is heel veel collectief spiritueel bewustzijn verbonden aan
kinderfilms. Dit kan slachtoffers van negatieve ontvoeringen door buitenaardse wezens alleen maar helpen
in de strijd om terug te vechten.
Dat gezegd hebbende, en de titel van dit essay zegt het al, om in geval van twijfel of angst te zingen “Do
Wah Diddy Diddy, Dum Diddy Do”
Ik weet niet welke krachten achter me stonden en me hielpen met de ontdekking van hoe ik mezelf
succesvol kon verdedigen tegen ondervragingen door negatieve buitenaardse ontvoerders. Het enige dat ik
weet is dat het werkte. Het is mij duidelijk geworden dat ik erin geslaagd ben om de mentale inbraak, door
krachtige buitenaardse wezens die de controle over mij hadden te stoppen. Door deze indringing te stoppen
was ik ook in staat om uiteindelijk de experimenten, proeven, enz., die gekoppeld waren aan de
ontvoeringen te stoppen. Ik geloof dat door het vullen van mijn geest met nummers waar ik van hield, heb ik
voorkomen dat de buitenaardse wezens verhinderd werden om mijn geest nog te kunnen onderwerpen. Ik
heb eerder in dit artikel geprobeerd uit te leggen waarom dat dit gebeurt. Wat ik geleerd heb is dat alle
negatieve ontvoeringen door buitenaardse wezens beginnen doormiddel van de onbewuste manipulatie. Ik
geloof dat ons onderbewustzijn als eerste wordt gemanipuleerd door de alien agenten op aarde, en dat
zonder deze eerste manipulatie de ontvoeringen uitgevoerd door buitenaardse wezens, om het spirituele
bewustzijn te blokkeren, niet zouden, en niet plaats gevonden konden hebben. Ik zal dit artikel vervolgen
met een uitleg over hoe deze eerste manipulatie van het onderbewustzijn, van het verleden en het heden,
uitgevoerd wordt door de buitenaardse agenten op deze aarde. Tot de volgende keer …
bedankt voor het lezen van dit artikel.
Matthew

Nieuwsbrief nr. 130 – 4 juli 2011 - pag. 43

Originele artikel:
http://ufoexperiences.blogspot.com/2006_11_01_archive.html
Klik hier voor de andere delen uit de reeks Matthew Delooze:
1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13
Bron en video‟s: http://hetuurvandewaarheid.info/2011/05/07/matthew-delooze-3-nl-alien-ontvoering-inlancashire-uk/

Knoeien met de Schepping Gods, genetische manipulatie draait Door: 10 horrorsignalen!
juni 28, 2011 pineut
Onderstaand 10 signalen uit het recente nieuws van de
wetenschap die er op wijzen dat de mens steeds verder gaat om
voor god op aarde te spelen. Dat een dergelijke hoogmoed niet
zonder gevolgen kan zijn is voor elke Christen welbekend. Vooral
Japan en Amerika vallen op waar dergelijk geknoei plaats vind, dit
plaatst de recente rampen in die landen dan ook in een geheel
nieuw profetisch perspectief. Of wellicht is nieuw hier niet op z‟n
plaats. De hoogmoedige mens oogst immers wat zij zaait en er is
wat dat betreft niets nieuws onder de zon.
Thans creeërt men hypermoderne genetisch gemanipuleerde
monsters van Frankenstein die onze wereld verder in een duistere
horror film doen veranderen. Alleen is het in dit geval geen slechte Science Fiction film maar harde realiteit
die door God de Vader nog harder afgestraft zal worden !
# 1 In China hebben wetenschappers menselijke genen ingebracht in het DNA van melkkoe embryo‟s. Op dit
moment zijn ongeveer 200 hybride koeien met succes geproduceerd. Deze koeien kunnen melk produceren
die vrijwel identiek is aan menselijke moedermelk. Wetenschappers hopen snel grote kuddes van deze
koeien te produceren als alternatief voor de menselijke moedermelk, en ze hopen dat deze “melk”
wereldwijd verkocht gaat worden in supermarkten binnen de 3 jaar.
# 2 In Canada hebben wetenschappers van de Universiteit van Guelph in de provincie Ontario “enviropigs”
geproduceerd. Deze “enviropigs” hebben gesplitste genen van muizen in zich, en volgens de
wetenschappers produceren ze daardoor minder fosfor in hun ontlasting, zodat ze worden aangeprezen als
milieuvriendelijk. Autoriteiten in de VS en Canada zijn aan het beoordelen of deze “enviropigs” wel of niet in
de voedselvoorziening moeten worden toegestaan.
(enviropigs is een samenvoeging van de woorden enviroment en pig, wat leefomgeving en varken betekend
een goede nederlandse vertaling voor dit woord is er op dit moment nog niet.)
# 3 Wetenschappers in Japan hebben een genetisch gemodificeerde muis gecreeërd die fluit als een vogel.
# 4 Een onderneming uit de VS kan nu een zeer gespierde “monster zalm” produceren, die drie keer zo snel
kan groeien dan een normale zalm.
# 5 De wetenschap kan nu katten produceren die oplichten in het donker. Een genetisch gemodificeerde kat
gecreëerd door wetenschappers genaamd “Mr Green Genes”, was de eerste fluorescerende kat in de
Verenigde Staten. Maar meneer Green Genen was niet de eerste „glow in the dark kat‟ in de wereld. Die eer
ging naar een kat die door een team van wetenschappers in Zuid-Korea was gemaakt.
#6 Japanse wetenschappers hebben ontdekt hoe zij organen van ratten in muizen kunnen laten groeien. De
onderzoekers hopen met die technologie menselijke organen in varkens te kunnen laten groeien.
#7 Niet alleen in Japan wordt dit soort onderzoek gedaan. In Missouri worden entiteiten gekweekt die deels
varken en deels mens zijn met de bedoeling organen te kweken voor menselijke transplantatie.
#8 Wetenschappers van Rockefeller University hebben menselijke genen in muizen geïnjecteerd. Deze
“gehumaniseerde muizen” worden gebruikt om de verspreiding van het hepatitis C-virus te bestuderen.
# 9 Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat ze eigenlijk nieuwe menselijke organen van de grond
af kunnen laten “groeien” . Het volgende is een citaat uit een recent artikel in Newsweek ….
Het klinkt misschien als science fiction, maar nieuwe organen uit het niets laten groeien is al werkelijkheid
geworden. In aanvulling op blazen, hebben wetenschappers nieuwe huid, bot, kraakbeen, hoornvliezen,
luchtpijpen, slagaders, en urinebuizen ontworpen.
# 10 Geloof het of niet, het bedrijf Nexia in Canada heeft daadwerkelijk geiten genetisch gemodificeerd om
deels spin te zijn. Het genetische modificatie proces zorgt ervoor dat deze “spinnen geiten” spindraad eiwit
produceren in hun melk. Dit spin zijde eiwit wordt verzameld, gezuiverd en gesponnen tot ongelooflijk sterke
vezels. Deze vezels zijn blijkbaar duurzamer dan Kevlar, flexibeler dan nylon, en veel sterker dan staal.
http://pineut.wordpress.com/2011/06/28/knoeien-met-de-schepping-gods-genetische-manipulatie-draaitdoor-10-horror-signalen/
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Gladio en de geheime terreur van de NAVO
24 juni, 2011 | Auteur: mr. drs. BOU
“I think that NATO is itself a war criminal.” – Harold Pinter
Op Anarchiel verscheen onlangs een artikel, vertaald uit het Frans, over
het ontstaan van een geheim leger tijdens en na WO II in Nederland:
De geheime oorlog in Nederland.
Ook in andere Europese landen werden dergelijke geheime eenheden
opgericht, wel met belastinggeld, maar zonder enig toezicht van de
regering. Het artikel is lang en niet gemakkelijk leesbaar, maar wel zeer informatief over de geschiedenis
van het Nederlandse stay-behind netwerk I&O (Inlichtingen en Operaties) en de relatie tot Defensie en de
NAVO. De bedoeling van dit geheime leger was aanvankelijk het beschermen van het land tijdens en na een
eventuele invasie door Rusland. Maar de Russen kwamen niet en de geheime netwerken bleven! In de jaren
‟70, ‟80 en ‟90 werden op verscheidene openbare plaatsen in Europese steden aanslagen gepleegd waarin
talloze onschuldige burgers de dood vonden. Het was het ene bloedbad na het andere, vooral in België,
Duitsland en Italië. Dit waren geen Moslim-terroristen, maar ultra-rechtse rakkers! De daders werden nooit
gepakt en de aanslagen dienden kennelijk om de bevolking angst aan te jagen. Het doel was, om een
politieke verschuiving naar links te voorkomen. Begin jaren ‟90 werd het bestaan van deze geheime
organisatie algemeen bekend, waarna officieel werd besloten om deze legers op te doeken. Het blijft echter
onduidelijk of die geheime legers werkelijk zijn ontmanteld, of dat men in het geheim gewoon verder gaat.
Een verhelderend artikel over de criminele activiteiten van leden van dit geheime leger is
Gladio en de Oranjes, door Ton Biesemaat.
Dit artikel verscheen in 2010 op Kleintje Muurkrant en op Pro Republica.
Zie hier deel 1 en zie hier deel 2.
Biesemaat schrijft:
Onder de noemer “Gladio” (de letterlijke betekenis is “zwaard”) spelen al sinds eind jaren veertig een aantal
affaires tot op de dag van vandaag. Strikt genomen is Gladio alleen maar een affaire geweest in het politiek
chaotische Italië van begin jaren negentig. Toen de, zelf tot het Gladio-netwerk behorende, premier Andreotti
na journalistieke onthullingen zich genoodzaakt zag het bestaan van een zogenaamd „stay behind‟-netwerk
te openbaren. Gladio was de naam van het Italiaanse „stay behind‟-netwerk. Echter Andreotti onthulde ook
dat elk Westeuropees land een dergelijke geheime organisatie had. In Nederland ging Gladio officieel door
het leven onder de noemer O&I (Operaties en Inlichtingen).
Op Zaplog schreef de journalist Stan van Houcke onlangs het ene artikel na het andere over de manier
waarop het publiek wordt gedesinformeerd over de NAVO, dit militaire pact van de VS met vrijwel heel
Europa plus Turkije. De doelstelling van deze organisatie is beslist niet de veiligheid van Europa en de VS,
maar de militaire wereldmacht! Van Houcke verzet zich met name tegen de NAVO-propaganda van Juurd
Eijsvoogel in het NRC. De NAVO is bepaald geen organisatie die vrijheid en democratie hoog in het vaandel
voert, zoals het NRC ons wil doen geloven, het is een militaire organisatie die middels terreur zijn wil
probeert op te leggen aan de bevolking van allerlei landen. Alle artikelen van STAN van HOUCKE op Zaplog
staan hier.
Op dit moment verspreidt de NAVO vrijheid en democratie dood en verderf in Libië. Gadaffi moet weg, want
hij staat de hegemonie van de NAVO in Afrika in de weg!
De volgende documentaire gaat over de terreur van de stay-behind legers in diverse Europese landen. Ze
worden aangestuurd door de geheime diensten, zoals de CIA en MI6, die weer in dienst staan van de
NAVO. De docu is gemaakt voor History Channel door Andreas Pichler. Het commentaar op VIMEO bij deze
docu is ook verhelderend. Het begint aldus:
Gedurende de late jaren ‟60, ‟70 en ‟80 veegde een golf van brutale terroristische aanslagen door WestEuropa waarbij honderden onschuldige burgers in steden over het hele continent werden gedood. Ten tijde
van de aanslagen werd gedacht dat het het werk van radicale extremisten was, maar nu, dertig jaar later,
komt een ander, veel meer verontrustend verhaal te voorschijn.
In 1990 onthulde Italiaanse premier Giulio Andreotti het bestaan van een geheim NAVO-leger met de
codenaam Gladio, wiens missie het was om Italië te verdedigen in het geval van een Sovjet-bezetting. Hij
bekende dat het deel uitmaakte van een veel breder netwerk van ondergrondse “stay-behind” legers die
door de NAVO waren opgezet in heel Europa tijdens de Koude Oorlog. Het bleek dat Groot-Brittannië en de
VS burgers en militairen in twintig Europese landen in het geheim had aangeworven en opgeleid, en
daarmee gewapende militaire netwerken had opgezet die geen verantwoording verschuldigd zijn aan een
nationaal parlement.
Gedurende vele jaren werd aangenomen dat de rol van de NAVO-geheime legers puur defensief was,
maar uit de getuigenis van rechtse extremisten die betrokken waren bij enkele van de meest gruwelijke
campagnes van bomaanslagen in Europa, en de officier van justitie ingehuurd om ze te onderzoeken, een
andere en veel meer verontrustend beeld begonte ontstaan. Zij beweren dat de Gladio-netwerken een
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reeks van extremistische groepen gemanipuleerd en gecontroleerd heeft in een poging om een golf van
terreur te ontketenen over het hele continent. De aanvallen maakte deel uit van een project dat bekend
werd als de “strategie van de spanning”. Het doel was om een politieke verschuiving naar links te
voorkomen en een terugkeer naar de centristische overheden in de Europese landen, cruciaal voor de
Amerikaanse defensie te waarborgen.
NATO‟s Secret Armies onderzoekt drie grootste terroristische aanslagen: Het Brabants bloedbad in België,
de Oktoberfest aanslag in Duitsland en de Piazza Fontana moorden in Italië. Naar het getuigenis van de
voormalige terroristen, Gladio, ex CIA-agenten, diplomaten, officieren van justitie en politie-inspecteurs, de
film ontrafeld het storende spoor van invloed achter elk van de aanvallen en overweegt of de honderden
kunnen zijn gestorven door de handen van staat-gesponsord terrorisme. Meer huiveringwekkend, het
vraagt of de strategie van de spanning misschien nog in gebruik is tegenwoordig.
Nato‟s secret army duurt 47 minuten.
http://www.boublog.nl/24/06/2011/gladio-en-de-geheime-terreur-van-de-navo/

A is voor Atoom, B is voor Borssele, C is voor Chernobyl
26 juni, 2011 | Auteur: mr. drs. BOU
Terwijl Japan worstelt met de kernramp in Fukushima, wil men in
Borssele een tweede kerncentrale bouwen. Wie het daar niet mee
eens is, kan hier de petitie tekenen. Wie het er wel mee eens is,
zou nog eens goed moeten nadenken. De kosten van een ongeluk
zijn immers vele malen hoger dan de opbrengst van een
kerncentrale. Deze kosten worden afgewenteld op de
gemeenschap, daarom calculeert men ze niet in. Maar in Japan zit
men nu met de gevolgen!
Fukushima wordt een wereldramp. Luister even naar deze tirade van een Fransman die woont in Japan
(Engels ondertiteld). In Duitsland en Italië heeft de politiek nu gekozen voor sluiting van de kerncentrales,
maar intussen gebeurt er in Borssele wat deze Fransman voorspelt: men gaat kerncentrales bouwen in de
omringende landen, om de stroom naar Duitsland te exporteren. Besef wel dat een Duitse energiemaatschappij investeert in Borssele II. Als er een ongeluk gebeurt, dan is de schade voor ons! De kans is groot,
dat de ware omvang van de ramp wordt verzwegen, zoals in Fukushima en op dit moment ook in Nebraska!
Michio Kaku On Nuclear Crisis_They Lied to Us About Fukushima duurt 6 minuten.
Bekijk video in groter formaat
Fort Calhoun nuclear plant new Fukushima? duurt 7 minuten.
Bekijk video in groter formaat
A is for Atom is een documentaire uit 1992 van Adam Curtis. In de jaren na de ramp van Chernobyl in 1986
was de publieke opinie tegen kern-energie. Curtis doet dan ook vrijwel geen moeite om het publiek te
overtuigen van de gevaren. Die waren immers bekend. De vraag die Curtis zich stelt, is hoe het ooit zo ver
kon komen. Welke belangen waren er gemoeid bij de bouw van de gigantische kerncentrales? Dan blijkt dat
naast het chronische optimisme en het mateloze vertrouwen in de wetenschap dat na WO II heerste, er ook
grote financiële belangen gemoeid waren met de bouw van kerncentrales. Investeerders hadden er hun geld
in gestopt, daarom konden de technologen geen pas op de plaats maken en zeker geen stap terug doen!
Adam Curtis: A is for Atom (1992) duurt 45 minuten.
Bekijk video in groter formaat
Wie zich niet kan herinneren wat er in april 1986 in Chernobyl gebeurde, kan kijken naar de volgende
documentaire uit 2006: The Battle of Chernobyl. Een reeks van menselijke fouten leidde tot een ramp waarin
een hele stad onbewoonbaar werd. Deze docu bevat originele beelden en ander historisch materiaal,
waaronder interviews met de betrokkenen. Wat nu in Fukushima gebeurt, is waarschijnlijk nog veel erger
dan Chernobyl.
The Battle of Chernobyl duurt een uur en 33 minuten.
Bekijk video in groter formaat
De situatie in Chernobyl nog altijd niet opgelost. Men heeft onder de kerncentrale een betonnen vloer gestort
en de hele kapotte kerncentrale ingepakt in een sarcofaag die 30 jaar zou meegaan. Deze oplossing is
echter slechts tijdelijk en er is ook een grote hoeveelheid nucleaire brandstof verdwenen. Kerngeleerden
zoeken met gevaar voor eigen leven naar deze verdwenen brandstof en naar een definitieve oplossing! Voor
een nieuwe sarcofaag heeft de Oekraïne echter geen geld.
Inside Chernobyl‟s Sarcophagus duurt 46 minuten.
Bekijk video in groter formaat
Toegift: Nuclear Regulatory Commission Colluded with Industry to Weaken Safety Standards,
Democracy Now.
Bron en video‟s: http://www.boublog.nl/26/06/2011/a-is-voor-atoom-b-is-voor-borssele-c-is-voor-chernobyl/
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Oorlogen VS leverden al 2600 miljard euro op
Complete artikel: www.telegraaf.nl
De Telegraaf brengt een artikel over de kosten van de
Amerikaanse oorlogen. Het is echter een denkfout te stellen dat
deze oorlogen geld kosten. Immers, als er ergens iemand geld uitgeeft, is er ergens iemand anders die dat
geld ontvangt. In dit geval zijn die kosten vrijwel 100% de opbrengsten voor de Amerikaanse
oorlogsindustrie. De oorlogen leverden dus al bijna 2600 miljard op. Belastinggeld dat nu met een soort van
reden vrijwel direct van de portemonnee van de burger naar de achterzak van Big-industrie kan worden
geloodst. De Amerikaanse oorlogen zijn winstgevend en dus zorgt de industrielobby dat 'hun' congresleden
de oorlogen blijven steunen en aangaan. Met dit in het achterhoofd is het ineens veel beter te begrijpen
waarom de VS zo dol zijn op eindeloze oorlogen zonder duidelijke reden met zoveel mogelijk geweld. De
werkelijke kosten moeten worden opgebracht door de bevolkingen die worden vernietigd. Wiens landen
worden vervuild met depleted uranium. Wiens grondstoffen worden veroverd. Al die Amerikaanse soldaten
die dood gaan aan het ten uitvoer brengen van deze veroveringen, dat is in dat kader slechts wisselgeld. De
strijd die Amerika sinds 2001 voerde in Afghanistan, Pakistan en Irak kosten de VS in totaal minimaal 3700
miljard dollar (bijna 2600 miljard euro). Dat is de uitkomst van een groot onderzoek van het Watson Instituut
voor Internationale Studies van de Amerikaanse Brown Universiteit dat woensdag uitkwam. Het totaalbedrag
kan zelfs oplopen tot meer dan 3000 miljard euro. De berekening pakt veel hoger uit dan een bedrag van
700 miljard euro dat de Amerikaanse president Barack Obama onlangs noemde. De directe uitgaven aan de
conflicten zijn tot nu toe 1600 tot 1900 miljard euro. De kosten lopen verder op door de financiële
verplichtingen die Amerika blijft houden jegens gewonde veteranen en de verwachte uitgaven die van 2012
tot 2020 worden gedaan in de conflictgebieden.
Een geschat bedrag van 1000 miljard dollar (ongeveer 700 miljard euro) aan rentebetalingen is niet
opgenomen in de berekening. Het geweld in Afghanistan, Pakistan en Irak heeft ook veel levens geëist.
224.000 tot 258.000 mensen kwamen om als direct gevolg van de strijd. Alleen al in Irak vielen 125.000
burgerdoden. Meer dan 6000 Amerikaanse militairen en 2300 door de VS ingehuurde krachten kwamen om
in de conflictgebieden. Door de strijd raakten ook 365.000 mensen gewond en nog eens 7,8 miljoen mensen
ontheemd. De onderzoekers rekenden de doden die vielen door de indirecte gevolgen van de oorlog niet
mee. Een onbekend aantal mensen is omgekomen door ondervoeding, gebrek aan schoon drinkwater en
het ontbreken van gezondheidszorg door de strijd.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/oorlogen_vs_leverden_al_2600_miljard_euro_op

'Tijd voor een nieuwe munt; de noordeuro'
Marco Visser − 29/06/11 © Thinstock
Weg met de euro, leve de noordeuro. Die Welt houdt een pleidooi voor een
Duits afscheid van de eurozone. Volgens het opinieblad moet
bondskanselier Angela Merkel stoppen met geld steken in landen als
Griekenland en Portugal en samen met geestverwanten in Noord-Europa
een nieuwe munt oprichten; de noordeuro.
Het wordt niet publiek geventileerd, maar dat Europa in een financiële crisis verkeert, is voor een groot deel
te wijten aan de euro, aldus Die Welt. Zonder de lage eurorente zou Griekenland nooit in staat zijn geweest
om de huidige schuld op te bouwen. Ook de Spaanse onroerend goedsector had zonder de euro nooit in
zo'n grote zeepbel kunnen veranderen. Het is tijd om ons af te vragen waar dit allemaal heen gaat en of er
geen alternatieven zijn, aldus Die Welt. Volgens het Duitse dagblad is een van die alternatieven de Franse
president Nicolas Sarkozy passeren en Merkel aan het roer plaatsen. Samen met landen die eenzelfde
economische en financiële koers varen, zou zij Duitsland van de eurozone naar de noordeurozone moeten
loodsen. "Als het mogelijk was om van 17 muntsoorten een gezamenlijke munt te creëren, dan moet het niet
moeilijk zijn een valuta om te zetten in twee."
Dit is volgens Die welt ook in het belang van landen als Frankrijk en Griekenland, die met een
gedevalueerde euro hun economie weer op orde kunnen krijgen.
Nadelen zijn er ook. De noordeuro zou een negatieve impact hebben op de export, stelt Die Welt. Ook kan
de nieuwe munt alleen ontstaan na een duur betaald afscheid van de oude. Uitstaande leningen aan onder
meer Griekenland zullen niet meer worden afbetaald, een scenario dat ook bij voortzetting van de huidige
euro dreigt.
Die Welt erkent dat de invoering van de noordeuro op dit moment weinig reëel is, maar houdt zich vast aan
Merkels radicale koerswijziging over kernenergie, iets dat tot voor kort ook onmogelijk werd geacht.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/2459705/2011/06/29/Tijd-voor-een-nieuwe-munt-denoordeuro.dhtml
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Bosbrand bedreigt nucleair lab dat atoombom ontwierp
Evacuatie 12.000 inwoners;
20.000 vaten met radioactief afval op gigantische site © ap
De bosbranden in de Amerikaanse staat New-Mexico zijn
helemaal uit de hand aan het lopen. Nadat eerder deze week al de
12.000 inwoners van de stad Los Alamos werden geëvacueerd,
bedreigt de vuurhaard nu ook een gigantisch nucleair
laboratorium. In dit lab werd tijdens Wereldoorlog II de atoombom ontwikkeld. Duizenden wetenschappelijke
experimenten werden uit voorzorg al stilgelegd. In het nucleaire complex zijn ook 20.000 vaten met
plutoniumafval opgeslagen. Toch verzekeren experts dat de nucleaire installaties bestand zijn tegen brand.
Het nucleaire materiaal is opgeslagen in stalen containers die tegen brand berschermd zijn. De ongerustheid
blijft toch groot en een vliegtuig werd uitgestuurd om eventuele nucleaire dampen en straling in de rookpluim
te detecteren.
De branden woeden al de hele week in de bossen en de bergen van New Mexico. Enkele tienduizenden
hectaren bos gingen al in de vlammen op. Nu bedreigt de brand langs drie zijden de nucleaire site van Los
Alamos.
Tijdens WO II werd het lab opgericht voor het geheime Manhattan-project. De atoombommen die dood en
vernieling zaaiden in Hiroshima en Nagasaki, zijn hier ontwikkeld en vandaag is het lab in Los Alamos nog
steeds een van de belangrijkste faciliteiten in de VS waar atoomwapens kunnen worden gemaakt en
duizenden (nucleaire) experimenten worden uitgevoerd. Het is een gigantisch complex van bijna tienduizend
hectare en tweeduizend gebouwen. Er werken ruim tienduizend mensen. Zij wonen in de stad Los Alamos,
die volledig geëvacueerd moest worden.
De brandhaard van bijna 200 vierkante kilometer is bijna niet meer te controleren. De overheid is ook heel
ongerust over de situatie en laat een gespecialiseerd vliegtuig over de nucleaire site cirkelen. Hetzelfde
tweemotorige toestel werd uitgestuurd na 9/11 om de straling boven de ingestorte Twin Towers in New York
te meten. Het werd eveneens ontwikkeld dankzij de research in de nucleaire installaties die het nu moet
controleren. (kh)

Nederland is in een diepe slaap !!!
Daar in Den Haag! Oogjes dicht en snaveltjes toe!
Echt even goed aandachtig lezen.
Ik was even aan het 'skypen' met mijn Griekse neef Pecunios Hilarios. Hij liet mij via zijn computer zijn
schitterende huis op Kreta zien, en vervolgens toonde hij mij een catalogus van de nieuwe Mercedessen.
"Ik wilde je even heel erg bedanken voor die Mercedes die we gaan kopen. Ook namens mijn vrouw Luia en
mijn kinderen Naxarbeidos en Bedligos.''
"Hoezo bedanken? Wat bedoel je?" vroeg ik.
Pecunios vertelde: "In ons heerlijke Griekenland wonen negen miljoen Grieken. Ons lieve Europa leent ons
110 miljard. Dat is dus 12.000 euro per Griek. Dus ons gezin krijgt zo'n 48.000 euro! Van jullie! Dank jullie
wel.
En dan te bedenken dat ik, op mijn 53ste, gepensioneerd ambtenaar ben."
Omdat ik niets terug zei en hij misschien mijn verbaasde gezicht zag, zei hij: "Ik moet ook eerlijk zeggen dat
ik er niets van snap, neef."
"Wat snap je niet?'' vroeg ik. "Nou, een maand geleden zag ik via internet op de Nederlandse televisie twintig
staatscommissies en een minister en een ministerpresident die zeiden dat Nederland absoluut 26 miljard
moest
bezuinigen. Dat was om de staatsschuld terug te dringen. Er werd zelfs gezegd dat alle ontwikkelingshulp
gestaakt moest worden. Jullie betalen ongeveer vijf miljard aan ontwikkelingshulp. En nu betalen jullie ons
ook zo'n vijf miljard. Hi hi hi."
Neef Pecunios begon onbedaarlijk te lachen. "En wij dachten nog dat we niks zouden krijgen, want jullie
hebben IJsland ook al twee miljard gegeven." Hij keek weer eens recht in zijn scherm en vroeg: "Wat is er
neef, waarom word je zo rood?"
"Niks," zei ik, "ik ben alleen blij dat jullie je moeten houden aan het IMF."
Hij begon weer te lachen.. "Het IMF... ach ja, ik zag jullie Kamerdebat. Zijn jullie vergeten dat jullie vorig jaar
ook al tien miljard aan het IMF hebben gegeven? Dat geld krijgen wij nu ook."
"Luister eens, Pecunios. Ik zou mijn mond maar houden, want anders gaan wij terug naar de gulden!"
"Ja," zei Pecunios, "dat zou verreweg het beste zijn voor jullie, maar ja dat doen jullie niet.. Zeg, welke
Mercedes vind jij het mooist?"........................
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Ik vind moskeeën gevaarlijker dan alcohol
Weblog Afshin Ellian
Elsevier, woensdag 29 juni 2011 10:33
Zelfs in de hoofdstad Tunis bedekt nu - ruw geschat - een kwart van de vrouwen de haren
De revolutie verspreidt zich als elektriciteit, aldus de Russische dichter Osip Emiljevitsj Mandelstam.
Stalin vermoordde hem in 1938.
Inderdaad is de revolutie te vergelijken met de elektriciteit. Alles wat zij aanraakt, vernietigt zij omhet later in
beweging te brengen. De revolutie beweegt en met haar beweegt de oude wereld richting de afgrond.
De Russische revolutie ligt diep begraven in het kerkhof van de geschiedenis. Maar de revolutie is er nog
wel. Zij heet nu de islamitische revolutie. Ook zijn er nog steeds dichters als Mandelstam. Zij komen niet uit
Rusland, maar uit de islamitische wereld.
Alcohol weg
De Volkskrant schreef een paar dagen geleden: „Nieuwe vrijheid in Tunesië: hoofddoek om; alcohol weg‟.
Wat is gevaarlijker, meer hoofddoeken of alcohol?
De krant bericht ons: „Meer dan ooit tevoren dragen Tunesische vrouwen een hoofddoek, en hier en daar
duikt zelfs een nikab of burqa op. Op het conservatieve platteland is sinds de val van Ben Ali nauwelijks nog
een ongesluierde vrouw te zien. En zelfs in de hoofdstad Tunis bedekt nu - ruw geschat - een kwart van de
vrouwen de haren.‟
Bidmatjes
Is dat alles? De vrouwen die vrijwillig kiezen om als helft van een man door het leven gaan? Is dat alles?
Nee. Er is ook nog de moskee.
„Ook het moskeebezoek zit sinds de revolutie in de lift. Waar het vrijdaggebed vroeger nauwelijks
toehoorders had, moeten de gelovigen nu hun bidmatjes tot ver buiten de moskee uitrollen. Rond de grote Al
Fatah-moskee, in het hart van Tunis, bezetten biddende mannen op vrijdagmiddag alle trottoirs en zelfs een
hele straat. De zon brandt ongenadig op hun hoofden. Uit luidsprekers klinkt het gebed tot buiten, enkele
trams rijden zo stil mogelijk voorbij.‟
Storm
De Tunesiërs zeggen dat in hun land de moskee en de kroeg in dezelfde straat konden bestaan. En dit zal
niet langer het geval zijn.
Herken ik deze berichten? Heb ik dit eerder meegemaakt? Kort na de storm in Tunesië werd in Tunis een
hoerenwijk aangevallen door woedende baardmannen. Ze wilden de hele wijk in brand steken. Toch
arriveerde de politie op tijd. En toen, nog onder invloed van de cultuur vanvóór de islamitische revolutie,
beschermde de politie de burgers, ook dus de hoeren van Tunesië.
Hebben we dit eerder meegemaakt?
Mekka
ToenMekka door de profeet Mohammed werd veroverd, werden ook daar de hoeren keihard aangepakt.
Daarna waren de dichters aan de beurt.
Na de islamitische revolutie in Iran werd in Teheran een hele wijk waar de hoeren woonden, in brand
gestoken. Haten de baardmannen de hoeren? Niet echt, islamitische regimes zijn grote producenten van
hoeren.
Waarom doen ze het dan?Iedere vrouw die in potentie een hoer kan zijn, wordt door de verbranding van
hoeren eraan herinnerd dat de vrouwen zich aan de regels van de islam dienen te houden.
Re-islamisering
Tunesië was,met Algerije, het meest seculiere land in de Arabische wereld. Maar Tunesië islamiseert en reislamiseert razend snel.
Sultan Erdogan is heel erg blij. Ook de islamitische democraten van eigen bodem zoals broeder Bertus
Hendriks en de staatsmedia in Hilversum zijn ontzettend blij. Maar veel Tunesiërs maken zich ernstig zorgen
over de re-islamisering van hun land.
Volgens peilingen kan de fundamentalistische partij Ennahda op 30 procent van stemmenrekenen. Ze zullen
groeien en zodra ze op nog meer stemmen kunnen rekenen, zullen ze met een burgeroorlog dreigen. Ik zeg
u niet dat dit per se gaat gebeuren. Want er is ook nog een anti-islamitische contrarevolutie. Wie gaat
winnen, weten we niet.Het zal jaren duren voordat we weten wie de echte winnaar van de Arabische storm
is.
Met mate
Ik vind moskeeën gevaarlijker dan alcohol. Want je kunt beslissen om met mate te drinken, maar je kunt niet
beslissen om met mate vrouwen en andersdenkenden te onderdrukken en mishandelen. Die radicale
beslissing is al een aantal eeuwen geleden genomen door profeet Mohammed.
Het landschap van tolerantie in de islamitische wereld is dit: moskee, kerk, synagoge, bar, boekwinkel en
een hoerentent naast elkaar in dezelfde straat.
Maar dit is Amsterdam. Zou dit kunnen in de islamitische wereld?
AfshinEllian.
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Het Illuminatie kaartspel 2007: FNORD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wie of wat zijn FNORDS?
FNORD en mobiele telefonie.
FNORD en nachtelijke pakketbezorgingdiensten.
FNORD en criminele FBI & CIA.
FNORD en frauduleuze SPAM.
FNORD en de Beveiligers van het scherm.

Wie of wat zijn FNORDS?
Foundation for Neo-cognitive & Ontological Research and Development
F.N.O.R.D. –is een non-profe(e)t organisatie.
F.N.O.R.D. is een Discordiaans disorganisatie dat opgedragen is aan de Illuminatie. Bij FNORD zijn ze van
mening dat ze onder het gezag van niemand staan, maar wat ze zeggen is:
“Wij denken dat alle weldenkende mensen in deze wereld, ziek en moe zijn van, dat hen gezegd wordt, dat
fatsoenlijke mensen niet passen in deze zieke en vermoeide wereld. Wij zijn het zeker en wij zijn er ziek en
moe van dat ons wordt gezegd dat we dat niet zijn.”
Dus bij FNORD proberen we je minder ziek en vermoeid te maken door je samen te voegen met andere
mensen die ook niet ziek en vermoeid zijn, door dingen te ontwikkelen in verschillende graden van
Discordiaanse wet en dit alles in een ontspannen geïlluminateerde manier.
Verder merken we op dat op internet vreemde sites bestaan met documenten van de wetgevende macht.
Sites zonder inhoudsopgave, waar je als lezer in kunt verdwalen. U vindt hier vooral beschrijvingen van
natuurwetten, zoals die van de kwantumfysica. Iets wat binnen het Discordianisme hoog in aanzien staat.
Meer info: Principia Discordia.
De FNORD Autonome Samenzwering, kort gezegd Fnord of Ford, is een Amerikaans multinationale
samenzwering afkomstig uit Detroit, Michigan, United Socialism States of America (aldus de bron). Dit
automobielbedrijf werd opgericht door Henry Fnord in 1918. Los van deze Fnordsamenzwering,
Illuminatiesamenzwering en Vrijmetselaarssamenzwering, is Fnord vooral bekend als de multinationale
samenzwering die bekend staat onder de naam: New World Order.
Fnord introduceerde vele methoden van grootschalige onrust
uitbraken middels rampen en de productie van auto‟s door middel
van samenscholingslijnen, spionage en bangmakerij. Dit zijn de
methoden die beschreven zijn in het boek van Herny Ford,
“Principia Discordia”, geschreven in 1965. Zijn motto zou zijn:
Samenzwerend Fnord Slechterik. Het is waar, dat het gerucht
gaat, dat Ford auto‟s zo zijn gebouwd dat zij hersenspoelende
berichten aan voorbijgangers geven. Deze auto‟s hebben maar
weinig onderhoud nodig. Één servicebeurt per 10.000 mijl, terwijl
de slappe aftreksels van Ford, omdat ze veel zwakker zijn
gebouwd, binnen die 10.000 mijl al een servicebeurt nodig hebben. Bron: www.blacktable.org
FNORD en mobiele telefonie.
Waar wordt FNORD, binnen de Illuminatie, eigenlijk mee in
verband gebracht? Daarvoor kunnen we het beste het Illuminatie
kaartspel onder de loep nemen. En dan komen we met enig
speurwerk toch vijf kaarten tegen, waar we FNORD tegenkomen.
Hetgeen betekent dat FNORD zeer belangrijk is binnen de New
World Order.
Op deze kaart zien we op de achtergrond een piramide, waaruit
bliksemflitsen schieten. De piramide is het grote symbool van de
Illuminatie. Zoals het kaartje al aangeeft gaat het om mobiele
telefonie. Om precies te zijn om een aanval op de mobiele
telefonie. Binnen het Discordianisme is het veroorzaken van onrust, chaos, disharmonie, een belangrijk
beginpunt. De idee is namelijk het scheppen van een nieuwe orde uit chaos. U begrijpt natuurlijk dat er een
enorme chaos ontstaat als de mobiele telefonie uitvalt. Wie heeft er vandaag geen mobiele telefoon? Het
afgelopen decennium heeft men miljarden geïnvesteerd in mobiele telefonie. Hadden de eerste toestellen
nog een koelkastformaat en een uitschuifbare antenne, tegenwoordig zou je moeten concluderen dat je
naast alle andere toepassingen (apps) ook kunt bellen met een mobiele telefoon. We mogen verwachten, op
basis van de Discordiaanse doelstelling van het creëren van chaos, dat er grootschalige aanvallen zullen
plaatsvinden op het mobiele telefoonnetwerk. Wie daar ook volgens de media de schuldigen van zijn, het
alziend oog op het toestel zegt alles!
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1. We zien het Illuminatie symbool bovenaan. Dat wil
zeggen: “Wij zijn hiervoor verantwoordelijk, wij hebben
controle, wij hebben macht!”
2. 233 x 0.33 = 76,89. In het groen zien wij bij elkaar en
los van elkaar de getallen die voor en achter de
komma horen (van rechts naar links gelezen).
3. In het rood lezen we het jaar: 2013
4. Helemaal onderaan staat FNORD. Dat staat voor de
Discordianistische zijde van de New World Order /
Illuminatie, zoals ik me heb laten informeren.
FNORD en nachtelijke pakketbezorgingdiensten.
De volgende kaart is deze.
In tegenstelling tot de mobiele telefoonkaart, is deze kaart wel gelieerd aan een door de Illuminatie
gecontroleerde groep. Namelijk de groep “Peaceful”. Een groep waar je maar weinig agressie van zult
ondervinden. Het is een
sterke groep, die wel
verzet biedt, maar vooral
vreedzaam.
Deze kaart legt uit dat de
Illuminatietak die deze
“peaceful” groep
controleert, veel geld
verdient aan nachtelijke
pakketbezorgingdiensten.
FNORD en criminele FBI & CIA.
De volgende kaart die in
verband wordt gebracht met
FNORD is vanuit het Engels
vertaald “verbieden” of
“verbod”. Deze kaart valt onder
de zo genoemde “gele
kaarten”, omdat deze allen een
grote verticale gele band aan
de linkerzijde van de kaart
hebben. Het gaat om winst of
inkomen voor de Illuminatie die
de groep “criminelen” controleert.
Misschien gaat het om een verbod van criminaliteit, maar dan is het logische gevolg dat de inkomsten dan
verminderen. Deze kaart maakt in ieder geval duidelijk dat deze twee afgebeelde criminelen, clandestien te
werk gaan. Hoewel criminaliteit verboden is, gaat het in het geheim gewoon door. En daar wordt veel te
weinig aan gedaan. Sterker nog, links zien we in het blauw de personificatie van de FBI en rechts in het
foutbruin de personificatie van de CIA. Met andere woorden, de geheime diensten van Amerika worden
ingezet om de criminaliteit niet aan te pakken, maar te continueren.
FNORD en frauduleuze SPAM.
Iedereen die een e-mail account
heeft, krijgt wel eens in zijn of
haar SPAM inbox, mailings van
“vrienden” uit Nigeria. U weet
waarschijnlijk precies waar ik het
over heb. Ook deze zeer
vervelende mailtjes, zijn
afkomstig dan wel
geïnitialiseerd, door FNORD.
Want als we inzoomen op de afbeelding, lezen we dat de afzender niemand minder is dan: Fnord! Deze
Nigeriaanse benden, die onder de groepen “gewelddadig en crimineel” vallen en door de Illuminatie worden
gecontroleerd, moeten toch ergens de middelen en de financiën van ontvangen om wereldwijd de mensen
zo verschrikkelijk veel rotzooi te sturen.
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FNORD en de Beveiligers van het scherm.
De laatste Illuminatiekaart, waar Fnord voorkomt is het kaartje met
de titel “Schermbeveiligers”. Op de kaart zien we een aantal
vreemde afbeeldingen. Gele pentagrammetjes, roze, gevleugelde,
piramiden met het alziend oog erin. Ook groene, afgehakte,
gevleugelde slangenkoppen en witte, lekkende, gebarsten,
gevleugelde kannen. De vleugeltjes hier, zijn denk ik de
uitbeelding van het hemelen van deze figuren. Dat denk ik omdat
de slang dood is, het hoofd is immers afgehouwen. De kan is
defect, het lekt en is gebarsten en kan dus geen vloeistof vast
houden. Tevens beelden de pentagrammen de tweede hemel uit,
namelijk de sterrenhemel.
De meest bekende vertaling van Screen Savers, is natuurlijk
schermbeveiligingen. We denken dan terecht aan de
inbrandbeveiligingssoftware. Maar een andere correcte vertaling is
“Beveiligers van het scherm”. Denk aan het “bewaken”, dan wel
beveiligen van een proces, zoals dat wat op het scherm te zien is.
In dat geval is deze titel van toepassing op de mensen achter de
schermen, die alles wat op uw scherm te zien is, bewaken.
Wat doen ze dan?
Copy. Het vermenigvuldigen van hun ideeën en waarheden.
Cut. Uit documenten delen wegknippen. Denk aan Wikipedia, waar sommige waarheden, soms al
binnen elke uren nadat ze geplaatst zijn, worden weggeknipt uit de rest van de tekst. Bron:
http://www.zdnet.nl/news/77027/wikipedia-elite-beschuldigd-van-censuur/
Paste. Het tegenovergestelde van “cut”. Namelijk andersoortige waarheden toevoegen aan de
waarheid, zodat het hele verhaal, minder waarheid bevat dan daarvoor.
Delete. Het verwijderen, ontoegankelijk maken van bepaalde websites. Neem alleen al Xandernieuws.
Deze site meldt regelmatig zaken die een doorn in het oog zijn van de Illuminatie.
FNORD
Copyright © 2011 Eindtijd in Beeld. Alle rechten voorbehouden.

Economisch Armageddon en U !
juli 2, 2011 pineut
In onderstaande engelstalige animatie video wordt op eenvoudige
wijze inflatie, recessie e.d. uitgelegd.
Hoewel het hier de Amerikaanse situatie betreft geld dit in principe
voor de algehele wereld economie. Zo is de Europese en ook
Nederlandse situatie (denk hierbij aan het huidige Griekenland
schandaal) goed vergelijkbaar. Bedenk daarbij dat wanneer het in
Amerika goed mis gaat, zoals het in 2008 begon met de
bankencrisis, dit zal over slaan op de rest van de wereld.
Op dit moment is de dollar nog steeds de belangrijkste wereldmunt maar iedereen weet inmiddels dat dit niet
lang meer kan en zal duren. Wat er voor in de plaats komt ? Speculaties genoeg helaas weet niemand het
echt zeker. Ook de Euro staat onder zware spanning. Met recht kan gesproken worden van een extreme
vorm van stress in de valuta markt, als deze stress knapt en de munteenheden omvallen bestaat de kans op
een nieuwe wereldmunt. Bijbelgetrouwe Christenen denken hierbij bijv. aan 10 koningen die voor één uur
macht zullen ontvangen. Die 10 koningen zullen ook dus een koninkrijk moeten hebben met een
munteenheid, of misschien zelfs erger, een RfiD Chip die elke persoon zal moeten hebben in rechterhand of
voorhoofd om te kunnen kopen en verkopen. Zover is het echter nog niet.
Op dit moment staan we aan de vooravond van een economisch Armageddon, dat is dan ook de titel van
onderstaande video. Iedereen weet inmiddels dat niet alleen Amerika maar ook Europa en de rest van de
wereld niet door kan gaan zoals het nu gaat. Ondanks en ongeacht wat alle financiele topeconomen en
ministers de mensen ook op de mouw wensen te spelden. De rellen in Griekenland spreken wat dat betreft
voor zich en zijn in zekere zin een profetische voorafschaduwing wat de rest van de wereld nog staat te
wachten. (zie hiervoor ook de illuminati kaart waarbij de wereldvaluta‟s één voor één door een grote
symbolische vis worden verzwolgen)
http://pineut.wordpress.com/2011/07/02/economisch-armageddon-en-u/
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NAVO bereidt massale aanval en inzet grondtroepen Libië voor
Mede dankzij de 'humanitaire' missie van de NAVO blijven de lijken in
Libië zich letterlijk opstapelen.
De NAVO zal in de komende weken met een massale aanval een
ultieme poging doen om de Libische leider Muammar Gadaffi af te
zetten. Naar verwachting zullen Franse en Britse grondtroepen Libië
binnenvallen. In een later stadium zullen ze gevolgd worden door de
Amerikanen. Gadaffi dreigde twee dagen geleden dat hij de strijd
naar Europa zal verleggen en onze 'huizen, kantoren en gezinnen' al
legitieme militaire doelwitten zal beschouwen. Bluft Gadaffi, of is hij werkelijk in staat een terreurcampagne
in Europa te ontketenen?
Ondanks het feit dat president Obama beweerde dat de Amerikanen niet direct betrokken zijn bij de oorlog
tegen Libië -'Amerikaanse troepen spelen slechts een ondergeschikte ondersteuningsrol in de NAVO
operatie'- bevestigden Amerikaanse bronnen afgelopen week dat de Amerikaanse luchtmacht en marine nog
steeds vele honderden aanvalsmissies uitvoeren boven Libië.
Gadaffi weet inmiddels dat de NAVO hem koste wat het kost wil verwijderen. Zijn voorstel voor door de VN
gecontroleerde verkiezingen, waarin de Libiërs zelf mogen besluiten of ze hem kwijt willen, werd afgewezen,
evenals zijn al in juni bereikte wapenstilstand akkoord met de rebellen. De NAVO drong er bij de rebellen
juist op aan de strijd voort te zetten, en Frankrijk begon met het leveren van wapens aan de rebellen. Een
initiatief van de Afrikaanse Unie om een overgangsregering op te zetten, zodat Gadaffi niet met geweld hoeft
te vertrekken, lijkt eveneens geen kans te maken.
De Libische leider zou zich nu kunnen terugtrekken in de Sahel woestijn, en vandaar terreuroperaties tegen
Europa kunnen gaan opzetten en leiden. Daarbij zou hij kunnen samenwerken met de Tuareg stammen, die
banden hebben met Al Qaeda in de islamitische Maghreb. Velen van hen vechten in de oorlog als
huurlingen van Gadaffi.
Libië zit al tientallen jaren achter terreur
In de jaren '70 en '80 zat Gadaffi achter een groot aantal terreuroperaties, zoals het opblazen van Pan Am
vlucht 103 boven het Schotse Lockerbie, waarbij 250 mensen om het leven kwamen, en de La Belle
discotheek explosie in Berlijn, waarbij twee Amerikaanse legerofficieren de dood vonden. Gadaffi steunde
onder andere de Rode Brigades in Italië en Duitsland, de Japanse tak hiervan en ook het Ierse
Republikeinse Leger (IRA). Tevens werkten Libische agenten mee aan de verborgen operaties van de
voormalige Oost Duitse inlichtingendiensten in West Europa.
Niet eerder onthuld werd het feit dat de daders van de metro aanslagen op 7 juli 2005 in Londen, waarbij 56
mensen stierven en meer dan 700 gewond raakten, logistiek gesteund werden door en hun explosieven
ontvingen van al Qaeda's Tuareg-volgelingen. Het is niet bekend of Gadaffi inderdaad besloten heeft om zijn
terreurcampagne te heractiveren en Libische 'slaapcellen' in Europa 'wakker' te maken en wraak te laten
nemen voor de NAVO-oorlog tegen zijn bewind.
Gadaffi onvoorspelbaar
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton verklaarde gisteren in Madrid dat de VS en
Spanje niet zullen toestaan dat Gadaffi's dreigementen met vergeldingsaanvallen zullen leiden tot het
'loslaten van de missie om de Libische burgers te beschermen en hem te dwingen de macht af te staan'.
Gadaffi staat er echter om bekend onvoorspelbaar te zijn. Op 12 juni waarschuwde de Russische
schaakgrootmeester Kirsan Ilyumzhinov, na een spelletje tegen de Libische heerser, dat Gadaffi in staat is
zijn tegenstanders onverwacht met verrassende acties te overvallen. In de oorlog met de NAVO laat Gadaffi
het vooralsnog alleen bij dreigementen - maar voor hoelang?
Xander - (1) DEBKA
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Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (4)
'De satan zelf doet zich voor als een engel des lichts' (2 Kor.11:14)
Wie zijn het die de mens boven God stellen - christenen of
moslims? 'Hovaardij (trots) gaat vooraf aan het verderf, en
hoogmoed (lett. een arrogante geest) komt voor de val'
(Spr.16:18). Moslims beschuldigen christenen er altijd van een
mens -Jezus- boven God te verheffen. Moslims zijn er trots op dat
hun religie de enige is die op de juiste wijze enkel Allah de eer
geeft en hem niet verbindt met een sterfelijk mens, zoals de
christenen doen. Maar klopt dit eigenlijk wel? Stellen moslims
Allah werkelijk boven de mens en engelen? Geven moslims Jezus voldoende eer, zoals ze beweren?
Beschouwen moslims alleen Allah als 'perfect'?
Laten we eens kijken naar het meest trotse wezen ooit: de duivel zelf. Satan wil zoals God zijn en zal kosten
nog moeite besparen om dit te bereiken. 'Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den
Allerhoogste gelijk worden' (Jes.14:14). Deze verklaring laat meer dan alle andere zien hoe onvoorstelbaar
arrogant de duivel is, en laat zien dat trots de essentie is van wie Satan is.
In een eerder deel lieten we al zien dat wat het meest heilig is in de islam, het meest onheilig is in de Bijbel,
en dat wat het meest heilig is in de Bijbel, het meest onheilig is in de islam. Moslims geloven dat de geest
die de Koran aan Mohammed openbaarde de engel Gabriël was. De totale godslastering van de islam blijkt
bijvoorbeeld uit het feit dat Gabriël hier Ameer Al-Wahi -de prinselijke geest- wordt genoemd, en ook Khazen
Al-Quds -de bewaarder van heiligheid-; Al-Ruh Al Ameen -de vertrouwde geest- en zelfs Al-Ruh Al-Qodos de heilige Geest. Al deze benamingen behoren in Bijbels perspectief enkel God toe, en God alleen.
In de islam worden ze echter gegeven aan de engel die aan Mohammed verscheen. Als moslim geloofde
Shoebat dat het idee dat Jezus God zou zijn volkomen godslasterlijk is. Vanuit het standpunt van een
moslim was Jezus slechts een mens.
'Ik zag echter niet de hypocrisie van mijn eigen geloof; de islam leert dat de engel die Mohammed
tegenkwam de heilige Geest was. Zou er iets nog godslasterlijker kunnen zijn?'
Islam stelt Mohammed zelfs boven Allah
Terwijl moslims christenen beschuldigen van godslastering als ze Jezus God noemen, behandelen ze
Mohammed -wiens naam 'de geprezene' betekent- met een mate van respect die enkel toebehoort aan God.
Toch zien ze dit niet. Waarom zou hem anders de titel 'de glorieuze' worden gegeven? In de Bijbel hebben
de namen van profeten altijd betrekking op het verheerlijken van God, nooit een mens. Moslims verheerlijken
Mohammed echter boven ieder ander wezen, in zowel de hemel als op aarde.
Toen er in Denemarken een cartoon over Mohammed werd gepubliceerd reageerden moslims over de hele
wereld met een onvoorstelbare verontwaardiging. Gebouwen werden in de brand gestoken en tientallen
christenen werden vermoord. De cartoon tekenaar moest met zijn gezin onderduiken omdat zijn leven werd
bedreigd. Hoewel moslims onvermurwbaar blijven ontkennen dat ze Mohammed de plaats van God geven,
zie je -als moslim literatuur in het Engels wordt gelezen- altijd de acroniem PBUH achter Mohammeds naam
staan: 'peace be upon him' (vrede zij met hem). Deze vertaling is echter misleidend en niet accuraat. In het
Arabisch staat hier namelijk: 'Salla Allahu `A'layhi wa sallam', wat 'de gebeden en begroeting van Allah zij
met hem' betekent. *
'Mohammed Salla Allahu' betekent 'Allah bad'. Hoe kan Allah tot Mohammed bidden? Ibn Kathir, de
klassieke Koran verklaarder, legde uit dat de grondbetekenis van Salla in het Arabisch 'smeekbede' is. In
religieuze termen wordt 'Salla' gebruikt als verwijzing naar 'buigen' en 'aanbidding'. Waarom laten moslims
het woord 'gebed' uit deze zin weg? Dat komt omdat deze zin, die dagelijks door miljoenen moslims wordt
herhaald, eigenlijk betekent dat Allah zelf buigt voor Mohammed en tot hem bidt!
Dit staat zelfs in de Koran: 'Allah en zijn engelen bidden tot de profeet. O gij die gelooft, bidt tot hem en
huldig hem met een waardige begroeting' (Qur'an 33:56). Mohammed is dus het centrum dat geprezen
wordt, zowel in de hemel als op aarde. 'Hij (Allah) heeft aan u (Mohammed) alles in de hemel en alles in de
aarde onderworpen', zegt de Koran. Ondanks deze totaal godslasterlijke claims zijn het juist de moslims die
de christenen voortdurend van godslastering beschuldigen.
We zien in de verheerlijking van Mohammed, die in de Bijbel enkel aan Christus of God toebehoort, de
hypocrisie en Luciferiaanse aard van de islam. Zoals Lucifer graag zoals God wil zijn, heeft de islam op
vergelijkbare manier geschapen wezens -die zowel demonen als valse profeten zijn- op de plaats van God
gesteld. Waarom? Het antwoord staat in de Bijbel: '... want eerst moet de afval komen en de mens der
wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of
voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god
is' (2 Tess.3-4).
Mohammed en Mahdi 'perfect'
De islam bevindt zich in een vicieuze cirkel. Satan moet het God-zijn van Jezus ontkennen omdat hij Hem wil
vervangen. Maar hoe kan Satan die positie van Messias overnemen en aanbeden worden zonder dat hij
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éérst het God-zijn van Jezus accepteert? Het beste argument dat hij kon bedenken was dat Jezus slechts
een mens was. Satan moet het God-zijn van Jezus vernietigen en zichzelf voor Hem in de plaats stellen.
Tegelijkertijd wil Satan als God aanbeden worden. Hij kon dus niet beweren dat Mohammed God was als hij
het God-zijn van Jezus ontkende. Satan probeert de aanbidding dus op zichzelf te laten richten.
De Bijbel waarschuwt ons dat de Satan ons zal proberen over te halen om 'zijn man', de Antichrist, te
aanbidden, in plaats van Christus. De islam plaatst Mohammed boven Christus en kent Jezus een lagere
plaats toe. Op deze wijze zal de Mahdi de 'geest' van Mohammed hebben en dus dezelfde kenmerken
hebben, en in die hoedanigheid de Tempelberg bezetten. Dit staat allemaal beschreven in de islamitische
annalen.
Vanaf hun geboorte tot aan hun sterfdag horen moslims miljoenen keren dat Mohammed de meest perfecte
mens is die ooit heeft bestaan. Moslims geloven niet alleen dat hij superieur is aan Christus, maar ook dat hij
veel kenmerken en namen met God zélf deelt. Volgens de Koran is de naam Mohammed niet zomaar een
naam. Allahs naam, die 'de glorieuze' of 'de geprezene' betekent, zou Mohammed naar zichzelf hebben
vernoemd. Dat is nogal een claim! Dit is een grotere verhoging dan de naam Yeshua (Jezus), wat in het
Engels 'Jehovah is onze Redder' betekent.
Islam vervangt Christus door Mohammed
Mohammed betekent letterlijk 'de (meest) geprezene'. Hij wilde dan ook graag als Christus zijn. De Bijbel
leert dat alleen Jezus, in zijn positie aan de rechterhand van God, de enige is die voorspraak doet voor de
mensheid. 'Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook
voor ons pleit' (Rom.8:34). Nergens in de Bijbel worden profeten zoals Ezechiël, Daniël, Amos, Habakuk of
Jeremia 'de geprezene' genoemd. Vanuit Bijbels perspectief is dat namelijk godslastering.
De Koran zegt echter over Mohammed: 'Het moge zijn dat uw Heer u verhoogt tot een geprezen status'
(Qur'an 17:79), wat volgens dr. Hadad, een moslim geestelijke, een plek is die in de ogen van Mohammed
enkel hijzelf zou kunnen krijgen. Dit is de positie van voorbidder aan de rechterzijde van de glorieuze troon,
aldus Hadad. Mohammed kan zelfs voorbede doen en op de glorieuze troon van God zitten.
Ziet u nu hoe de islam de unieke positie van Christus overneemt en toepast op Mohammed? Islam zal
hetzelfde doen met de Mahdi, Mohammeds ultieme opvolger. Ziet u hoe listig Satans plan is? Net zoals
Mohammed zal de Mahdi beweren boven de hele schepping verheven te zijn, en letterlijk in de tempel van
God in Jeruzalem plaatsnemen en zichzelf dezelfde titels geven die enkel aan God toebehoren. Islam heeft
de zondeloze (Christus) vervangen door een profeet van Satan.
Bedenk dat de islam, de snelst groeiende religie ter wereld, al vanaf zijn ontstaan in essentie de geest van
de antichrist is geweest, waar de apostel Johannes al voor waarschuwde. En in deze tijd komt die vloek over
ons heen.
Lucifers en Mohammeds opvaring ten hemel
Omdat hij wenste de ten hemel opgevaren Christus te imiteren, was de gevallen ster volgens de Koran
dezelfde die Mohammed van Mekka naar de Al Aqsa moskee in Jeruzalem bracht. Mohammed omschreef
dit als zijn opvaring naar de zevende hemel en de aanwezigheid van de veelgesluierde Allah. Deze reis staat
bekend als Al-Isra-Wal-Mirajj, de opvaring ten hemel, Mohammeds 'nachtelijke reis'. Volgens de Koran beval
Allah Jibraeel (Gabriël) met 70.000 engelen naar Mohammed af te dalen en bij zijn deur te wachten. Allah
gaf deze engelen het bevel om Mohammed op te dragen om hem te vergezellen naar de tegenwoordigheid
van Allah.
Volgens dit verhaal werd Mohammed 's nachts wakker gemaakt door een engel, die Mohammed op een
vreemd wezen genaamd Al-Buraq zette, of 'de bliksemflits'. Iedere Buraq had een kroon op zijn voorhoofd
met daarop de woorden 'Er is geen god buiten Allah en Mohammed is de boodschapper van Allah'. 'Sta op,
mijn meester, en maak jezelf gereed,' riep de Buraq. 'Rij op de rug van de Buraq, het hemelse wezen, dat u
op uw reis door het land der engelen naar de Rabb (heer) van macht zal brengen.' Mohammed ging
vervolgens naar het paradijs der buraqs, waar hij 44 miljoen buraqs aantrof.
Dit verhaal bevat veel overeenkomsten met de geschiedenis van Lucifer, de 'heer van het universum', de
stralende gevallen engel die in de Bijbel wordt genoemd. 'En (gij) zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel
opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der
samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den
Allerhoogste gelijk worden' (Jes.13:13-14). Op diverse plaatsen in de Bijbel beweert Lucifer dat hij ten hemel
is opgestegen.
Mahdi = Lucifer de Antichrist
Dit verhaal slaat niet alleen op de engel Lucifer die uit de hemel werd geworpen, maar ook op Lucifer de
Antichrist. Hij is tevens de Antichrist-man die beweert dat hij ten hemel is opgevaren. In zijn hart zei hij dat hij
als God zou zijn, maar we moeten ook onthouden dat de tekst eveneens zegt dat hij 'een man' was, en niet
God. Lucifer wordt hier dus 'een man' genoemd: 'Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken
deed beven;' (Jes.14:16) Wanneer was Lucifer een man? Wanneer beweerde hij naar de hemel te zijn
opgestegen? Deze omschrijving is identiek aan het verhaal van Mohammeds opvaring naar de hemel.
Het zal tevens de claim van de Mahdi zijn, omdat die in de islam dezelfde is als Mohammed. In het klassieke
islamitische gedicht over Mohammeds nachtelijke reis staat: '... en moge uw oosten en westen onder zijn
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voeten komen, en toog voor hem de Buraq op, en deed hem opstijgen naar uw hemelen...' (Dua'a Nudbah,
het gebed der tranen). Net zoals Nimrod op de toren van Bijbel beweert Mohammed, als ultieme uitdrukking
van trots, daadwerkelijk ten hemel te zijn opgevaren. Zo zal ook de Mahdi, die de geest van Mohammed zal
hebben en in wie Lucifer zal wonen, hetzelfde beweren.
Mohammeds engel en Satan identiek
In veel oude culturen, van de Egyptische tot de Maya, vinden we de aanbidding van een gevederde vogel
terug. De Bijbel beschrijft vogelen in termen van zowel duivelen als demonen: 'Gevallen, gevallen is de grote
Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van onreine geesten en een
schuilplaats van alle onrein en verfoeid (SV: hatelijk) gevogelte' (Opb.18:2). Tawoos al-Maleka, de 'pauw der
engelen' is één van de namen die in de islamitische annalen wordt gegeven aan Mohammeds hemelse
'transportmiddel', die hem tot in de zevende hemel zou hebben gebracht, en waar hij de opdracht zou
hebben gekregen over de hele mensheid en de hele menigte demonen te heersen.
In de Bijbel zegt God over Satan: 'Volmaakt waart gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon'
(Ez.28:12). De beschrijving is identiek aan die van de engel die Mohammed tegenkwam en die 'een
geweldige in macht, degene bekleedt met wijsheid' wordt genoemd (Qur'an 56:5,6). Is dit slechts toeval?
Zelfs de kostbare stenen waarmee het hemelse transportmiddel Buraq zou zijn versierd, komen overeen met
wat in de Bijbel over Satan wordt gezegd. De Koran:
'Zijn kleur was dat van een pauw wiens veren versierd waren met rode robijnen en koralen, waar een witte
kop van muskus op een nek van amber op zat. Zijn oren en schouders waren van pure witte paarlen die met
gouden kettingen waren vastgemaakt, iedere ketting versierd met glinsterende juwelen. Zijn zadel was
gemaakt van linnen zijde met zilveren en gouden zettingen. Zijn rug was bedekt met groene emerald en zijn
bovenstuk was pure peridoot (transparante olivijn edelsteen).'
Vergelijk deze beschrijving van Mohammeds vreemde geleidegeest met de beschrijving van Satan in de
Bijbel: 'je was bekleed met een keur van edelstenen: met robijn, topaas en aquamarijn, met turkoois, onyx en
jaspis, met saffier, granaat en smaragd, gevat in gouden zettingen' (Ez.28:13).
Stralende ster, bliksem uit de hemel
Veel van Satans omschrijvingen komen vrijwel perfect overeen met Mohammeds vaartuig / geleidegeest
waarmee hij naar de hemel reed en opsteeg. Bovendien wordt dit wezen beschreven als een 'engel des
lichts', precies zoals de duivel in de Bijbel. Uiteindelijk zal Satan worden beoordeeld vanwege zijn
ongerechtigheden, zijn 'onrechtvaardige handel'. En waar handelt Satan in? In valse religies en sekten. De
moslim Soefi's beschrijven het wezen dat de Koran heeft geïnspireerd als de engel Gabriël en noemen hem
een 'engelachtige pauw'. Volgens de islam zou God deze geest dus in de vorm van een pauw hebben
geschapen.
Het stamwoord van Buraq -Mohammeds geleidegeest- is 'Brq' wat 'bliksemflits' of 'gloeiend licht' betekent.
De Bijbel beschrijft Lucifer als 'brandend als een fakkel' (of lamp) (Opb.8:10). Dit is exact zoals Allah in de
Koran wordt omschreven. 'Het licht' wordt in de Koran beschouwd als de meest belangrijke omschrijving van
Allah. 'Licht' en/of 'stralend', de 'stralende ster' zijn Satanische titels. Lucifer betekent letterlijk 'de stralende'
of 'de lichtgevende'. Satan wenst een 'heldere, stralende ster' te zijn.
Ook de Mahdi wordt door de profeet Mohammed omschreven als de 'pauw van alle engelen en van de
bewoners van de hemelse gewesten, hij is gekleed en versierd met de mantels des lichts'. Deze door
Mohammed beschreven 'bliksemflits' wordt ook door Jezus genoemd: 'Ik zag de satan als een bliksem uit de
hemel vallen' ('Buraq U Bama' oftewel 'Barak O'Bama, zoals in eerdere artikelen besproken). Het woord
Lucifer betekent 'drager des lichts' of 'de morgenster'. De Bijbel waarschuwt ons voor hoe Satan zichzelf
vermomt, namelijk 'als een engel des lichts' (2 Kor.11:14).
Johannes over Satan: '... ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar (KJV: hem) werd de
sleutel van de put des afgronds gegeven' (Opb.9:1). Deze ster wordt dus omschreven als een 'hem' (KJV &
grondtekst), een persoon, en dus géén echte 'ster' of asteroïde zoals vaak wordt gedacht. In de Koran wordt
Allah 'de heer van de ster Sirius' genoemd (Qur'an, hoofdstuk van de Ster, 53;49). Dezelfde ster wordt
beschreven in Openbaring 8:10: 'En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als
een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren.' Dit is zeer
waarschijnlijk een allegorische omschrijving voor de volkeren, naties en talen die door Satan spiritueel zullen
worden vernietigd (Opb.17:15).
Allah de Meest Trotse
Van alle zondige en kwaadaardige daden en gedragingen die in de Bijbel worden veroordeeld is trots de
allergrootste. De Koran beschouwt Allah als Al-Mutakabbir, wat letterlijk 'de Meest Trotse' of 'degene vol van
trots' wordt genoemd, één van de 99 'prachtige' namen die Allah heeft. Allah omhult zich zelfs met trots:
'Trots is mijn kledij, suprematie mijn kleed, ik zal iedereen breken die met mij wedijvert, en om hen niets
geven.' En ook: 'Glorie aan hem die rechtmatig de Meest Trotse genoemd verdiend te worden. Hij is Allah.'
Zo'n houding is echter een gruwel in de ogen van God: 'Ik zal de vrucht van het hooghartige hart van de
koning van Assyrië (= de Antichrist) straffen, en de trots van zijn hovaardige ogen' (Jes.10:12, deels
aangepast aan KJV). Zoals Allah zichzelf op één lijn stelt met trots, verbindt God 'trots' met de bedrieger, de
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grootste tegenstander ooit: Satan. 'Mensenkind, zeg tot de vorst van Tyrus (de Antichrist): zo zegt de Here
HERE: omdat uw hart hoogmoedig geworden is en gij zegt: ik ben een god...' (Ez.28:2)
Dat moslims Allahs trots verheerlijken blijkt overduidelijk uit hun kreet 'Allahu Akbar', wat 'Allah is groter'
betekent. Vooral jihadisten gebruiken deze kreet als een uiting van triomf. Het zijn tevens de eerste woorden
van het dagelijkse gebed dat vanuit de minaretten over de dorpen en steden geroepen wordt. Het is de
'ontsteking' van iedere demonstratie: 'Allahu Akbar', Allah is groter, Allah is de meest Trotse. Iedere moslim
verheerlijkt Allah op deze wijze: 'Majesteit en glorie behoren alleen Allah toe. Dit is de trots in een god in de
puurste zin van het woord'.
Goden van de onderwereld
Een andere titel van Allah is 'Malek-rab-Al-A'Alameen, wat 'de heer der werelden' betekent: deze wereld en
de 'onderwereld': 'O Allah, heer van de zeven hemelen en van alles wat het overschaduwt. Heer van de twee
werelden en van alles wat daar in is. Heer van de wind en waar deze ook heengaat. Heer van de duivelen
en van ieder die niet geleid wordt.'
In de Bijbel lijkt Allah al te worden omschreven als 'de god van deze wereld, die de gedachten van de
ongelovigen heeft verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien' (2 Kor.4:4). Het oordeel
van de wereld komt als de prins van deze wereld wordt uitgeworpen. Mohammed heeft dus absoluut een
band met deze 'overste der macht der lucht' en de 'heerser / god over demonen'.
In de Koran wordt Allah ook omschreven als de 'heer der dageraad' en de 'brenger van kwaad': 'Zeg dat ik
mijn toevlucht zoek bij Allah, de heer van de dageraad, van het onheil van het kwaad dat hij (Allah) heeft
geschapen... van het kwaadaardige onheil der Duisternis dat intens duister wordt' (Qur'an 114:1-3). Je
toevlucht zoeken bij de 'heer van de dageraad' voor de kwaadaardige wezens die hij heeft geschapen is
hetzelfde wat sjamanen doen om het kwaad af te weren. Dit is dezelfde 'zoon des dageraads', die volgens
de Bijbel de oorzaak is van alle kwaad, verwoesting en de vernietiging van de aarde: 'Hoe zijt gij uit de
hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!'
(Jes.14:12)
Wordt vervolgd
* Walid Shoebat vertaalt de Koranteksten rechtstreeks uit het Arabisch, waardoor deze de werkelijke, vaak
totaal andere betekenis krijgen dan de meeste in het Westen in omloop zijnde aangepaste ('zachter' of
aanvaardbaar gemaakte) Koran vertalingen!
Xander - (1) Walid Shoebat

Japan vindt zeldzame metalen op bodem Stille Oceaan
maandag 4 juli 2011
Japanse onderzoekers hebben grote hoeveelheden zeldzame
aardmetalen gevonden op de bodem van de Stille Oceaan. De metalen
zijn onmisbaar voor het maken van hightechapparaten. Volgens de
onderzoekers kunnen de metalen makkelijk worden gewonnen.
De metalen worden gebruikt voor de productie van geavanceerde
apparatuur
Japan doet al lange tijd onderzoek naar metaalwinning
'In de sliblagen op de bodem van de oceaan zit een hoge concentratie zeldzame aardmetalen. Slechts een
vierkante kilometer is genoeg om in een vijfde van de huidige wereldwijde consumptie te voorzien,' zei een
van de wetenschappers.
De metalen zitten in sliblagen op dieptes tussen de 3.500 en 6.000 meter op 78 verschillende locaties. Een
derde van die locaties herbergt grote hoeveelheden van metalen zoals yttrium, een element dat veelal wordt
gebruikt voor kleurentelevisies. In totaal zou er 80 tot 100 miljard ton te winnen zijn.
Rendabel
Volgens het Amerikaanse Geological Survey bestaat de wereldwijde reserve op dit moment slechts uit 110
miljoen ton dat voornamelijk in China, Rusland, andere voormalige Sovjetstaten en de Verenigde Staten
wordt gewonnen.
De metalen, die onder meer gebruikt worden voor de productie van flatscreen-tv's en Ipods, zijn in overvloed
aanwezig in de aardkorst. Maar op veel plaatsen is het niet toegestaan om te mijnen vanwege restricties die
zijn opgelegd voor natuurbescherming.
Analisten zeggen dat deze ontdekking de Chinese dominante positie op de wereldmarkt in gevaar kan
brengen. Eerst moet blijken of de mineralen bewerkt kunnen worden zodat ze economisch rendabel zijn.
Monopolie
Op dit moment is China veruit de grootste producent op het gebied van higtechapparaten.
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Het schijnbare monopolie van het land zorgde onder meer dat China tijdens een territoriaal dispuut de export
van veel apparatuur naar Japan kon stoppen. Sindsdien zoekt Japan naar nieuwe bronnen voor zeldzame
metalen.
De metalen bevinden zich in internationale wateren ten oosten en westen van Hawaii, en ten oosten van
Tahiti en Frans Polynesië.
Steeds meer bedrijven vragen een vergunning aan om in de zeebodem van de Stille Oceaan te mijnen.
Milieuactivisten vinden dit een zorgzame ontwikkeling en vrezen voor de ecosystemen in de zee.
Door Iris Dortland - Elsevier.nl

Wereld laat Co2 sprookje los, alleen Europa gelooft er nog in
Massale vulkaanuitbarstingen, zoals deze in juni in Chili (Puyehue
vulkaan), zullen het proces van Global Cooling alleen maar
versnellen.
Het wereld klimaatbeleid anno 2011 is heel kort samen te vatten:
het bestaat niet. Vooral de opkomende economieën van de wereld
zien helemaal niets in het temperen van hun groei door middel van
verplichte, maar volstrekt zinloze Co2 reducties. Overal worden
internationale klimaatafspraken in de vriezer gegooid, behalve in
Europa. Ondanks het feit dat het Europese klimaatbeleid op dood
spoor terecht is gekomen houden onze overheden onverkort vast aan hun Co2 beleid, en daarmee aan de
stelselmatige afbreuk van onze welvaart en bevoorrechte economische positie. (1)
Wat de reguliere media ons ook wilden doen laten geloven, de klimaatconferenties in Kopenhagen en
Cancun mislukten grandioos. Er komt definitief géén vervolg op 'Kyoto', waar voor het eerst afspraken
werden gemaakt om de wereldeconomieën te verwoesten door middel van Co2 'beleid', te beginnen in
Europa. Ook de optie om 'Kyoto' dan maar gewoon te verlengen werd tijdens de laatste G-8 topconferentie
verworpen. De EU Commissie moest dan ook constateren dat 'het onder deze omstandigheden zinloos is
het Kyoto protocol voort te zetten.'
De enkele jaren geleden ingestelde Co2-emissiehandel loopt nu al weer op zijn eind. De klimaatbeurs in
Chicago werd recent door het Amerikaanse Congres gesloten. Kort daarvoor had klimaatpaus Al Gore nog
even snel zijn aandelen in de beurs verkocht. In Washington stelt men nu dat het internationale klimaatbeleid
een dood project is.
Niet in Europa. De EU blijft ondanks alles vasthouden aan de aangekondigde maatregelen en wil deze zelfs
verscherpen. De internationale realiteit wordt -zoals zo vaak- volkomen en hardnekkig door Brussel
genegeerd, waardoor de Europese belastingbetalers de enigen zijn die fors de portemonnee moeten blijven
trekken voor de niet alleen volstrekt zinloze, maar ook nog eens totaal onmeetbare vermindering van Co2 in
de atmosfeer.
Europa huldigt graag het standpunt 'iemand moet er toch mee beginnen'. Maar ons destructieve voorbeeld
krijgt gelukkig geen navolging. Europa staat alleen. Iedere mogelijke Co2 reductie zal door de grotere
uitstoot elders in de wereld teniet worden gedaan en verre worden overtroffen. Daarnaast groeit het
wetenschappelijke verzet tegen de al lang ontkrachte Co2/Global Warming theorie. Astronomen vrezen zelfs
dat de Aarde een tientallen jaren durende afkoeling tegemoet gaat, omdat er talloze aanwijzingen zijn dat er
een nieuw zonne-minimum op komst is. In het verleden leidde zo'n zonne-minimum tot de 'kleine ijstijd',
waarin de koudere temperaturen zorgden voor mislukte oogsten en wereldwijde hongersnoden.
Europa geofferd op altaar milieubeweging
Vragen stellen bij het huidige Europese klimaatbeleid, dat vrijwel geheel gedicteerd wordt door de
internationale milieu-terreurbeweging, is echter zoiets als vloeken in de kerk. Daarom worden er snel nieuwe
redenen verzonnen om het huidige Co2 beleid, dat drijft op de miljarden bijdragen uit de samenleving
(burgers en bedrijven), goed te praten. Het gaat hierbij al heel lang niet meer om hard wetenschappelijk
bewijs, maar enkel om een geloof, een religie zelfs.
Dezelfde mensen -vooral aan de linkerzijde van het politieke spectrum- die spotten met bijvoorbeeld het
christelijke geloof blijven met de grootst mogelijke hartstocht een totaal ontkrachte theorie aanhangen, een
waandenkbeeld, in de hoop dat het ze lukt tenminste één continent -Europa- tot de economische ondergang
te verdoemen. Jammer genoeg lijken ze daarin nog steeds vrij baan te krijgen, want in bijvoorbeeld
Nederland is de PVV nog steeds de enige partij die zijn ogen níet sluit voor de realiteit, en weigert onze
welvaartsstaat te offeren op het altaar van de anti-maatschappelijke, anti-humane ideologie van de
milieubeweging.
Xander - (1) KOPP Online
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Ramp Japan – veroorzaakt door een atoombom
Met dank aan: René Voogt
Als DIT waar is!!!!! Dan is het erger met de mensheid gesteld als dat we dachten.
Dit artikel is NIET voor de volle 100% juist vertaald. Er werden dingen in besproken waarvan de meesten
van ons geen kennis van hebben, en ik dus ook niet. Mede daardoor was mij niet alles duidelijk, en heb
helaas een aantal stukken achterwege moeten laten. Ik heb echter getracht er toch een leesbaar stuk van te
maken omdat ik van mening ben, dat dit ons allemaal aangaat. We worden wederom door de media volledig
in het duister gehouden over wat er in Japan nou werkelijk gebeurd zou zijn. De meegeleverde bewijslast zet
het oorspronkelijke verhaal dan ook compleet op losse schroeven. Voor degene die de Engelse taal machtig
zijn, hen adviseer ik het originele stuk door te spitten, voor alle anderen die de taal niet zo machtig zijn, voor
hen heb ik het zo goed en kwaad als ik kon er een duidelijk stuk van geprobeerd te maken. Mijn excuses
voor als er iets niet helemaal duidelijk is.
Heeft “Dimona Dozen” Fukushima 50 platgelegd?
Fukushima is in feite veroorzaakt door een “oorlogshandeling”, onder het mom van een ecologische
ramp. (silent weapons for quiet wars)
Deze site is absoluut niet trots wat betreft de inhoud van dit artikel, MAAR DE ENIGE MANIER OM DEZE
INFORMATIE TE VERSPREIDEN EN NAAR BUITEN TE BRENGEN IS DOOR HET TE HERPOSTEN OP
VERSCHILLENDE BLOGS, EN HET DOOR TE STUREN NAAR EENIEDER DIE U KENT. Ik geef
IEDEREEN toestemming om dit te kopiëren en het op uw eigen blog te plaatsen zolang mijn naam er maar
onder vermeld blijft staan, de tekst ongewijzigd blijft en er een link naar het originele artikel opgenomen is
(de lezers moeten in staat zijn om hun weg hier naartoe te kunnen vinden)
Een internet radio-uitzending waarin Fukushima besproken wordt kun je HIER
<http://itunes.apple.com/us/podcast/feet-to-the-fire-radio-show/id297099395> terug vinden.
Ik beantwoord alle mails persoonlijk. Ontvangt u geen reactie dan heb ik de mail niet ontvangen. Stuur tips
naar: Tips apestaartje jimstonefreelance punt com Of stuur Commentaar naar: James apestaartje
jimstonefreelance punt com
ALERT: Ik woon in een provinciale wijk, en laatst, rond middernacht, is er iemand een veld ingelopen naast
mijn huis en schoot daar zijn wapen leeg. Ik vraag me af waarom. . . .. . . . . . . . . . . . Leef in vrijheid of Sterf.
___________________________________________________________________________
Heeft “Dimona Dozen” Fukushima 50 platgelegd?
Het kostte hen driehonderd jaar en miljarden dollars om een duister theater te bouwen, maar het vuur van
slechts één lucifer kan het tot de grond laten afbranden. LAAT DIT LICHT NIET DOVEN. Maak dit bekend
en HER-POST dit artikel elders!
Jim Stone, freelance journalist, Bijgewerkt op maandag 13 juni 2011
Dit is een enorm rapport. Als je problemen ondervindt het te begrijpen, bekijk dan deze foto van de
verdwenen reactor <http://www.jimstonefreelance.com/containment.jpg> (klik op de foto`s voor vergroting),
deze foto van de verwoeste accommodatie <http://www.jimstonefreelance.com/reference.jpg> en deze foto,
van de Magna BSP camera`s <http://www.jimstonefreelance.com/camera.jpg> . Verderop in het artikel vind
u de foto‟s van de NIET bestaande aardbevingsschade en de seismische kaarten die bewijzen dat er GEEN
9,0 aardbeving was en dat de tsunami dus NIET natuurlijk was. Het feit, dat wat er gebeurd is in Japan, en
dat het niet van nature heeft plaats gevonden, werd zeer goed gedocumenteerd door een ervaren
onderzoeker, die honderden uren gespendeerd heeft om tot de bodem van dit verhaal te kunnen komen.
NIEUWE INFO: Japan bood Iran aan om uranium te verrijken!
Hier zijn de linken: Ynet nieuws <http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3853864,00.html> … Inside
Japan News Network <http://www.insidejapantours.com/japan-news/1162/japan-makes-uranium-offer-toiran/> … The New American <http://www.thenewamerican.com/index.php/world-mainmenu-26/asiamainmenu-33/3016-japan-offers-to-enrich-uranium-for-iran> … Rianovosti news
<http://en.rian.ru/world/20100224/157989828.html> … Hindustan Times
<http://www.hindustantimes.com/Japan-offers-to-enrich-uranium-for-Iran-report/Article1-512391.aspx> …
Zee News <http://zeenews.india.com/news/world/iran-wants-to-discuss-japan-s-offer-to-enrich-uraniumreport_606889.html>
En vier maanden later, kwam DIMONA DOZEN om het hoekje kijken met een ZEER VREEMDE CAMERA
<http://www.jimstonefreelance.com/camera.jpg> !
Dit rapport maakt gebruik van uitgelekte geclassificeerde hoge resolutie foto‟s van de vernietiging van
Fukushima die oorspronkelijk op “Pink Tentacle” gepost waren om zijn claims te ondersteunen.
De claims zijn,
1. Reactor 3 is compleet weggevaagd, wat betekent dat de pers en alle anderen die na 14 maart ook maar
iets hebben beweerd over de druk, de temperatuur, en de vervuiling, ect betreffende reactor 3 ALLEMAAL
HEBBEN GELOGEN, en het volk (WIJ) dienen hier heel snel aandacht aan te besteden, want als het publiek
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hier faalt zich de gigantische omvang van de leugens te realiseren over wat er gaande is, dan zal dat de
deur open laten staan voor een eventuele herhaling van deze gebeurtenis.
2. Reactor 4 is Gebouw 7, vernietigd door middel van explosieven. Reactor 4 was ontmanteld omdat de
interne roestvrij stalen mantel vervangen zou worden, maar toch explodeerde de boel. Dat is het uiteindelijke
BEWIJS, een lege reactor kan NOOIT en te nimmer tot een explosie leiden, maar toch gebeurde dat met
reactor 4, en de explosie was zo krachtig dat het de complete structuur van het gebouw verwoeste waardoor
het gebouw zelfs dreigde om te vallen. Oververhitte (open) brandstof baden kunnen geen waterstof
produceren, omdat in een open bad het water al kookt bij 100 graden Celsius, waarbij er absoluut geen
mogelijkheid bestaat om onder druk tot de 2000 graden Celsius te komen die de waterstof vrij zou laten
komen en de zuurstof afstaat aan de zirkoon bekleding in de splijtstofstaven. De staven hebben de voorkeur
om vrije zuurstof uit de lucht te halen en zullen al lange tijd branden voordat ze aanspraak zullen maken op
de zuurstof uit welke vloeistof dan ook. Omdat splijtstofstaven slechts 20 procent splijtbaar materiaal
bevatten, kunnen ze ook niet “spontaan kritisch” worden “waar de meest gekwalificeerde nucleaire ingenieur
in de wereld” Arnie Gundersen wel over gesproken heeft. Ik heb het verhaal van Arnie Gunderson tot op de
bodem uitgezocht, en heb de resultaten van dat onderzoek onderaan de pagina toegevoegd. Hij staat op
een voetstuk en wordt enorm gehyped door de pers die een misleidend verhaal willen, al die tijd al is hij een
verachte onbekende van de grotere technische gemeenschap. De explosie in reactor 4 was ronduit
onmogelijk zonder het gebruik van een explosief, en als een gevolg daarvan is de ramp van Fukushima veel
veel erger dan hetgeen waar Gundersen bereid toe is om ons te vertellen. Gundersen houdt ons aan het
lijntje en verbergt de ware omvang van wat er daar gebeurd is, want als het allemaal algemeen bekend zou
worden, zullen er serieuze vragen gesteld gaan worden. Wanneer heb je Gundersen horen spreken over
een compleet verdwenen reactor?
De koepel van Reactor 4 was verwijderd <http://www.jimstonefreelance.com/unit4dome.jpg> om de reactor
te herladen. De foto‟s bewijzen het. Dit boort alle geruchten rondom de explosie van reactor 4 de grond in.
Sommige mensen hebben gezegd dat deze reactor in het geheim in bedrijf was om plutonium te verrijken.
Deze foto bewijst dat de koepel gedemonteerd was voor het vervangen van de interne roestvrij stalen mantel
zoals eerder werd aangegeven. Tepco probeert de explosies op te helderen, met name die van reactor 4,
omdat ze inderdaad plaatsvonden, en er dus een verklaring nodig was. Als een gevolg daarvan gaven ze
redenen op die niet zomaar gebeuren konden, allen maar om maar iets te kunnen vertellen. Zij moeten
gewoon dit bericht en het perspectief van Arava onder ogen krijgen (Arava is een district in de omgeving van
Dimona).
3. Dat de schade aan de faciliteit zo ernstig is, is iets wat alleen maar bereikt kan worden met nucleaire
wapens. Waterstof produceert een subsonische explosie. Het kan het beton niet tot stof verpulveren. Het
kan een zeer hoge druk produceren, wanneer het afgesloten is, maar het metalen dak van alle reactor`s had
voor verlichting moeten zorgen, en zou het enige moeten zijn dat er vernietigd werd. Er is een zeer krachtige
explosie voor nodig om het beton tot op de bewapening te strippen, een schokgolf die vele malen krachtiger
is dan een supersonische. Dit betekent dat wat er in Fukushima gebeurde niet de kenmerken had van een
explosie die met het “officiële” verhaal overeenkomen. Als u het gemist hebt op de hoge resolutie foto van de
verwoeste fabriek, ik nam een auto die tussen de overblijfselen lag en plaatste deze bovenop de
weggeblazen muren van reactor 3, wat een duidelijke indicatie geeft dat de ondersteunende muren op zijn
minst 15 voet (4,57 Meter) dik zijn geweest. Fukushima werd niet gebouwd volgens het Mark 1 insluiting`s
ontwerp, maar juist nog veiliger dan de Mark 1 norm, en een gemeenschappelijke upgrade betrof
(referenties zijn de opgenomen foto‟s, het is overduidelijk). Het is waar dat gasexplosies zeer destructief
kunnen zijn, maar enkel maar in installaties die er niet voor ontworpen zijn. Zelfs de mark 1 basis insluiting
had met gemak tegen de ergste waterstof explosie bestand moeten zijn.
4. Dat er nucleaire wapen (s) binnen het insluitingsysteem van de reactor (s) geplaatst waren vermomd als
beveiligingscamera‟s die dit jaar onder contract van het op Arava beveiliging gebaseerde bedrijf Magna BSP
geïnstalleerd waren (Arava is een district rond Dimona, en is geen stad.) Hun “beveiligingscamera‟s” wogen
meer dan 1.000 pond en hadden de grootte en de vorm van een nucleair wapen
<http://www.jimstonefreelance.com/camera.jpg> . De reden die Magna BSP opgaf voor de vreemde vorm,
het enorme gewicht en de gigantische proporties van hun camera‟s, was dat ze stereoscopisch zouden zijn.
Ze hebben het ding zeer creatief bi-scopisch genoemd, dus als je via google naar hun monsterlijke camera‟s
gaat zoeken is het enige dat je zult vinden, zal een Dj verlichting en een scope geweer zijn. Probeer het
maar uit. Maar Type maar eens: “Biscopic camera” in bij Google Afbeeldingen, (zonder de
aanhalingstekens) en dan is het een giller! Dit helpt de marketing denk ik. De noodzaak voor een dergelijke
grote stereoscopische camera kan aannemelijk zijn voor op een landingsbaan, waarbij de camera een
dieptezicht nodig heeft over mijlen, maar niet binnen een afgesloten ruimte waar de brandpuntsafstanden
veel te kort zijn. Andere fabrikanten hebben units met brandpuntsafstanden die geschikt zijn voor binnen en
die slechts twee keer zo groot zijn als de gewone monoculaire beveiligingscamera‟s. Dieptewaarneming
uitgaande van een mijl kan je ook bereiken met twee apart gemonteerde camera‟s met een gewicht van
slechts een paar kilo; de reuzen duizend ponder was een dodelijk cadeau. Magna maakt passieve radar
systemen die een grote behuizing nodig hebben, maar de uil had zijn benodigde functie ook kunnen
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bereiken met twee kleine lichtgewicht camera‟s (5 pond of zo) met een processor van een moderne laptop.
Waarom dan dit gigantische ding? noot – een nog niet geproduceerd grafisch model is wat je het meeste op
Google zult vinden, degene die tot nu toe geproduceerd werden zijn van die lelijke kasten.
. . . . . . . . . .9/11, 4 / 11, 3 / 11? Zie je al een patroon? Zien we al een 6 / 11. Uw tijd en moeite in het
verspreiden van het woord kan toch echt een verschil uitmaken.
Vanwege de vele positieve e-mails over het naar buiten brengen van de waarheid, in plaats van het achter te
houden, plaats ik de originele informatie nogmaals, en volgt hierbeneden.
Het was geen aardbeving zoals ons verteld werd.
In feite, was de beving één grote gewaagde leugen, die een politieke agenda verpakt. Er is nu zelfs nog
meer bewijs, en gaat zelf verder dan de gelinkte Japanse grafiek
<http://www.kz.tsukuba.ac.jp/~sakai/113g.htm> . Deze originele seismische data is het rokende pistool
(bewijs), maar ik heb nog iets beters. Ik heb eindelijk de drang onderdrukt en me over gegeven, om de
leugens die verteld werden door USGS te analyseren, en van daaruit dit diep, diep trieste verhaal op te
stellen over hoe het echt is gegaan, en niet zoals ze je laten zien in de video. Houd in gedachten dat de
precieze snelheid van rondvliegend puin niet met zekerheid nauwkeurig vast gesteld kan worden, maar dit
verhaal zal in elk geval dicht bij de cijfers komen die door USGS werden vrijgegeven.
De mensen van de redactie zijn niet gestorven, het volgende verhaal geeft je te kennen wat er gebeurd zou
zijn als de gegevens van USGS waar waren geweest.
Maak kennis met Atsuo, Airi, en Akiyoshi. Zij waren de beste en meest toegewijde mensen van de redactie
van NHK, in Sendai Japan. Akiyoshi hield van Airi, en Atsuo was degene die hen voorstelde. Helaas,
stierven ze alle drie tijdens de aardbeving. Akiyoshi liep een diepe snede op en bloedde dood, nadat hij door
een rondvliegend beeldscherm met 44 mijl per uur geraakt was, en werd vervolgens door een gat in een
ingestorte muur naar buiten geslingerd. AIRI volgde vrijwel hetzelfde pad, en stierf naast hem in het puin.
Atsuo vloog door een open deur achter hem, vloog toen door een raam en werd verpletterd toen hij landde in
een grote seismische scheur in de weg, die hem insloot. Anderen personen van de redactie stierven ook,
maar voor hen had ik nog geen namen bedacht. En als laatste, volgens de officiële USGS gegevens. De
laser printer werd nooit terug gevonden, maar de tafel waarop de printer stond belandde bovenop het puin,
in stukken geslagen, waar één van de weinige overlevenden nog gebruik van maakte, en een stuk van het
metalen frame gebruikte om zijn gebroken been mee te spalken.
Het complete verhaal in de bijlage of via de link: http://hetuurvandewaarheid.info/?p=12950
„Zeer vroom‟ kamermeisje vergat waarheid DSK-incident te vertellen
De brief van de officier van justitie in New York aan de advocaten van
DSK waarin staat dat hij ervan overtuigd is dat de aanklacht tegen de
Fransman tot stand is gekomen met behulp van valse verklaringen.
Foto AFP - Door Jules Seegers
Een telefoontje gepleegd door het kamermeisje een dag nadat ze zou zijn aangevallen door Dominique
Strauss-Kahn deden alarmbellen rinkelen. De vrouw belde een vriend in een gevangenis in Arizona en sprak
in “een uniek Fulani-dialect” uit Guinea, waar de vrouw vandaan komt. Woensdag werd het gesprek pas
vertaald waarna de officier van justitie werd ingelicht, gisteren werd de voormalig IMF-topman ontheven uit
zijn huisarrest.
Volgens de onderzoekers zegt de vrouw in het gesprek dingen als “maak je geen zorgen, dit figuur heeft
veel geld, ik weet wat ik doe”. The New York Times brengt dit nieuws vanochtend na gesprekken met
„hooggeplaatste politiemensen‟.
De „zeer vrome moslima‟ loog op diverse fronten
De geloofwaardigheid van de vrouw is sinds gisteren ernstig in twijfel getrokken. De vrouw, die kort na de
aangifte van aanranding nog werd weggezet als een “zeer vrome moslimvrouw die gebroken is door het
voorval”, blijkt op meerdere fronten te hebben gelogen. Zo bleek ze veel meer geld te hebben dan ze zei en
overdreef ze een eerder verkrachtingsverhaal om in aanmerking te komen voor asiel in Amerika. Dit verhaal
had ze op band staan om het uit haar hoofd te kunnen leren.
„Vergeten te vertellen‟ wat werkelijk gebeurde
De vriend in de gevangenis in Arizona zit volgens The New York Times vast omdat hij nagemaakte
merkkleding verkocht om zo drugs te kunnen kopen. De vrouw verscheen overigens tien dagen lang niet
voor de steeds pittigere verhoren. Dit naar eigen zeggen omdat ze geholpen werd aan een
schouderblessure opgelopen tijdens de vermeende aanranding; een verwonding die ze eerder niet had
opgegeven. Ook zou de 32-jarige vrouw hebben gelogen over wat ze deed direct na het incident met DSK.
In de rechtbank verklaarde ze op de gang te hebben gewacht tot de Fransman het hotel verliet en iemand
haar zou vinden. Nu zegt ze dat ze “vergat te vertellen” dat ze eerst een andere kamer heeft
schoongemaakt, daarna die van Strauss-Kahn en dat toen haar supervisor haar daar aantrof. Nrc.nl
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Palestijnse Autoriteit blut; VS: bailout als Abbas afziet van erkenning VN
Nederland verklaart Palestijnse staat via VN niet te zullen steunen
Palestijnen in bootjes betuigen hun steun aan het tweede Gaza
flottielje, dat in Griekenland door de autoriteiten werd
tegengehouden. Een aanbod om de 'hulp' onder VN toezicht via
de normale kanalen naar Gaza te brengen werd door de proHamas activisten afgeslagen (3).
De Palestijnse Autoriteit is blut. Premier Salam Fayyad deed
gisteren een dringend beroep op de 'Arabische broeders' en
andere donorlanden om financiële bijstand te verlenen. De
salarissen van het halve Palestijnse ambtenarenkorps moeten
deze maand worden gehalveerd omdat de Palestijnen nog maar $
330 miljoen van de voor dit jaar beloofde $ 970 miljoen hebben ontvangen. Zelfs de PA, die al jaren drijft op
een constante royale geldstroom uit de Arabische landen en het Westen, moet nu bezuinigen en mogelijk al
in augustus mensen ontslaan.
De Palestijnse economie is hard getroffen door de recessie in Europa. Donorlanden hebben hun bijdragen
teruggeschroefd of opgeschort. De onrust in Egypte, Syrië, Libië en Tunesië heeft de economie in deze
ondersteunende landen vrijwel geheel tot stilstand gebracht, waardoor de enigen die de PA nog van een
bankroet kunnen redden Saudi Arabië, de Verenigde Staten en Turkije zijn.
Deze landen hebben echter of bedenkingen of stellen voorwaarden. De Saudi's pompen enorme
hoeveelheden cash in Pakistan en Jordanië, om daar de Soenitische moslimgemeenschap te ondersteunen
en een als bolwerk te laten fungeren tegen de Iraanse expansiedrang en nucleaire dreiging. De Saudi's
hebben zich hiermee duidelijk tegen de door president Obama gesteunde 'Arabische lente' gekeerd.
Gisteren verzekerde de Saudische koning Abdullah zijn gelijknamige Jordaanse collega ervan hem 'met ons
volle potentieel' te zullen bijstaan. De Saudi's hebben Jordanië inmiddels gered van het bankroet en het
buurland deze maand een financiële injectie van $ 1 miljard gegeven - op één voorwaarde: de belofte dat
Jordanië zich onverkort achter Saudi Arabië opstelt en niet langer gehoorzaam is aan Washington.
Om in aanmerking te komen voor ook maar één Saudische dollar wordt van de Palestijnse regering in
Ramallah verwacht dat ze hetzelfde doen als de Jordaniërs en breken met het door Amerika geleide Midden
Oosten beleid. PA leider Mahmoud Abbas, afhankelijk van de financiële hulp uit de VS, zal dit enkel met
grote tegenzin doen. De Turkse premier Erdogan, onder wiens leiding de Turkse economie het laatste
kwartaal met 11% groeide, loopt in het voetspoor van Obama en zal de Palestijnen geen cent geven zonder
de goedkeuring van het Witte Huis.
Abbas moet VN-plan laten vallen
Vorige week zond de Amerikaanse regering in het geheim een afgevaardigde naar Jeruzalem en Ramallah
met de boodschap dat Obama zowel een Israëlische als Palestijnse delegatie verwacht om de
openingsceremonie van de hernieuwde vredesbesprekingen in Washington voor te bereiden. Beide partijen
kregen te verstaan gegeven dat een weigering onacceptabel is. Abbas kreeg te horen dat directe
gesprekken met Israël zijn enige optie zijn, en dat hij daarom zijn plan om in september unilaterale erkenning
voor een Palestijnse staat binnen de wapenstilstandsgrens van 1949 te vragen moet laten vallen.
Hoewel er niets werd gezegd over de Amerikaanse financiële hulp weet Abbas heel goed dat als hij het VNplan tóch doorzet, het Amerikaanse Congres deze hulp, die essentieel is voor de voortgang van de
Palestijnse projecten op de Westelijke Jordaanoever, de PA overeind houdt en zorgt voor banen, zal
bevriezen. De financiële situatie van de PA zal dan van slecht naar dramatisch gaan. Abbas zal moeten
begrijpen dat de 'Palestijnse zaak' op dit moment enkel gered kan worden met financiële hulp uit
Washington, Ankara of Riyadh, en niet met politieke middelen en/of via de VN kan worden afgedwongen.
Nederland: Geen steun voor Palestijnse staat via VN
Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal verklaarde tijdens het bezoek van PA-leider Abbas aan ons
land dat Nederland het VN-erkenningsplan van de PA niet zal steunen. Eerder weigerde ook Frankrijk, dat
een trouwe supporter van de PA is, zich achter Abbas' plan op te stellen. Zweden en Spanje gaan dit
mogelijk wel doen, maar het is hoogst onzeker of deze landen de EU zover zullen kunnen krijgen het
officiële Europese standpunt dat een Palestijnse staat alleen door onderhandelingen kan worden gecreëerd
los te laten. Abbas heeft vanzelfsprekend wel de volle steun van de moslimlanden, het grootste machtsblok
in de Algemene Vergadering van de VN, en ook van de meeste Latijns Amerikaanse landen.
Tot nu toe houdt de Palestijnse Leider vast aan zijn eisen dat Israël eerst akkoord moet gaan met de 1949'grenzen', een complete bouwstop in Judea en Samaria en de komst van miljoenen Arabische 'vluchtelingen'
naar Israël. Hoewel hij wel erkenning eist voor een Palestijnse staat die volgens hem 100% Judenfrei moet
zijn, weigert hij categorisch Israël te erkennen als Joodse staat.
Ondanks de Nederlandse verwerping van Abbas' VN-plan kreeg hij vorige week een warm welkom in ons
land. Alleen de SGP en de PVV boycotten de PA-leider, die nog altijd het politieke hoofd is van de
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Palestijnse terreurbeweging Fatah. Daar waar Abbas geheel voorspelbaar natuurlijk op alle begrip en steun
van de PvdA kon rekenen, doorzag de ChristenUnie eindelijk zijn dubbele gezicht. 'Ik denk dat hij een
typische Arabische leider met twee gezichten is, één die heel vriendelijk is tegen het Westen, maar heel
militant tegen de Arabische wereld,' verklaarde Joel Voordewind, woordvoerder namens zijn partij. (2)
Xander - (1) DEBKA ; (2) Arutz 7 ; (3) Arutz 7

Het zwijgen na de kernramp
Nu het kleuterdagverblijf ”Binnenhof ” een paar weken met vakantie is, wordt
het zaak om ons eens bezig te gaan houden met zaken die eigenlijk nog
ernstiger zijn, dan de Griekse comedie, zo u wilt tragedie, maar wij houden
het op het eerste. Wat is er namelijk gebeurd nadat de kerncentrale bij het
Japanse Fukushima door een aardbeving samen met een tsoenami het voor
gezien hield, de directie van TEPCO de eigenaren het eigenlijk ook niet meer
wisten EN (! ! ) weten en nu er ook aan de andere zijde van de oceaan in de
VS problemen zijn met nucleaire installaties ? Ziet u dit niet als een wantrouwen tegen atoomenergie, maar
wel als een kritiek op de bedrijvers van atoomcentrales die meestal ingegeven door geldgier er een potje van
maken, totdat zoals u hiernaast kunt zien, het te laat is. Een koe met 7 poten , het resultaat van een uit de
hand gelopen wedloop op geld door onverantwoordelijke eigenaren van atoomcentrales.
There is something rotten in the yankee state.
Net als in ons land besteden de media liever aandacht aan botox Linda dan, dat zij ons op de hoogte
houden van ontwikkelingen elders op de aardbol die direct of indirect van zeer groot belang voor ons zijn.
Nadat we op toch summiere wijze zijn voorgelicht door de staatsmedia betreffende de situatie in Fukushima,
meer kan je eigenlijk niet verwachten van een stel domoren, wordt er over deze ramp niet meer uitgebreid
geschreven terwijl de ramp in grote omvang toeneemt. Al 3 maanden duurt deze ramp nu al en zijn tonnen
zwaar radioactief materiaal in zee en lucht gekomen.
Twee van de vijf reactoren bevinden zich al in een stadium van halfsmelting
en drie in volsmelting. Mogen wij u er aan herinneren even dat Tsjernobyl 10
dagen brandde waarbij ca 1 miljoen mensen wereldwijd het leven, direct en
indirect, lieten maar dat de centrale bij Fukushima al sinds 11 maart jl in
brand staat. (dus bijna 4 maanden!). Waar al helemaal niet over gesproken
wordt is de mogelijke kernramp in de States. Zo zijn er er in Los Alamos en
Fort Calhoun problemen met de centrales die bijna niet meer controleerbaar
zijn. Uiteraard wordt over deze materie in de media gezwegen want binnen
het crowdcontrol-principe is avoiding panic een eerste vereiste. Bij de plant
in Los Alamos woedt een hevige brand. De vuurzee heeft al een oppervlakte
van ruim 90 vierkante mijl en men bestrijdt dit vuur met man en macht omdat
een opslagplaats van 20.000 55-litervaten met nucleair afval bedreigt wordt.
Wie nou denkt dat die vaten mooi weggestopt zouden zijn in een ondergrondse kelder
heeft het mis want men heeft deze giftige vaten opgeslagen in bovengrondse tenten. Lokale autoriteiten
meldden dat de vuurzee deze opslagplaats al op een paar mijl is genaderd en in geval de zaak de fik in gaat
de vaten zullen barsten en land en lucht zwaar besmet zullen worden. Veel beangstigender is nog de
melding dat de vuurzee op een meter of twintig van de plant is gekomen en het vuur aan de andere kant van
de weg is te zien. Gezien de plant Los Alamos ook plutonium produceert voor kernbommen ligt er nog wel
een stapeltje van dat goed opgeslagen bij de plant wat de zaak nog veel ernstiger maakt.
Bij de plant Fort Calhoun, Nebraska, staat geheel onder water en het water komt bij sommige gebouwen al
door de deur. We hebben gezien wat water voor rampzalige invloed kan hebben bij Fukushima. Grote
problemen dan ook met de opslag van gebruikte staven die bij gebrek aan droge opslagplek buiten moeten
worden bewaard waarbij niet zeker kan worden vastgesteld hoe lang dit gebied nog droog zal blijven en of
dan de staven ook droog zullen blijven. Autoriteiten melden dat in een van de droge opslagbunkers het water
al is binnen gedrongen en de bunker halfvol staat terwijl de pompen het lieten afweten. Pompen,
kerncentrales, klinkt toch allemaal bekend en als het niet zo triest zou zijn zou je denken dat het allemaal
bedacht was.
Als we de werkelijke waarheid over Fukushima zullen weten en het meest gruwelijke
scenario in de states zijn beslag zou vinden, is dan de vraag gerechtigd of er nog
kwaliteit van leven overblijft ?
Dieren kunnen niet protesteren, worden niet geëvacueerd, nee dieren gaan gewoon dood en zie het filmpje
over de koeien rond Fukushima : http://laverabestia.org/play.php?vid=3405
en voor de “liefhebbers ” zie : http://www.geennieuws.com/2011/03/fukushima-daiichi-geennieuwsleaks/
http://www.geennieuws.com/2011/07/het-zwijgen-na-de-kernramp/
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Zoon Gadaffi: Westen heeft Libië verraden, Rusland moet ingrijpen
Saif al-Islam Gadaffi: Het Libische volk voelt zich verraden door het
Westen en zal blijven doorvechten.
Saif al-Islam Gadaffi, 'de zoon van', heeft tegenover de nieuwszender
Russia Today zware kritiek geuit op het Westen. Hij zei dat het een fout
besluit van Libië is geweest de ontwikkeling van lange afstandsraketten
stop te zetten en vriendjes te worden met het Westen, omdat nu blijkt dat
het Westen nooit te vertrouwen is. 'We dachten dat de Europeanen onze
vrienden waren,' aldus Saif, verwijzend naar het feit dat Libië om die reden
de aanschaf van nieuwe Russische wapens uitstelde. 'Het is onze fout
geweest tolerant te zijn tegenover onze vijanden.'
Gadaffi's zoon zei tevens dat het internationale arrestatiebevel dat tegen zijn vader -alsmede ook tegen
diens chef van de militaire geheime dienst, generaal Abdullah al Sanoussi- is uitgevaardigd een grote grap
is. Iedereen op de wereld kon namelijk zien dat de Libische militaire bases werden bestormd door een
mensenmassa die wapens en munitie wilden roven. Saif bestrijdt de aantijging dat zijn vader de opdracht
zou hebben gegeven om het vuur op deze mensen te openen. 'De wachten hebben simpelweg geschoten.
Daar hebben ze geen goedkeuring voor nodig,' aldus Saif.
Het internationale arrestatiebevel is volgens Saif een farce. Achter de schermen probeerde het Westen eerst
om een deal met het regime Gadaffi te sluiten en hem onder druk van een internationale aanklacht ertoe te
bewegen akkoord te gaan met hun eisen. Dat zijn echter dezelfde landen die dagelijks aanvallen plegen op
Libië en Saifs familie onder grote politieke en psychologische druk zetten. Zo'n deal was daarom kansloos,
ook omdat het Internationale Strafhof (ICC) niet door Libië wordt erkend.
Westen uit op olie, gas en geld Libië
Het Westen heeft volgens Saif maar één doel, en dat is de olie, het gas en het geld van Libië in bezit krijgen.
Daarom moet Gadaffi -dood of levend- het veld ruimen. Het Westen begrijpt echter niet dat de strijd ook na
Gadaffi's vertrek gewoon door zal gaan. 'Ons volk zal net zolang doorvechten totdat Libië weer van ons is,'
aldus Saif, die er op wees dat zijn familie alles heeft geprobeerd om een oorlog af te wenden. 'We gingen
akkoord met verkiezingen en wilden waarnemers uit Rusland, Amerika, de Afrikaanse Unie, de EU en de VN
uitnodigen. Iedereen zou de uitslag van deze verkiezingen moeten accepteren, wie er ook zou winnen. Maar
het antwoord was eenvoudigweg 'nee'.'
Het doel van Amerika en de NAVO zou een mars op Tripoli zijn geweest. 'Ze wilden vechten, dus vechten
we. Zij zullen verliezen, en snel ook, want ze maken geen enkele kans,' sprak Saif vol vertrouwen. 'Ze
hebben alles,' vervolgde hij, verwijzend naar de ruim 40 marineschepen voor de Libische kust, de honderden
vliegtuigen en de 17 Amerikaanse en Franse satellieten. 'Toch verliezen ze iedere dag meer terrein.
Waarom? Omdat het volk niet achter hen staat.'
Oorlog onder valse voorwendselen
De Libiërs staan niet enkel achter Gadaffi, maar vechten ook voor hun gezamenlijke morele waarden, voor
hun land en voor hun volk. Ze weten heel goed dat de NAVO hen niet om 'humanitaire' redenen
bombardeert, maar dat de organisatie alleen zijn eigen belangen nastreeft. Ook de rebellen staan absoluut
niet achter de NAVO. Ze zijn totaal niet geïnteresseerd in 'democratie' of 'vrijheid', maar streven alleen hun
eigen doelen na. En die zijn feitelijk hetzelfde als die van het Westen: ook zij willen een stuk van de 'koek'
van Libië, en het land vervolgens opdelen.
Saif maakte de Westerse media zware verwijten. In het begin zouden die het plan hebben gehad te beweren
dat Gadaffi naar Venezuela zou zijn gevlucht en dat de rebellen de hoofdstad Tripoli hadden bezet. Deze
geruchten zorgden voor chaos in het land. 'Daar lijden we nog steeds onder.' Ook zou de VN-Veiligheidsraad
op grond van het valse bericht dat de Libische luchtmacht burgerdoelen bombardeerde akkoord zijn gegaan
met militair ingrijpen. 'Laat mij één stukje bewijs zien van dergelijke moorden! We zeiden allemaal: stel maar
een onderzoekscommissie in om uit te zoeken wat er gebeurd is. Maar ze zeiden 'nee'! We gaan jullie
bombarderen.'
'Rusland moet ingrijpen'
Nu zal niemand nog de witte vlag willen hijsen en de strijd opgeven, dreigde Saif. De Libiërs zullen door
blijven vechten. Tenslotte riep hij Rusland op om in te grijpen. Het is volgens hem de hoogste tijd dat de
Russen een positieve rol in het conflict gaan spelen en laten zien dat ze nog steeds een supermacht zijn.
Xander - (1) KOPP Online
Zie ook o.a.:
03-07: NAVO bereidt massale aanval en inzet grondtroepen Libië voor
25-06: 'Olieleveranties Midden Oosten aan het Westen binnenkort afgesneden' (/Na val van het Midden
Oosten volgt oorlog met Rusland en China)
18-06: Alex Jones: Vredestichter Obama is de Derde Wereldoorlog begonnen
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Het huwen binnen de cirkel van de „elite‟ vraagt een hoge prijs!
“Prinses Charlène van Monaco poogde drie keer te vluchten”
© ap
De kersverse prinses Charlène van Monaco zou niet één maar drie
keer geprobeerd hebben haar man, prins Albert II, te ontvluchten. De
Zuid-Afrikaanse voormalige zwemkampioene zou zelfs haar toevlucht
genomen hebben tot de ambassade van haar geboorteland. Toch kon
ze uiteindelijk overhaald worden alsnog te huwen met Albert. Volgens geruchten na het uitwerken van een
overeenkomst tussen beiden.
Charlene Wittstock heette ze toen ze nog een Zuid-Afrikaanse rugslagzwemster was. Ze is met haar 33
lentes twintig jaar jonger dan haar nieuwbakken echtgenoot Albert II van Monaco, die er 53 is. Net voor haar
huwelijk met Albert, op 1 juli, raakte bekend dat Charlene nog aan haar lot probeerde te ontkomen en te
vluchten naar de luchthaven van Nice. Ze werd echter door de politie onderschept en moest worden
overhaald om door te gaan met de huwelijksplannen die ze met Albert II had.
Nu blijkt dat prinses Charlène van Monaco, zoals ze sinds vrijdag heet, eerder al twee vluchtpogingen had
ondernomen. Een eerste keer in mei van dit jaar, tijdens een trip naar de Franse hoofdstad Parijs, om er
haar trouwkleed van Armani te passen. Niet veel later, tijdens de GP Formule 1 van Monaco, poogde ze
nogmaals weg te geraken. En de derde keer had ze dus een enkele reis naar Zuid-Afrika geboekt, toen ze
werd tegengehouden door de politie en haar reispas in beslag werd genomen.
Nog meer bastaardkinderen?
Ze werd overhaald te blijven, volgens de Franse media met een overeenkomst tussen het bruidspaar. Die
zou te maken kunnen hebben met de geruchten als zouden er nog meer bastaardkinderen van Albert
bekendgemaakt worden. Prins Albert II heeft er officieel twee erkend: Jazmin Grimaldi (19) en Alexandre
Coste (6). De eerste is de dochter van Tamara Rotola, een Amerikaanse vastgoedagente; de tweede is de
zoon van de voormalige Togolese stewardess, Nicole Coste.
Maar Albert zou toegestemd hebben om een aantal DNA-tests te ondergaan om hem uit te sluiten van het
vaderschap van nog twee andere eventuele bastaardkinderen. Mochten die toch de zijnen blijken en jonger
zijn dan vijf jaar, dan betekent dat dat de beruchte rokkenjager „zijn‟ Charlene heeft bedrogen, want de twee
zijn al vijf jaar een koppel. En ja hoor, het ene vermoedelijke buitenechtelijke kind zou al geboren zijn, het
andere nog niet…
De bastaardkinderen komen alleszins volgens de Monegaskische wet niet in aanmerking voor de
troonopvolging. Voor een troonopvolger is het wachten op de kindjes die Albert persoonlijk bij prinses
Charlene zal verwekken. Die langverwachte baby is van enorm belang voor het kleine prinsdom.
(hlnsydney/jv)
© epa ; © photo news - 04/07/11

De waarheid over soja
Het werd tot voor kort algemeen ondersteund dat soja een supervoedsel was, dat zelfs een preventieve
werking heeft bij kanker. Niets is echter minder waar.
De meeste onderzoeken tonen aan dat soja ook aan kanker kan bijdragen en zelfs kan bevorderen. Zo
waarschuwen talloze deskundigen, onder wie wetenschappers van het National Laboratory for Toxicological
Research van de Amerikaanse Food and Drugs Administration (FDA), voor de kankerverwekkende
eigenschappen van soja-eiwit en de risico‟s die het gevolg zijn van tevel soja in het dieet.
De isoflavonen van soja, dat wil zeggen de plantaardige oestrogenen waaraan juist een kankerpreventieve
werking wordt toegeschreven, staan in veel toxicologische handboeken te boek als kankerverwekkende
stoffen. Ze veroorzaken mutaties, elasticiteitsverlies, beschadigen chromosomen en veroorzaken
aangeboren afwijkingen, de voorlopers van kanker. Daarnaast ontstaan er giftige en kankerverwekkende
reststoffen bij de productietechnieken die de soja industrie gebruikt om geïsoleerd soja-eiwit en soja
producten te maken.
Soja zit in tegenwoordig een heleboel producten:

Nepvoedsel als sojaburgers zitten vol met chemicaliën, evenals soja-ijs,soja kaas, soja yoghurt etc. Als
u veganist bent haal dan uw eiwitten liever uit bonen.

Sojamelk en sojavoeding voor kleine kinderen, wordt in verband gebracht met groeiproblemen en
schildklierstoornissen bij kinderen. Meisjes worden sneller seksueel rijp en jongens meer vrouwelijker door
de oestrogenen.

Pseudoniemen voor soja: TVP voor samengesteld plantaardige eiwit of HVP voor gehydroliseerd
plantaardig eiwit. Wanneer er ingrediënten als lecithine, plantaardige olie of bouillon staan vermeld zijn ze
vaak afkomstig van soja.
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Vlees. Hamburgers en kant-en-klare spaghettisauzen bevatten vaak soja.

Geïsoleerd soja-eiwit. Hierdoor zien lasagne en chili op sojabasis eruit alsof er echt gehakt in zit, maar
ze bevatten 38 stoffen die uit aardolie zijn gewonnen.

Soja in vitamine preparaten en vrij verkrijgbare geneesmiddelen.

Geconserveerde voedingsmiddelen met weinig koolhydraten, waarin het traditionele meel door sojaeiwit wordt vervangen.

Sojaolie of -margarine. Gebruik liever olijfolie van goede kwaliteit.
Maar als u toch soja wilt eten…

Maak er dan spaarzaam gebruik van.

Gebruik alleen producten die met een traditionele gisting zijn gemaakt, zoals miso, tempeh, natto of
tofu. Deze gisting zorgt ervoor dat de sojabonen al worden voorverteerd.

Koop traditionele producten zoals miso bij goed aangeschreven bedrijven, die een langdurig
gistingsproces en alleen natuurlijke ingrediënten gebruiken.

Vermijd “snelle” miso die waarschijnlijk zoetstoffen, bleekmiddelen, conserveermiddelen, kleurstoffen en
monosodiumglutamaat bevat. Hieronder vallen ook de gedroogde instantpoeder en gedroogde soepen.

Gebruik alleen traditionele shoyu of tamari. De moderne sojasaus is een uitgebreid bewerkte chemische
mix van zoutzuur, natriumcarbonaat, suiker, kleurstoffen en glutaminezuur om het gistingsproces te
verkorten.

Eet traditioneel bereide tofu in plaats van luxere varianten, die grotere hoeveelheden van bovenstaande
ongewenste stoffen bevatten.
Als er al onderzoeken zijn naar een preventieve werking van kanker, is er veelal niet goed gekeken of
vergeleken met de gebruiken en gewoontes van de bevolking. Aziaten eten anders dan Europeanen en de
thee, kruiden, vis, groentes etc. die zij eten worden vaak buiten beschouwing gelaten. Onderzoek is dus op
deze manier appels met peren vergelijken.
Bron/auteur: Ferdinand Mulder

Griekenland door Duitsland geannexeerd
In een meesterzet heeft de Griekse regering onder leiding van premier Papandreou
kans gezien in èèn klap het gehele financiële probleem dat het land ondanks de
toegezegde leningen blijft tijsteren te op te lossen. Vanaf hedennacht wappert op de
Acropolis de Duitse driekleur en is heel Griekenland ingelijfd bij de Bondsrepubliek
Duitsland als 17e Bundesland en zijn de zorgen van de Grieken verleden tijd.
Geheim spoedoverleg tussen de Griekse premier Papandreou en de Duitse
Kanselier Angela Merkel hebben hiertoe vannacht geleid.
Uiteraard een grapje, en zouden met name de Fransen, die de meeste inmiddels waardeloze Griekse
staatsobligaties in handen hebben een feestje bouwen. Ze kunnen zich dan geheel gaan weiden aan het feit
of zij een “beroepsverkrachter” en financiële oplichter als president willen hebben, overigens niet zo geheel
verschillend van wat nog een aantal andere EU staaten als staatshoofd hebben.
12 Miljard ontvangt Griekenland en dat is daarmee de laatste tranche van een totaal van 110 miljard.
Hiermee kunnen de Grieken naar eigen zeggen het wel tot September volhouden en daarna wordt de
internatioale gemeenschap ( EU , IMF en privè instituties) beleefd verzocht om maar weer 80 tot 100 miljard
klaar te zetten om de Griekse splinter de winter door te helpen.
MIJNHEER ? Jan Kees de Jager is dik tevreden. Uiteraard is het zaak de Grieken scherp in de gaten te
houden, maar beter als geen ander weet Jan Kees hoe je de kluit moet belazeren, ofschoon in dit geval het
een voordeel zou kunnen zijn, want “met dieven vang je dieven” luidt het gezegde.
Er moet o.a voor inmiddels ( !) 78 miljard aan staatsbedrijven verkocht worden om de Griekse regering aan
geld te helpen, terwijl nog niet zo lang geleden, wij schreven reeds hierover, het ging om 50 tot 60 miljard. U
begrijpt dat dit een ondoenlijke zaak is, want met nieuwe broodheren aan het roer van de Griekse
spoorwegen, de post en vliegvelden zou dat tevens betekenen, dat de Grieken zullen moeten werken voor
hun geld. Dat , lezers zit er niet in. Enige maanden geleden kochten de Chinezen een gedeelte van de
haven van Pireaus. Het kwam de Chinezen wel goed uit een containerhaven te hebben in het zuiden van de
EU om daarmee de stroom goederen die vanuit China naar Z. Europa worden verscheept beter onder
controle te krijgen. Gisteren zagen wij een documentaire waarin deze Chineze aanwinst werd bekeken en
het eerste dat opviel was de enorme groei in containerbewegingen t.o.v. het nog door de Griekse staat
beheerde gedeelte van de haven aan de andere zijde het complex. Nog slechts 30% van de binnenkomende
goederen lopen via het Griekse staatsbedrijf, de rest via de Chinezen. Maar de klachten van die Grieken die
bij de Chinees werken zijn niet van de lucht. Lidmaatschap van een vakbond VERBODEN, werktijd weer
verhoogd naar 40 uur per week, CAO‟s worden niet gemaakt, dus u begrijpt er waait een frisse wind daar

Nieuwsbrief nr. 130 – 4 juli 2011 - pag. 66

aan de haven. Misschien dat de Grieken eens Astrid Jongerius uit moeten nodigen om te komen kijken en
het voordeel daarvan zou zijn dat Astrid dan in de praktijk ziet wat voor ellende vakbonden, CAO‟s enz. zijn.
Een soortgelijke situatie zul je ook krijgen als er andere privatiseringen plaatsvinden. Een volk dat jarenlang
er goed van geleefd heeft en nu opeens aan de slag moet heeft minstens 15 jaar nodig om op gang te
komen, zie wat de Westduitsers met de Oostduitsers overkwam en … dan hebben wij het over Duitsers en
niet over deze hoppa dansers. Maar het IMF is tevreden, de ECB ietsje minder, de private
financieringsinstellingen die “vrijwillig” aan de nieuwe leningen mee moeten gaan doen zullen dat nog minder
zijn. En u ? Ach daar zullen wij het niet over hebben, wat meer BTW, wat andere lastenverhogingen enz.
zullen ook u het warme gevoel van binnen geven dat u solidariteit getoond heeft.
En nu nog een tribunaal voor falende politci, wij kennen er een heel stel dicht bij huis.
http://www.geennieuws.com/2011/07/griekenland-door-duitsland-geannexeerd/

De Amerikaanse politiestaat is het „Nieuwe Normaal‟
Bron / origineel: old.news.yahoo.com
Volgens The New York Times heeft de FBI pasgeleden een inval
gedaan bij een datacenter in Virginia en veel van de servers in
beslag genomen, waardoor websites die eigendom zijn van
"enkele tientallen klanten” offline gingen, inclusief van degenen die
behoren tot mensen die geen wet overtreden hadden en niet
werden verdacht van een misdrijf.
Het lijkt misschien dom om boos te worden op de politie die
websites platgooit die je niet gebruikt. Een bepaald citaat kan in gedachte komen, hoewel, als we naar
andere manieren kijken waarop de politie in Amerika hun macht misbruiken.
Geweldloze mensen dood taseren
Een 72-jarige vrouw, Kathryn Winkfein werd niet zo lang geleden getaserd nadat ze haar zelfbeheersing
verloor over de agent die haar omver trok. Haar misdrijf? Schreeuwen naar hem.
Gelukkig "leerde ze haar lesje" over terugpraten tegen Amerika‟s wetdienaars. Ze was ook veroordeeld tot
40.000 dollar schadevergoeding, waarvan haar staatsagent, Richard McCain, reclameerde dat het een
vergoeding was voor "slecht gedrag". Blijkbaar is 50.000 volt door het hart van iemands overgrootmoeder
jagen geen slecht gedrag, zolang je een politie-uniform draagt.
Winkfein had geluk. In wat Digby noemt de "Taser gruweldaad van de dag" werd een man die
boodschappen pakte zonder ervoor te betalen continu getaserd voor 37 seconden nadat hij "agressief werd
en was luid communiceerde". Hij stierf in het ziekenhuis.
De politieofficier die hem had gedood werd voor vijf dagen geschorst.
Het stelen van je mobiele telefoon (en de gegevens)
Opnamen maken van overheidswerknemers die hun plicht uitvoeren zijn, door de wet, in het openbare
domein. Dus als je denkt dat een politieman iets ongewenst gaat doen, probeer je hem te filmen zodat je
bewijs hebt. Toch?
Niet zo snel. Bereid je voor dat je mobiele telefoon van je wordt afgenomen en op gestampt wordt. De Miami
Beach, Florida, politie heeft in het bijzonder een geschiedenis om dit te doen en ze zijn niet alleen. Maar de
mensen waarvan hun telefoon gestolen en vernield wordt door de politie hebben geluk, een man genaamd
Michael Allison is geconfronteerd tot 75 jaar in de gevangenis voor het proberen om een rechter te filmen en
werd gearresteerd zonder enige waarschuwing. Ondertussen neemt de Michigan State Police mobiele
telefoons van mensen af als ze die gebruiken voor verkeersovertredingen en gebruiken 'extractie' apparaten
op de telefoon. De ACLU probeert uit te vinden waarom ze dat doen maar de politie plaatst een prijskaartje
van meer dan 500.000 dollar op hun vrijheid van informatie verzoek. Hoeveel recht kan je je veroorloven?
Arresteren van geweldloze activisten
Wil je daklozen voeden met gratis maaltijden in het park? Bereid je voor om gearresteerd te worden. Of wat
dacht je van dansen voor het Jefferson Memorial? Bereid je voor om vastgebonden en geslagen te worden.
De politie van ons land heeft een lange geschiedenis van het onderdrukken van geweldloze activisten en het
is niet gestopt met het Burgerlijk Recht tijdperk. Milieuactivisten zoals Tim DeChristopher zitten 10 jaar
gevangenisstraf uit voor burgerlijke ongehoorzaamheid dat niemand schaadt maar de winst van
oliemaatschappijen belemmert. Ondertussen brandmerkt de FBI geweldloze activisten als “binnenlandse
terroristen”.
Ze kregen onlangs meer macht toegekend om je afval en je gegevens te doorzoeken, dus verwacht dat alles
alleen maar erger wordt. Verwacht eigenlijk dat in het algemeen alles erger wordt. De politiestaat is het
“nieuwe normaal”.
Door: Jared Spurbeck.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/de_amerikaanse_politiestaat_is_het_nieuwe_normaal
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