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Maandagmorgen briefing (Week 28, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 18-07-2011
Zo. Waar waren we gebleven? Ondertussen liggen al aardig wat weken van 2011
achter ons en de NATO “beschermt” nog steeds de burgerbevolking van Libië. Met
een volkerrechtelijke noodsprong is nu zelfs de Libische oppositie, of
zelfbenoemde “overgangsraad”, bestaande uit Libische ex-pats, overlopers uit het
Ghadaffi-regime, een handjevol intellectuelen en meelopers plotseling de legitieme
regering van het gas- olie en waterrijke noordafrikaanse land. De failliete rebellen
kunnen eindelijk de miljarden van Ghadaffi inzetten in hun strijd tegen de
ondertussen door het internationaal gerechtshof in Den Haag gezochte dictator (woordvoerder Afrikaanse
Unie: “waarom komen altijd Afrikaanse oorlogsmisdadigers voor het gerechtshof, en wanneer worden de
misdaden in Irak, Afghanistan en Pakistan eindelijk eens onderzocht?"). Maar de groteske NATO, US en EU
“bescherm de burgers” show in de naam van private investeringen in Libische fossiele brandstoffen is niet
het enige draadje dat de afgelopen weken hier is blijven liggen.
Eerst wat personeelswisselingen. Robert Gates weg uit het Pentagon, en CIA-spook Leon E. Panetta neemt
het stokje over (en maakte zich gelijk in Irak belachelijk door voor 500 Amerikaanse soldaten te verkondigen
dat zij in Irak zijn “vanwege de aanslagen van 911"). Opvolger van Panetta wordt opvallend genoeg de
Amerikaanse generaal der generaals Petraeus, die ISAF in Afghanistan en gelijk het commando over de
Amerikaanse troepen in het gehele Midden Oosten voerde. En natuurlijk de “moeilijke” DSK weg bij het IMF
met als opvolger wat beter bij het kapitaal liggende francoise Lagarde.
Aan het Euro-front maakt politiek Europa zich op voor de bail-out der bailouts. Het energie-arme Europa met
kapitaal verslindende sociale programma‟s en weinig economische robustheid gaat het domweg in de race
op het plateau van “peak-everything” niet redden, en beleeft haar “peak-fiatgeld-pyramide”. In een laatste
poging het gedoemde project “Euro” nog te redden zal waarschijnlijk het complete risco van de bankwereld
in Griekse, Italiaans, Portugese etcetc schulden worden overgepompt naar de belastingbetaler. De supertransfer-unie, met als dekmatel voor de bank-bailout het helpen van die arme, maar o zo luie, zuidelijke
Europese landen.
Het echte “afschrijven” van Europese schulden was overigens geen onderdeel van de nieuwe “stresstest”
voor de Europese banksector. Eindelijk iets minder laks als de eerste, zeer ongeloofwaardige Europese
bankentest maar nog altijd meer propaganda als realiteit. Vijf Spaanse banken, een Duitse bank, een
Oosterrijkse bank en twee Grieken zakten door het ijs. Naar verwachting zullen de banken geholpen worden
door de verschillende overheden (zie het probleem van de Griekse schulden of nog beter de Ierse schulden.
Twee landen die miljarden naar hun banksector hebben geschoven en nu in de problemen zijn geraakt).
Hoeveel derivaten-schrot dat niet in door overheden gedekte bad-banks is ondergebracht (of, zoals bij de
Deutsche Bank, bij de Amerikaanse FED geparkeerd is) rondzweeft in Europa, is ook nog onduidelijk. De
stress-test legde geen zombie-banks bloot.
Schulden, en vooral de “schuldengrens” is de inzet voor een stuk hoogwaardig Amerikaans politiek theater.
Dreigende rating-agencies (meer schulden is “goed” volgens S&P‟s), een nogal zwak overkomende
president, een rechter-politieke vleugel gegijzeld door “extremisten” en een linker-politieke vleugel die
“verworvenheden” niet los wil laten. Uiteindelijk, na veel tamtam en sumo-worstel-spectakel, wordt die
schuldengrens naar boven gesteld, wordt gespaard op sociale voorzieningen en non-militaire
overheidsuitgaven (en wordt misschien het nationale pensioenfonds terugbetaald. De Amerikaanse regering
draait op dit moment op het geld van pensioenfondsen).
Na Libië komt Syrië. Syrië heeft geen mega-voorraden olie, het land heeft al “gepiekt”, maar vooral een
lastige staat in een nogal strategisch gebied en vooral “buurland van”. Naast de oprechte protesten in Syrië,
zijn duidelijk onbekende gewapende groepen in het land actief, duiken ex-pats als “woordvoerders van de
oppositie” in London of Stockholm op, lijkt het Assad-regime niets juist te kunnen doen (behalve de totale
ontmanteling van de Ba‟ath partij), kent de westerse massa-media geen enkele nuance of diepgang inzake
Syrië (wat gelijk al funky ruikt), worden de gebruikelijk “sancties” tegen het land ingesteld en gaan de Franse
en Amerikaanse ambassadeur (sinds Obama hebben de VS een ambassade in Syrië) fikkie stoken.
Dan Egypte waar de revolutie een tweede fase ingaat en opnieuw het Tahrir-plein wordt bezet door
protesterende. Het leger-regime is te laks voor de profiteurs van het Mubarak-regime, er zijn meer mensen
via een militaire rechtbank in de kerkers beland als ooit tevoren en voortdurend wordt geschroeft aan de
“nieuwe democratie”. Iets wat we ook in Tunesië zien. De contra-revolutie, of beter gezegd
“schadebeperking” van de eerst Arabische lente, draait op volle touren.
In de schaduw van revolutie en contra-revolutie en de dans rond de fiat-munten Dollar en Euro, wordt nog
geschaakt in Zuid Azië. Pakistan, normaal gesproken het land dat een meester is in het lospeuteren van
miljoenen bij de VS, zit even op het Amerikaanse strafbankje. Geen Amerikaans geld wegens het
ondersteunen van terreurnetwerken (alsof de Amerikanen dat niet weten en genadeloos gebruiken maken
van de Pakistaanse “know-how"), dus Pakistan gaat “shoppen”. Bij Iran. Waar Pakistan weer interesse heeft
in de concurrent van het NATO/US pijplijn-project TAPI (Turkemistan, Afghanistan, Pakistan (en India)) en
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een betere economische samenwerking met de paria-staat als toekomst ziet. Pijplijnistan-intrige op zijn best.
China en Iran halen de vriendschappelijke banden ook maar weer eens aan.
Voorts bombadeert Obama nog maar weer eens Jemen en ook in Somalië, waar door het oorlogsgeweld en
slechte vluchtelingen opvang nu een “hongersnood” als gevolg van CO2 dreigt, vliegen de drones weer.
In Afghanistan is “onze” warlord in Uruzgan nu omgelegd.
Goed, en dan is er nog Gaza, Google, cyberwar, indianen als terroristen, Murdoch en natuurlijk het uitroepen
van een Palestijnse staat en een “all out” oorlog door onze vrienden in Tel Aviv.
Teveel. Maar de MMB is voorlopig weer terug.

'Eerste koude kernfusie centrales mogelijk al in 2012'
Nachtelijk Europa vanuit een satelliet. Zullen de fel verlichte
bevolkingscentra al in de zeer nabije toekomst kunnen beschikken
over supergoedkope, schone energie?
Lange tijd was koude kernfusie het lachertje van de moderne
wetenschap, maar daar lijkt spoedig verandering in te komen. Aan
de universiteit van het Italiaanse Bologna is men er recent in
geslaagd een koude kernfusie generator 18 uur lang te laten
werken en daarbij 15 Kilowatt op te wekken. Er zijn vergevorderde
plannen om 200 van deze kleine eenheden aan elkaar te koppelen, zodat nog vóór het einde van 2011 twee
centrales met een vermogen van 1 Megawatt ontstaan. Kortom: de wereld zou mogelijk al op zeer korte
termijn gezegend kunnen worden met extreem goedkope, overvloedig beschikbare en volkomen schone
energie - mits de grote energieconcerns, de politiek en de milieubeweging geen roet in het eten gooien.
Koude kernfusie is realiteit, ondanks het gegeven dat er in de reguliere media vrijwel niets over te lezen is. In
de loop der jaren zijn in onder andere Rusland, Californië, Italië en Japan experimenten gedaan waarmee
wetenschappelijke bewijzen werden geleverd dat koude kernfusie geen sprookje is. Inmiddels is men in staat
om met doodgewone materialen en zonder het milieu op enige wijze te belasten commercieel levensvatbare
koude kernfusie centrales te bouwen.
Eén van de succesvolle experimenten werd verricht door professor em. dr. Yoshiaki Arata aan de
Universiteit van het Japanse Osaka. Na een koude kernfusie demonstratie schreef één van zijn collega's dat
'Arata's demonstratie succesvol is verlopen en live-meetwaarden opleverden die overeenkomen met wat in
eerdere onderzoeksdocumenten werd bericht. Daarmee heeft de methode zich in hoge mate als
reproduceerbaar bewezen.' Het afgelopen jaar werd Andrea Rossi's 'fusion energy catalyzer' wél groot
nieuws, met name in Italië. Dit apparaat produceert in strikte zin geen koude kernfusie, maar iets wat er sterk
op lijkt: een Lage Energie Kern Reactie. Op 10 januari 2011 werd de eerste 10 Kilowatt generator aan de
pers getoond. Een maand later slaagde men er aan de Universiteit van Bologna in met het model gedurende
18 uur 15 Kilowatt te genereren. Als het volle potentieel van deze nieuwe methode wordt gebruikt, dan
zouden er al binnen één à twee jaar economisch levensvatbare centrales kunnen worden gebouwd.
Koude kernfusie sinds '89 geperfectioneerd
Koude kernfusie is niets magisch, alhoewel onze toekomst er op 'magische' wijze door beïnvloed zou
kunnen worden. Bij een stoommachine wordt water door kolen verhit, waarna de stoom wordt gebruikt om
een machine of turbine aan te drijven. Bij een koude fusie generator gebeurt feitelijk hetzelfde, alleen wordt
het water hierbij verhit door nikkel, een metaal dat ruimschoots voorhanden is, en vindt er geen verbranding
plaats zoals in een stoommachine. In 1989 maakten de wetenschappers Fleishman en Pons als eersten
wereldkundig dat ze een succesvol koude kernfusie experiment hadden verricht. Ze waren echter iets te snel
met hun enthousiasme, want nadat hun methode op diverse plaatsen in de wereld werd getest bleek deze
slechts in 30% van de gevallen te werken - een veel te laag percentage om wetenschappelijk betrouwbaar te
zijn. Fleishman en Pons werden dan ook al na korte tijd als bedriegers en sensatiezoekers bestempeld, en
koude kernfusie verdween weer even snel uit het wereldnieuws als het erin verschenen was.
Beide praktisch 'geëxcommuniceerde' wetenschappers gingen echter gewoon door en wisten het proces in
de loop van de tijd te perfectioneren. Andere wetenschappers, zoals Andrea Rossi, raakten geïnteresseerd
en bouwden zelf proefopstellingen waarmee ze ontdekten dat stabiele koude kernfusie wel degelijk te
realiseren is.
Verzet media, wetenschap, politiek en milieubeweging
De ontdekking had voor de hele wereld, nu de olieprijzen sterk zijn gestegen en traditionele kernenergie
door de ramp in Japan een forse terugslag lijkt te hebben gekregen, op geen beter moment kunnen komen.
Rossi's 'energy catalyzer' kan bovendien al aan het einde van dit jaar in massaproductie worden
genomen.Als er zoveel redenen voor optimisme zijn dat supergoedkope schone energie al in de nabije
toekomst ruimschoots voorhanden kan zijn, waarom berichten de massamedia er dan niet over? Waarom
geen grote koppen in de kranten en op nieuws websites?
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Daar zijn meerdere verklaringen voor mogelijk. Ten eerste zou de reguliere wetenschappelijke wereld na het
premature enthousiasme in 1989 nog erg terughoudend kunnen zijn. Ten tweede valt er vanuit de
gevestigde orde enorm veel verzet te verwachten. Koude kernfusie centrales zullen energie spotgoedkoop
maken, waardoor de grote energieconcerns hun deuren wel kunnen sluiten. (1)
In hun kielzog hebben ook de politiek en de milieubeweging er alle belang bij te voorkomen dat koude
kernfusie beschikbaar wordt gemaakt voor het grote publiek. De politiek verliest een machtig controlemiddel
en miljarden inkomsten als gevolg van het wegvallen van allerlei brandstof- en energieheffingen (die onder
drogredenen zoals Co2 reductie werden ingevoerd). De milieubeweging verliest bij de invoering van volstrekt
schone energie alle in de loop van de tijd verkregen grote invloed en daarmee zijn bestaansrecht, en kan zijn
kruistocht tegen de vooruitgang, de maatschappij, de mensheid en iedere vierkante centimeter asfalt wel
opgeven.
Nulpuntsenergie
Laten we hopen dat de ontwikkeling van koude kernfusie door niemand meer te stoppen is en niet meer
onder het tapijt te vegen is, want de toekomstige welvaart van de hele mensheid zou er wel eens vanaf
kunnen hangen. Overigens zit er mogelijk nóg een nieuwe vorm van (vrije), schone en vrijwel gratis energie
aan te komen: nulpuntsenergie. De ontwikkeling van nulpuntsenergie staat echter nog in de kinderschoenen
en wordt (nog) niet serieus genomen door de reguliere wetenschappelijke wereld. Niettemin is er volgens
sommigen reeds een proefopstelling met een nulpuntsenergie systeem te bouwen (2).
Xander - (1) KOPP Online ; (2) Niburu

Gevaarlijke straling gelekt uit 2/3 van de kernreactoren in de VS?!
(Huffington Post) LACEY TOWNSHIP, N.J. -- Federal regulators have been
working closely with the nuclear power industry to keep the nation's aging
reactors operating within safety standards by repeatedly weakening those
standards, or simply failing to enforce them, an investigation by The Associated
Press has found.
Time after time, officials at the U.S. Nuclear Regulatory Commission have
decided that original regulations were too strict, arguing that safety margins
could be eased without peril, according to records and interviews.
The result? Rising fears that these accommodations by the NRC are significantly undermining safety – and
inching the reactors closer to an accident that could harm the public and jeopardize the future of nuclear
power in the United States.
Examples abound. When valves leaked, more leakage was allowed – up to 20 times the original limit. When
rampant cracking caused radioactive leaks from steam generator tubing, an easier test of the tubes was
devised, so plants could meet standards.
Failed cables. Busted seals. Broken nozzles, clogged screens, cracked concrete, dented containers,
corroded metals and rusty underground pipes – all of these and thousands of other problems linked to aging
were uncovered in the AP's yearlong investigation. And all of them could escalate dangers in the event of an
accident.
Yet despite the many problems linked to aging, not a single official body in government or industry has
studied the overall frequency and potential impact on safety of such breakdowns in recent years, even as the
NRC has extended the licenses of dozens of reactors.
Industry and government officials defend their actions, and insist that no chances are being taken. But the
AP investigation found that with billions of dollars and 19 percent of America's electricity supply at stake, a
cozy relationship prevails between the industry and its regulator, the NRC.
Records show a recurring pattern: Reactor parts or systems fall out of compliance with the rules. Studies are
conducted by the industry and government, and all agree that existing standards are "unnecessarily
conservative."
Regulations are loosened, and the reactors are back in compliance.
Read the rest of this article here or follow the source below...
Bron: www.huffingtonpost.com - Redactie Earth Matters
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Eerste mens-op-mens EHEC-besmettingen ontdekt
BAARN – In Denemarken zijn een vrouw van zestig jaar en een meisje van zes jaar rechtstreeks door
dierbaren besmet geraakt met dezelfde stam van de EHEC-bacterie die in Europa al een vijftigtal dodelijke
slachtoffers heeft gemaakt.
Dat meldt het SSI, het Deense Instituut dat toeziet op besmettelijke ziekten.
“Twee Deense patiëntes zijn positief getest op infectie met de (EHEC-bacterie)stam 0104 na contacten met
patiënten die in Duitsland besmet zijn geraakt”, aldus het SSI. Het zijn de eerste bekende mens-op-mens
besmettingen.
“Gezien het feit dat de ziekte zich via voedsel of handen die met fecalische materie (resten ontlasting) zijn
bevuild kunnen verspreiden, tonen de twee nieuwe gevallen het belang van een goede hygiëne bij contact
met EHEC-zieken aan”.
De twee nieuwe patiënten hebben de ziekte eind juni en begin juli opgelopen. Er zijn zodoende al 25
gevallen in Denemarken, aldus het SSI dat nieuwe gevallen mogelijk acht. Maar die zullen “zeer beperkt in
aantal zijn, meent het instituut.
Lees alles over de EHEC-bacterie
Bron NU

Amerika waarschuwt voor Turks ingrijpen als leger Assad Hama aanvalt
Massale protesten in Hama (foto 1 juli).
Het conflict tussen het regime van Bashar Assad en de
oppositiepartijen in Syrië is in een kritieke fase terechtgekomen.
Terwijl Amerika, Frankrijk en Turkije gezamenlijk proberen om een
compromis te vinden voor de Syrische opstand, zodat president
Assad aan de macht kan blijven en de oppositie een plek krijgt in
zijn regering, staat het Turkse leger klaar om, als Assad besluit om
de protesten in de stad Hama met veel geweld neer te slaan, de
grens over te steken en een 800 vierkante kilometer grote
bufferzone in Syrië te bezetten.
Gisteren brachten de Amerikaanse en Franse ambassadeurs Robert Ford en Eric Chevalier een bezoek aan
de stad Hama. Daarmee wilden ze laten zien solidair te zijn met de demonstranten die Assad willen afzetten
en maakten ze hun woede kenbaar over het keiharde ingrijpen van de Syrische president, die tanks,
sluipschutters en onderdrukking inzette om een einde te maken aan de bijna vier maanden durende opstand
in zijn land.
Het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken reageerde verbolgen op het bezoek van de ambassadeurs,
en beschuldigde Amerika ervan de 'saboteurs op te hitsen tot geweld, protesten en het verwerpen van een
dialoog'. Damascus zag het bezoek als bewijs dat Amerika een rol speelt in de al 15 weken durende
opstand. Het Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken verwierp de Syrische beschuldigingen en
verklaarde dat vreedzame burgers in Hama de Amerikaanse afgevaardigde met bloemen en olijftakken
hadden verwelkomd. Onafhankelijke bronnen maakten echter ook melding van protesten tegen het bezoek
van de ambassadeurs.
Ondanks de scherpe woordenwisseling doen de Amerikaanse, Franse en Turkse leiders alle moeite om een
compromis tussen Assad en de oppositieleiders te bewerkstelligen. Assad kondigde reeds aan serieus te
willen praten met de oppositie, wat in de ogen van Amerika een absolute voorwaarde is om aan de macht te
kunnen blijven. Tevens heeft hij tot nu toe afgezien van hard militair ingrijpen in het centrum van Hama; het
Syrische leger heeft zich vooralsnog beperkt tot wat plundertochten in de buitenwijken. Daarnaast konden de
twee ambassadeurs alleen Hama in als er een zekere mate van samenwerking tussen het leger en de
oppositie heeft plaatsgevonden.
Mocht Assad echter besluiten om in weerwil van de Amerikaanse waarschuwingen toch zijn leger in te
zetten in het centrum van Hama, dan dreigen de Turken onmiddellijk de grens over te steken en een 800
vierkante kilometer grote bufferzone in noordelijke Syrië te bezetten. Deze zone zal bedoeld zijn als veilige
vluchthaven voor de duizenden Syrische vluchtelingen. Tevens wil de regering Ankara de al 25.000 naar
Turkije gevluchte Syriërs, die daar in tentenkampen leven, graag in deze bufferzone onderbrengen.
Vorige maand toonden de Turken zich reeds bereid tot militair ingrijpen in het noorden van Syrië. Het regime
van Assad waarschuwde toen dat Turkse troepen op Syrische grondgebied zullen worden opgevat als een
oorlogshandeling.
Xander - (1) DEBKA
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De Roy van Zuydewijn mogelijk vervolgd om smaad
Laatste update: 5 juli 2011
AMSTERDAM - Edwin de Roy van Zuydewijn zal mogelijk door Justitie worden
vervolgd wegens smaad.
Foto: ANP
Het Openbaar Ministerie (OM) wilde Edwin de Roy van Zuydewijn aanvankelijk niet
vervolgen voor laster tegen zijn ex-zwager prins Carlos junior, om de broer van prinses
Margarita te beschermen tegen negatieve publiciteit.
Wanneer de Roy van Zuydewijn echter de publiciteit zoekt, zal hij
alsnog worden vervolgd. Dat schrijft de Amsterdamse hoofdofficier van
Justitie deze week in een brief aan de voormalig echtgenoot van
prinses Margarita.
In de brief van hoofdofficier Theo Hofstee, die in het bezit is van NU.nl
(zie onderin dit artikel), staat dat De Roy van Zuydewijn heeft verteld
dat Carlos zich seksueel aan zijn jongere zus zou hebben
opgedrongen. Dit zou Margarita tijdens haar huwelijk met de Roy van
Zuydewijn aan hem hebben opgebiecht.
Opgenomen
De persoon, die anoniem wenst te blijven, met wie de Roy van
Zuydewijn over de kwestie sprak zou het incestverhaal zonder dat hij
dit wist hebben opgenomen en verspreid. Naar aanleiding van dit alles
deed prins Carlos in 2007 zijn aangifte wegens smaad, waarna Justitie
een onderzoek startte. Maandag ontvingen de Roy van Zuydewijn en
zijn advocaat een brief van Justitie met tekst en uitleg over dit
onderzoek. Daarin schrijft hoofdofficier Hofstee dat hij voorlopig niet tot
vervolging van De Roy van Zuydewijn wil overgaan, omdat hij Carlos
wil beschermen tegen negatieve publiciteit.
Strafvervolging
Ook stelt Hofstee vast dat het beter is om het incestverhaal te laten
rusten zodat de familieleden van Carlos geen schade kunnen oplopen.
Maar als de Roy van Zuydewijn de brief openbaar maakt zal Justitie
niet aarzelen om hem alsnog strafrechtelijk te vervolgen.
Hofstee: “Hernieuwde publiekmaking van dit zogenaamde
incestverhaal kan een nieuw strafbaar feit opleveren van smaad of
smaadschrift. (..) en zal ik niet aarzelen alsnog tot vervolging over te
gaan.” De Roy‟s advocaat Gabriel Meijers spreekt in een reactie van
een „buitengewoon merkwaardige brief‟.
“De theorie in de brief gaat er vanuit dat je niet tegen een ander mag
zeggen wat je van je vrouw over je zwager hebt gehoord. De
redenering dat dit smaad of laster zou opleveren klopt niet”, aldus de
raadsman.
Uitingsvrijheid
Justitie doet volgens hem een poging om de uitingsvrijheid van zijn
cliënt te beknotten. Een aantal jaar geleden werd de Roy van
Zuydewijn ook door Justitie beschuldigd van het schenden van een
ambtsgeheim, nadat hij in een andere rechtszaak de pleitnota van zijn
advocaat online bekend had gemaakt.
Onlangs werd bekend dat Justitie een fout had gemaakt en een
schadevergoeding moest betalen. Meijers concludeert nu dat zijn cliënt
terecht het gevoel kan hebben dat hij door Justitie anders wordt
behandeld.
“Met de aangifte van de familie De Bourbon Parma, die is aangetrouwd
bij de Koninklijke familie en waartoe Carlos junior behoort, wordt
blijkbaar anders omgegaan dan met de aangifte van een gewone
burger. Het verbaast me dat een kansloze aangifte als deze wordt
behandeld door de hoofdofficier van Justitie”.
De advocaat benadrukt dat er honderdduizenden euro‟s zijn besteed
aan beide rechtszaken. “Rechters, getuigen en advocaten zijn
ingeschakeld en gehoord om De Roy van Zuydewijn te beperken in zijn
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uitingsvrijheid. Het is erg zorgwekkend hoe met ons belastinggeld wordt omgegaan.”
Karaktermoord
De Roy van Zuydewijn betreurt de gang van zaken. “Waar hebben mijn ex-vrouw en ik nu juist zo voor
gestreden en om gesmeekt? Juist ja, dat wij door Justitie en de RVD tegen de stuitende karaktermoord op
mij in bescherming zouden worden genomen. Maar Justitie loopt aan de leiband van Beatrix en moet zich
diep schamen”, aldus de oud-zwager van prins Carlos junior.
Nu hij de publiciteit heeft opgezocht is hij naar eigen zeggen klaar voor de arrestatie. “Ik zie het met stijgend
plezier tegemoet.”
Reactie OM
Het OM stelt in een reactie dat het nog steeds vindt dat de Roy van Zuydewijn smaad heeft gepleegd. Het
blijft echter bij zijn standpunt dat vervolging ongewenste publiciteit met zich meebrengt.
“Mocht de heer Roy van Zuydewijn besluiten om het zogenaamde incestverhaal opnieuw te publiceren, dan
kan dit een nieuw strafbaar feit opleveren van smaad of smaadschrift en kan alsnog worden overgegaan tot
vervolging”, zegt woordvoerder Ruth Gorrissen tegenover NU.nl.
Volgens het OM wordt de Roy van Zuydewijn niet beperkt in zijn uitingsvrijheid: “De heer De Roy van
Zuydewijn heeft dezelfde uitingsvrijheid als ieder ander”.
Lees hier de brief van Justitie aan De Roy van Zuydewijn:
http://www.nu.nl/binnenland/2557299/roy-van-zuydewijn-mogelijk-vervolgd-smaad.html

Ongeziene huizencrisis dreigt veel Britten dakloos te maken
Bron / origineel: (c) www.demorgen.be
Groot-Brittannië stevent af op een "ongeziene en escalerende" huizencrisis,
waarschuwen welzijnsorganisaties in de krant The Independent. Ze wijzen
erop dat vooral middenklassegezinnen dreigen dakloos te worden. Nooit
eerder in de geschiedenis waren zij zo kwetsbaar, luidt het.
Een dakloze in Groot-Brittannië beantwoordt volgens welzijnswerker Geoff
Hawkins in de krant niet langer alleen aan het stereotype van een verslaafde
kerel, maar het fenomeen treft nu ook gewone mensen die het slachtoffer zijn van de recessie. Zij slagen er
niet meer in om professionele hulp te krijgen, omdat het hulpaanbod steeds meer wordt afgebouwd.
The Independent citeert enkele getuigen: mensen met tot voor kort een goedbetaalde baan, die ook nog
eens door hun huiseigenaar aan de deur werden gezet. Zij zijn overgeleverd aan de private markt, met een
beperkt aanbod en hoge huurprijzen.
Woonbijstand
Het aantal Britten dat een beroep deed op woonbijstand steeg in het eerste kwartaal met 23 procent tot
26.400, zo blijkt uit officiële cijfers. Ook het aantal gedwongen huizenverkopen is in dezelfde periode sterk
gestegen: +17 procent tot 9.613. Gevreesd wordt dat het stijgen van de rente nog meer mensen dakloos zal
maken. De Britse regering werkt aan een plan om de volgende vier jaar 150.000 betaalbare woningen te
creëren. Maar tegelijk werden de subsidies voor de bouw van huizen met 60 procent verminderd. Sociale
huisvestingsmaatschappijen zijn vaak gedwongen om hun huurprijzen op te trekken, om de verliezen te
compenseren.
„Eurocrisis slaat over naar Italië‟
Maandag zal de Europese president Herman Van Rompuy hoge Europese functionarissen bijeen roepen
voor een spoedberaad over de mogelijke uitbreiding van de Europese schuldencrisis naar Italië. Dit meldt
persbureau Reuters zondag op basis van drie anonieme bronnen.
Van Rompuy ontmoet volgens de bronnen de directeur van de Europese Centrale Bank Jean-Claude
Trichet, de voorzitter van de eurozone Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie José
Manuel Barroso en eurocommissaris Olli Rehn .
Vrijdag werden er veel Italiaanse schuldpapieren verkocht op de financiële markten. De rente die de
Italiaanse overheid nu zou moeten betalen op nieuwe tienjarige schulden steeg naar 5,28 procent. Als de
rente tussen de 5,5 en 5,7 procent komt gaat het een grote stempel drukken op de staatsfinanciën.
De Italiaanse overheidsschuld is met ongeveer 120 procent van het bruto binnenlands product (bbp) na
Griekenland het hoogst binnen het eurogebied. Vorige week kondigde het Zuid-Europese land al enorme
bezuinigingen aan in de strijd met het begrotingstekort en de staatsschuld.
Bron FOK
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Elenin Update: maanden van de waarheid breken aan
Planeet-X / Nibiru / Hercolubus / Marduk - toch complete onzin?
De maanden van de waarheid zijn aangebroken voor alle verhalen
over de komst van komeet Elenin. Is Elenin zoals de meesten
beweren inderdaad slechts een komeet, of gaat het hier, zoals op
veel complottheorie sites te lezen is, in werkelijkheid om een
enorme planeet (Planeet X, Nibiru, Hercolubus) of misschien wel
een bruine dwergster met zijn eigen planeten- en asteroïden
stelsel? Nu Elenin steeds dichterbij komt en zich op minder dan 2 x
de afstand tussen de Aarde en de zon bevindt, zal spoedig blijken
welke versie de juiste is. (* kleine rectificatie in artikel 22.15 uur)
Aan het 'Elenin = Planeet X / Nibiru' verhaal kleven een aantal bezwaren die niet zomaar uit te vlakken zijn.
Waarom zijn er bijvoorbeeld nog steeds geen grote aantallen foto's op het internet verschenen? Stel dat álle
professionele astronomen over de hele wereld in het complot zouden zitten, dan nog zouden er toch
minstens enkele van de vele tienduizenden amateur astronomen de moed moeten hebben om foto's van
'Elenin' op het net te plaatsen (ene AstrolPatriot, in het bezit van een grote Meade 20" telescoop, is een
uitzondering, al is er voor een leek feitelijk niets op de foto te ontdekken). Als het hier immers inderdaad om
een enorm groot planetair of ster-achtig lichaam gaat, dan zou deze inmiddels al zo'n 6% van de zichtbare
grote van de Maan hebben en daarom met het blote oog zichtbaar moeten zijn.
Bruine dwergster zal niemand overleven
Tegenargument wat meestal wordt gegeven: 'Elenin' (om het maar even bij deze naam te houden) nadert
ons pal vanuit het zuiden van onze planeet, waardoor het object eigenlijk alleen vanaf de zuidpool goed
zichtbaar is. Misschien dat dit inderdaad geldt voor Planeet-X/Nibiru -áls deze bestaat-, maar dit komt niet
overeen met de vastgestelde baan van Elenin. Als Elenin een bruine dwergster zou zijn, dan zou het
zonnestelsel inmiddels één grote chaos zijn geweest en zou bijvoorbeeld de planeet Saturnus uit zijn baan
zijn geslingerd. Sommigen zijn hierdoor niet overtuigd en wijzen op het feit dat er aan het einde van 2009
een enorme storm op Saturnus is losgebarsten, waar de Aarde 8 x in past. Deze storm is ontstaan op het
moment dat Elenin de baan van Saturnus gekruist zou hebben.
Animaties in stellaire modellen laten zien dat een bruine dwergster ook andere planeten, waaronder de
Aarde, uit zijn baan zal duwen. Het moge duidelijk zijn dat niemand zo'n ramp zou overleven.
Volgens professionele en amateur astronomen is Elenin dan ook precies wat het is: een kleine komeet met
een kern van minder dan 10 kilometer. Op 16 oktober zal Elenin de Aarde het dichtst genaderd zijn en ons
op een afstand van zo'n 35 miljoen kilometer (circa 10 x de afstand tot de Maan) passeren (4). Het is
eenvoudigweg onmogelijk dat zo'n klein object op zo'n enorme afstand ook maar enige invloed op onze
planeet zal hebben, laat staan zal zorgen voor enorme aardbevingen, tsunami's en een poolomkering, zoals
op diverse sites te lezen is.
Elenin mogelijk afleiding voor 'echte Planeet-X'
Toch laten de Planeet-X / Nibiru aanhangers zich niet zo makkelijk uit het veld slaan. Velen denken dat
Elenin mogelijk een bewust gecreëerde afleiding is voor de 'echte' Planeet X, die ons inderdaad vrijwel
ongezien richting de zuidpool zou naderen en ons óf later -bijvoorbeeld in 2012-, óf misschien zelfs eerder
dan Elenin zal bereiken. Daarbij wordt veelal gewezen op een foto van een rood hemellichaam met enkele
objecten (planeten of asteroïden) erom heen, die in 2007 door een telescoop op de Zuidpool zou zijn
genomen. In Google Skies is op de coördinaten van deze rode planeet (5h 53m 27s, -6 10'58) een zwart
gemaakt vierkant te zien (1). De vraag rijst dus waarom dat zo is, en of zich daar inderdaad 'iets' in de ruimte
bevindt dat wij niet mogen zien.
Ontdekker Elenin verwacht mogelijke ontploffing
Wat eveneens verdacht wordt gevonden is de recent op de officiële website van de NASA geplaatste
waarschuwing aan NASA-medewerkers en hun families om zich voor te bereiden op 'noodsituaties'. (2)
Ander eigenaardig toeval: op 11 september zal Elenin zich het dichtst bij de zon bevinden. Volgens de
veronderstelde ontdekker van de komeet, de Rus Leonid Elenin, zou de komeet dan wel eens kunnen
ontploffen (3). Hoe dan ook, Elenin zou op 11 september 1991 -de dag dat president George H.W. Bush zijn
beroemd geworden 'New World Order' toespraak hield- ons zonnestelsel zijn binnengekomen. Precies 10
jaar later vonden de aanslagen op 9/11 plaats, en weer exact 10 jaar bevindt Elenin zich het dichtst bij de
zon.
NASA zou liegen over samenstelling kometen
Op verschillende blogs en websites wordt een commentaar geplaatst van iemand die beweert dat de NASA
liegt over de samenstelling van kometen. Het zouden geen grote 'ijsballen' zijn, maar enorme metaal
bevattende elektrisch geladen super-condensators. Op 14 juni 2007 zou de NASA een infraroodfoto hebben
gemaakt waaruit bleek dat de elektromagnetische 'bel' rondom Elenin zo'n 27 miljoen kilometer groot is, met
röntgenstraal uitstulpingen tot wel 160 miljoen kilometer ver.

Nieuwsbrief nr. 131 – 20 juli 2011 - pag. 9

Volgens deze theorie zal de Aarde tussen 26 september en 22 november helemaal 'opgeslokt' worden door
een enorme elektrische ontlading, met verschrikkelijke gevolgen. Andere kometen zouden dit effect niet
hebben gehad omdat deze een veel kortere omloopbaan hebben en hun elektrische lading daarom veel
vaker ontladen dan Elenin.
Asteroïde 2005YU55 of komeet Honda het echte gevaar?
Weer anderen beweren dat het echte gevaar niet van Elenin komt, maar van de asteroïde (2005YU55), die
een diameter heeft van 400 meter en op 9 november de Aarde op 720.000 kilometer (ca. 2 x de afstand tot
de Maan) passeert *. Ook is er een theorie dat de komeet Honda, die een doorsnee van 1,6 kilometer heeft
en op 11 september op één lijn met Elenin en de zon staat, uit zijn baan geduwd kan worden en heel dicht
bij de aarde of de maan in de buurt zal komen. Een eventuele inslag zou rampzalig zijn, want zelfs de
slechts 320 meter grote planetoïde Apophis, die in 2029 en 2036 extreem dicht langs de atmosfeer van de
Aarde zal scheren, zou bij een inslag een heel land of in het slechtste geval een half continent kunnen
wegvagen. De NASA is hier overigens niet bang voor, hun Russische collega's echter wel (5).
Op 16 augustus passeert komeet Honda de Aarde op 8 miljoen kilometer, wat normaal gesproken dus
onmogelijk enig gevaar voor een inslag oplevert. Eind september moet definitief duidelijk worden of er ook
maar iets waar is van de Planeet-X / Nibiru verklaringen aangaande Elenin. Zo niet, dan valt te verwachten
dat de reeds lang voorspelde komst van dit mysterieuze, verwoestende hemellichaam opnieuw naar een
ander moment in de toekomst -waarschijnlijk 2012- zal worden verschoven.
* 22.15 uur: RECTIFICATIE: Asteroïde 2005YU55 en komeet Honda zijn NIET dezelfde objecten, zoals
eerder werd gesuggereerd. Excuses voor de verwarring!
Xander - (1) YouTube ; (2) NASA ; (3) SpaceObs ; (4) Universe Today ; (5) YouTube

Staatsschuld Italië brengt voortbestaan euro in gevaar
Protesten in Brussel vorige maand tegen de hulp aan eurolanden
in crises. Toen al werd de vrees voor Griekse scenario‟s in Italië
uitgesproken door de ministers van financiën. Foto AFP / Nicolas
Mäterlinck
De vrees dat Italië onder vuur van speculanten komt te liggen is
groot. Mocht de crisis in de eurozone zich daadwerkelijk uitbreiden
tot de derde grootste economie, dan kan het voortbestaan van de
euro op het spel komen te staan. In Brussel kwamen financiële topexperts van de EU vanochtend in
spoedberaad bijeen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei dat de euro stabiel is maar dat sommige
landen inderdaad kampen met schulden. Ze zei na een gesprek met Silvio Berlusconi er vertrouwen in te
hebben dat Italië de benodigde hervormingen doorvoert in zijn begrotingsbeleid.
Banken verloren vorige week 17 procent op beurs
NRC-correspondent Bas Mesters schrijft vanmiddag in het Handelsblad over de sinds vorige week zorgelijke
positie van Italië. “Het land beleefde vrijdag een zwarte dag op de beurs. De grootste Italiaanse bank,
Unicredit, moest 7,9 procent inleveren, anderen daalden met 3 tot 7 procent. De hele sector verloor in een
week tijd 17 procent op de beurs.” De koersval volgt op twijfel of alle banken de stresstest waarvan de
resultaten vrijdag bekend worden, zullen doorstaan. Italiaanse banken hebben veel geïnvesteerd in
staatsobligaties. Als deze minder waard worden, komen zij direct in de problemen.
Staatsschuld onbetaalbaar
De kosten van een tienjarige staatslening stegen vanochtend naar een recordniveau dat de Italiaanse
staatsschuld van 1.890 miljard euro op termijn onbetaalbaar kan maken. Om de schuld af te dekken moet
Italië in augustus opnieuw voor 31 miljard euro op de markt lenen. In september heeft het land 38 miljard
nodig. De komende 5 jaar moet 900 miljard euro worden geherfinancierd.
“Silvio Berlusconi viel zijn minister van Economische Zaken vrijdag hard aan. Hij stelde dat Giulio Tremonti –
die 47 miljard in drie jaar wil bezuinigen – alleen maar naar de financiële markten kijkt en niet naar de
wensen van de kiezer die belastingverlaging wil. Tremonti reageerde direct: “Berlusconi moet oppassen. Als
ik val, valt Italië en als Italië valt, valt de euro. Tremonti wordt door vriend en vijand beschouwd als de man
die het begrotingstekort van Italië tot nu toe binnen de perken wist te houden. Italië bleef hierdoor behoed
voor Griekse scenario‟s.” – Bas Mesters, NRC.
Berlusconi verzekerde zaterdag nog maar eens dat Italië, zoals afgesproken met de EU, in 2014 het
begrotingstekort zal hebben weggewerkt. Maar bij stijgende rente zouden de voorgenomen bezuinigingen
van 47 miljard euro ontoereikend zijn om de staatsfinanciën op orde te houden.
Bron: NRC
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Komeet Elenin onder “Intelligente Controle” op weg naar de aarde?
Door COSMOS TV ONLINE (maandag 11 april 2011)
Een bloedstollend rapport voor president Medvedev door minister Serdyukov van het Russische ministerie
van Defensie, over de bouw van 5.000 extra ondergrondse „bom‟ schuilkelders in Moskou, waarschuwt dat
hoewel vooruitgang wordt geboekt, de verschijning van de nieuwe Komeet Elenin in ons Zonnestelsel
betekent, dat “extra middelen onmiddellijk moeten worden toegevoegd, omdat de 2012 tijdlijn voor de
voltooiing niet snel genoeg zijn zou kunnen zijn”. Minister Serdyukov zegt in dit rapport, gebaseerd op
de nieuwe baanberekeningen voor de Komeet Elenin, het er naar alle waarschijnlijkheid op lijkt, “dat dit
hemellichaam onder een bepaalde vorm van intelligente controle is, en onze aarde veel dichter zal
naderen dan aanvankelijk werd gedacht voor dit komende herfst seizoen”.
Komeet Elenin werd ontdekt door Dokter-Scientist Leonid Elenin op 10 december 2010 tijdens zijn
onderzoek in Lyubertsy, gebruik makend van beelden verkregen van de 18-inch (45 cm) telescoop van het
ISON-NM Observatorium nabij Mayhill, New Mexico, en bevestigd door Dokter-Wetenschappers Aleksei
Sergeyev en Artem Novichenko van het Maidanak Observatorium in Oezbekistan.
Tijdens zijn ontdekking was Komeet Elenin heel dicht genaderd op weg naar de ecliptische baan, op meer
dan 4 Astronomische Eenheden (375 miljoen mijl) van de zon verwijderd, en ging zijn weg om hier binnen te
gaan. De oorspronkelijke perihelion [punt in de baan van een planeet, asteroïde of komeet, het dichtst bij de
zon] werd berekend, waarop Elenin in het zonnestelsel van de Aarde zou komen op ongeveer 0,45
Astronomische Eenheden (42 miljoen mijl) van de zon, waardoor het ongeveer op 5 september 2011
zichtbaar voor het blote oog in de lucht zou worden, in het sterrenstelsel in Leo (Leeuw).
Het meest onheilspellende in minister Serdyukov‟s rapport is zijn verklaring, dat Komeet Elenin in
direct contact lijkt te zijn met de mysterieuze Jupiter-achtige planeet, ontdekt voorbij de baan van
Pluto, die ook binnenkomt op weg naar onze zon. Amerikaanse wetenschappers Daniel Whitmire en
John Matese van de Universiteit van Louisiana in Lafayette hebben deze mysterieuze planeet „Tyche‟
genoemd, maar zoals we al eerder vermeldden in ons rapport van 18 februari, bevestigt de Russische leider
tegenover de Paus de Aankomst van de Nieuwe Planeet in 2012, waar de oude volkeren van onze aarde
reeds andere namen voor hadden. Interessant is over Komeet Elenin op te merken dat, hoewel de
Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gezegd heeft: “Vanwege de mogelijkheid dat de baan van de
komeet om de aarde lichtjes afwijkt, is er geen garantie dat deze de aarde zal missen”, hebben zei
ook, in tegenspraak, verklaard dat “Komeet Elenin niet in de buurt van de Aarde zal komen. Op zijn dichtst
(op 10 september 2011) zal het meer dan 25 miljoen kilometer van onze planeet verwijderd zijn”.
Hoewel de massa van het (Amerikaanse) volk nog steeds niet de waarheid over de penibele toestand van
onze wereld wordt verteld, kan worden vermeld dat onze elite meesters, die volgens nieuwe bewijzen, die
door onafhankelijke onderzoekers zijn opgesteld, enorme ondergrondse bunkers voor zichzelf bouwen
om zich te beschermen, wanneer er tijden van moeilijkheden komen.
Een van deze ondernemingen, die van deze ondergrondse bunkers voor de Amerikaanse Elite bouwt om te
overleven, is de American Reassureance Communities (ARC), die hun inspanningen als volgt beschrijft:
“Elk ARC Bunker Complex bestaat uit een 300.000 sq ft ondergrondse, zelfvoorzienende,
gemeenschappelijk overleving en schuilplaats complex, ontworpen om 2500 mensen te herbergen voor
maximaal 60 maanden in militaire kwaliteitsbunkers, compleet met scholen, medische / tandheelkundige
faciliteiten, kassen, theater, recreatie, alles wat nodig is voor een grote groep mensen om te leven in een
veilige, comfortabele omgeving en vrijwel elke ramp te overleven.
ARC Bunkers worden vervaardigd om een directe nucleaire aanslag, EMP (electro-magnetische puls)
aanvallen, biologische aanvallen, orkanen, tornado‟s, vulkanen, aardbevingen, overstromingen,
zonnevlammen, meteorieten, en grondaanvallen te weerstaan.” Voor iedereen die denkt dat ze een
dergelijke bescherming voor zichzelf kunnen bestellen (zelfs al zouden zij over honderden duizenden dollars
beschikken), zei een ARC-woordvoerder in een onlangs uitgebracht gesprek, dat het meer dan een jaar zou
duren voor ze iets kunnen bouwen, vanwege de enorme bestellingen die er zijn, te wijten aan wat hij zegt:
“omdat iedereen flipte over iets”. En dit is terzijde van de recente Amerikaanse overheidsaankoop van meer
dan $1Biljoen overlevingsvoedsel ter bescherming van Amerika`s leiders.
Waar de kenners zo van geschrokken zijn: “het is ook bij ons bekend, maar tevens zo complex en gehuld in
schaduwen, zodat het bijna onduidelijk is voor een ieder, behalve de meest geïnformeerde, en zeer zeker
voor massa‟s van mensen vandaag de dag, die niet eens in de buurt komen”.
Het complete verhaal, en de waarheid waar je recht op hebt, zul je zelf moeten verzamelen, omdat
degenen die over u heersen, u niets zullen vertellen. Dit rapport is daarom, net als alle andere
voorafgaand aan deze, slechts een ander puzzelstukje om “te worden toegevoegd, zodat wanneer
toegevoegd aan de vele andere, je zal komen tot de schokkende waarheid, die ver van je gehouden wordt”.
Bron: http://www.disclose.tv/forum/comet-elenin-under-intelligent-control-headed-to-earth-t52787.html
Bron: http://www.disclose.tv/action/viewvideo/73744/ - Vertaald door: Marion Verkleij
Opmerkelijk, NASA kwam in JUNI dit jaar met eenWAARSCHUWING voor hun eigen personeel op
hun site, om zich voor te bereiden: nasa.gov
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Italië heeft 600 miljard nodig, maar Europese Centrale Bank is blut
Zoals we al veel vaker schreven zullen de landen in de eurozone -zolang
onze politici blijven vasthouden aan de Europese eenheidsmunt- één
voor één als dominosteentjes omvallen, totdat er niemand meer overeind
staat en iedereen bankroet is. Vanochtend hielden de topmannen van de
EU een in alle toonaarden ontkende spoedvergadering over het feit dat
na Griekenland, Portugal en Ierland nu ook Italië op omvallen staat. De
Europese Centrale Bank kan echter niet meer in de bres springen, want
die is feitelijk totaal blut. U voelt de bui waarschijnlijk al hangen: dat wordt voor de Nederlandse
belastingbetaler opnieuw flink de portemonnee trekken, en natuurlijk opnieuw fors bezuinigingen op onze
eigen voorzieningen. EU-president Herman van Rompuy beweerde bij hoog en bij laag dat de vergadering
vanochtend met onder andere ECB-president Jean-Claude Trichet, EC-president Jose Manuel Barroso en
Jean-Claude Juncker, voorzitter van de ministers van financiën van de EU, een normale bijeenkomst was en
dat de zorgwekkende financiële situatie van Italië niet op de agenda stond. Twee officiële bronnen
bevestigden tegenover persbureau Reuters echter dat dit wel degelijk het geval was (3).
Italië heeft 600 miljard nodig
Italië is dan ook in gevaarlijk vaarwater terecht gekomen en moet inmiddels al 5,28% rente betalen over zijn
10-jarige staatsobligaties. Financiële experts denken dat een verdere stijging naar 5,5% - 5,7% niet meer op
te brengen zal zijn voor het land, dat een schuldenlast van € 1,8 biljoen heeft en dringend € 300 miljard
nodig heeft. Ook de Italiaanse banken hebben nog eens € 300 miljard nodig - bij elkaar opgeteld € 600
miljard, een bedrag dat voor geen enkele overheid in Europa meer op te hoesten is.
De Europese politici blijven hier echter over zwijgen en willen nu zelfs de grote ratingsbureau's, die de
kredietwaardigheid van de landen beoordelen, de mond snoeren (4), om te zorgen dat wij burgers zo lang
mogelijk in het ongewisse blijven en blijven geloven dat alles weer goed komt. De harde feiten zijn dan ook
ronduit schokkend: de Europese Centrale Bank heeft nog maar € 82 miljard in kas, maar heeft schulden die
23 x zo hoog zijn. Vorige maand sloeg dit nieuws op de financiële markten in als een bom, omdat hiermee
glashelder werd dat de ECB zichzélf bankroet zal moeten verklaren als er nog meer eurolanden een beroep
doen op het euro-reddingsfonds.
ECB én andere Centrale Banken EU bankroet
Het is daarom niet meer een vraag óf de ECB failliet gaat, maar wanneer. De Britse EU-afgevaardigde en
euroscepticus Nigel Farage vroeg EU-Commissiepresident Barroso openlijk of deze het bankroet van de
ECB wilde erkennen. Diens antwoord was veelzeggend: 'De geloofwaardigheid van de ECB ligt in de
vastbeslotenheid van de nationale regeringen alles te doen wat nodig is voor de financiële stabiliteit van de
euro. Ik heb geen twijfel over de stabiliteit van de ECB... Bovendien zijn er andere Centrale Banken in de EU
die zich in een veel, véél moeilijkere en kwetsbaardere positie bevinden als de ECB.'
Met andere woorden: andere Centrale Banken in de EU zijn nóg bankroeter dan de ECB. Als ondernemers
zich zo gedragen dan begaan ze een strafbaar feit, maar de EU heeft er klaarblijkelijk geen problemen mee
het bankroet van de ECB te verhullen voor het publiek. De ECB heeft bijna € 450 miljard aan volkomen
waardeloze staatsschuld papieren opgekocht en is daarmee zelf een 'bad bank' geworden. Ondertussen
blijven onze politici in de reguliere media zo positief en optimistisch mogelijk reageren, om hun kiezers voor
te bereiden op de volgende miljarden kostende hulpronde voor Griekenland, waarvan de ECB voor ruim €
190 miljard aan schulden heeft opkocht die volgens de bank zelf hooguit voor een fractie terugbetaald zullen
worden. Dat betekent niet alleen dat de verzekeringen van onze politici dat alle miljarden voor Griekenland
zullen worden terugbetaald regelrechte leugens zijn, maar ook dat het slechts een kwestie van tijd is voordat
de ECB, met slechts € 82 miljard in kas, zichzelf bankroet moet verklaren. En dan komen de Europese
belastingbetalers -u en ik- weer in beeld. Alleen al de Duitsers hebben voor € 335 miljard uitstaan bij de ECB
(in 2007 was dit nog 'slechts' € 40 miljard). U begrijpt het al: daar gaan niet de banken, maar opnieuw de
burgers voor opdraaien.
Ook Slovenië in de problemen
Het naderende bankroet van Italië -dat vorig jaar door het Chinese ratingsbureau Dagong al verlaagd werd
naar de A- status en nu waarschuwt voor een nieuwe afwaardering (5)- zal het bankroet van de ECB niet
langer meer kunnen verhullen. Als u de berichten op onder andere deze site heeft gevolgd zult u weten dat
het met Spanje al niet veel beter gaat. Daarnaast is nu ook Slovenië in de problemen gekomen. De
president van de Sloveense Nationale Bank, Marko Kranjec, waarschuwde al dat zijn land binnenkort in
dezelfde situatie terecht dreigt te komen als Griekenland, Portugal en Ierland. De Sloveense regering kan
echter amper bezuinigingen omdat veel besluiten in referenda aan de bevolking worden voorgelegd. Het
gaat weliswaar om slechts € 220 miljoen bezuinigingen per jaar, maar voor het kleine land is dit een enorm
bedrag (2).
Grote gevolgen voor Europese burgers
Voor de enigszins oplettende lezers zal het duidelijk zijn dat de ECB feitelijk bankroet is. Geen spreek- of
mediaverbod zal dit nog kunnen verhullen. Omdat een bankroet van de ECB in de statuten niet is voorzien,

Nieuwsbrief nr. 131 – 20 juli 2011 - pag. 12

zal de bank echter nooit officieel bankroet verklaard worden. Blijven er voor de ECB nog twee mogelijkheden
over: de eerste is van alle Centrale Banken van de lidstaten geld te eisen, waar wij belastingbetalers voor
zullen moeten opdraaien. De tweede mogelijkheid is de geldpers aan te zetten en het benodigde bedrag
'gewoon' bijdrukken, met op den duur forse inflatie en enorme geldontwaarding tot gevolg. Wat er ook
gekozen zal worden, het zal grote en permanente gevolgen hebben voor de financiële situatie van alle
Europese burgers. (1)
Xander - (1) KOPP Online ; (2) KOPP Online ; (3) Reuters ; (4) Financial Times Deutschland
(5) Zero Hedge

De onvermijdelijke Economische ondergang gebeurt NU
juli 14, 2011pineut
Er zijn 5 Plaatsen in de wereld waar u NIET moet zijn als dit gebeurt. Enige maanden terug maakte Michael
Ruppert in zijn videoverslag al duidelijk dat de instorting vanaf Juli zal beginnen. Inmiddels is het nu
standaard in het reguliere nieuws. Met andere woorden, wat velen reeds lange tijd terug al zagen aankomen
maar wat halstarrig werd verzwegen voor het grote publiek, kan men nu niet langer verborgen houden en
verzwijgen.
Voor de meesten is dat nieuws en de gevolgen echter al veel te laat. Zij zijn het die onvoorbereid de grote
financiële slachting niet zullen overleven. In onderstaande video‟s komt e.e.a. nogmaals aan de orde. In dit
geval gaat het over de dollar, waarvan ook de reguliere nieuwsmedia nu gewoon doodleuk vertellen dat het
schuldenplafond van Amerika niet nog meer verhoogd kan worden en dat Obama bezig is met tijd rekken.
Tijd die men helemaal niet meer heeft. Het beetje uitstel geeft hen echter nog de mogelijkheid om bepaalde
zaken zeker te stellen. (Olie, Water, Voedselvoorraden) (zie hiervoor ook de video “Collapse” van Michael
Ruppert)
Die mogelijkheden zullen de meesten nu helaas niet meer hebben. De Europese situatie is exact hetzelfde
ook hier in Europa probeerd men de onvermijdelijke val en ondergang van de Euro, en dus het economische
systeem, nog iets uit te stellen. Van uitstel en afstel is echter in het geheel geen sprake meer. De leiders in
de hoogste rangen en regionen zijn slechts bezig om voor zichzelf diverse zaken veilig te stellen, waarna de
genade klap aan het gewone volk zal worden toegediend.
Ondertussen gaat ook de Hollywood illusie nog een flinke stap verder. De nieuwste films en producties
zullen de massa betoveren met nog extremere illusies van buitenaardsen en invasies. Het doel is echter
duidelijk. De mensen moeten afgeleid worden. Niet alleen van Jezus Christus en God de Vader in wie alle
macht van het Unviversum ligt. Maar ook van het onzichtbaar verdwijnen van velen rijken in de onderaardse
schuilkelders. Bedenk nog maar eens waarom ineens vele series en shows plotsklaps zijn afgebroken.
Oprah Winfrey heeft haar plaatsje al ingenomen in één van de vele luxe kamers van de D.U.M.B.S. en zij is
en was zeker niet de eerste en zeker niet de laatste. Ik herhaal het nog maar eens, wanneer gij al deze
mensen ineens stilzwijgend van het wereld toneel ziet verdwijnen, weet dan het voor de deur
staat……………
Vr. Gr. Pineut
http://pineut.wordpress.com/2011/07/14/de-onvermijdelijke-economische-ondergang-gebeurd-nu/

Nigel Farage: Alleen opheffing huidige EU kan rebellie en geweld voorkomen
Alleen de ontmanteling van de EU en de eurozone kan voorkomen
dat ons continent in een dodelijke geweldsspiraal ten onder gaat.
De Britse Europarlementariër Nigel Farage -die zich de laatste
jaren als de 'Europese Ron Paul' heeft ontpopt als de held van alle
vrijheidslievende Europeanen- houdt niet op in het Europese
Parlement te pleiten voor een grondige hervorming van de huidige
Europese Unie. Precies een week geleden hield hij opnieuw een
messcherpe rede waarin hij eiste dat de Europese Commissie, het
Europese Parlement en het Europese Gerechtshof worden
opgeheven, zodat de volken weer hun democratische
zelfbeschikkingsrecht terugkrijgen. Volgens Farrage is dit zelfs de
enige manier om 'rebellie en geweld' in Europa te voorkomen. (1)
Farage reageerde op de openingsrede van de Poolse premier Donald Tusk, die vanaf 1 juli het roulerende
voorzitterschap van de Europese Raad heeft overgenomen van zijn Hongaarse collega Viktor Orban. Tusk
kreeg van het parlement grote bijval voor het mooipraten van de levensbedreigende crisis waar het
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verenigde Europa in terecht is gekomen, alsmede ook voor het scherp bekritiseren van Denemarken
vanwege het opnieuw invoeren van grenscontroles.
De discussie in het Europese parlement zou zoals gebruikelijk geëindigd zijn in het bij elkaar de
spreekwoordelijke veren in een bepaald lichaamsdeel steken, ware het niet dat Nigel Farage de arrogant
zelfgenoegzame parlementariërs op hun plek zette.
'Meneer de president, als reactie op de woorden van de Heer Tusk deze morgen, moet ik hem in een
tijdperk, waarin de kloof tussen de gewone kiezers en de Europese politieke klasse dagelijks groter wordt,
vragen: op welke planeet leeft u eigenlijk? Net doen alsof alles geweldig goed gaat, terwijl de EU zich in een
diepe structurele crisis bevindt? Griekenland, Portugal en Ierland kunnen niet overleven in de eurozone. De
Denen hebben het Schengen akkoord verscheurd, en gelijk hebben ze! Want de invoering van het totaal
vrije personenverkeer was volkomen onverantwoordelijk.'
'De publieke opinie is dat de mensen een Europese samenwerking willen - ja natuurlijk stem ik daar mee in!
Wat de mensen echter niet willen is DIT Europa, dat geleid wordt door ongekozen bureaucraten zoals de
heer Barroso. In een recent commentaar zei u dat de EU fantastisch is. U ondersteunt echter de verwoesting
van de nationale democratie.'
'Ik ben het meest bezorgd over uw verwijzing naar Griekenland. Toen u geconfronteerd werd met hun
recente slavernij, zei u: 'Wij leefden vele jaren als een niet soeverein land onder de Sovjet bezetting. Voor
ons is de Europese integratie geen bedreiging voor de soevereiniteit, want wij hebben nog niet zo lang
geleden een ernstige bedreiging van onze soevereiniteit ervaren.' Wat zegt u nu eigenlijk? Dat dit (de EU)
niet zo erg is als de USSR? Is dat écht goed genoeg voor uw volk? En nu omschrijft u de problemen van
Griekenland als slechts triviaal!'
'Het spijt me, maar er zijn honderdduizenden mensen op de straten van Griekenland die ervoor vechten om
hun democratie weer terug te krijgen. Het is onvoorstelbaar dat u en onze president, de heer Buzek, over de
solidariteitsbeweging kunt spreken, over het feit dat Polen 20 jaar geleden een democratie werd, en nu de
democratie en soevereiniteit van Polen overgeeft aan een mislukte Europese Unie. Ja meneer, we willen
allemaal een gezamenlijke Europese samenwerking voor de toekomst, maar dit is absoluut NIET het model!'
Het Luxemburgse Europarlementslid Robert Goebbels, lid van de fractie van de Progressieve Alliantie van
Socialisten en Democraten (wat een toepasselijke achternaam voor een woordvoerder van deze
'Progressieve' Alliantie...) vergelijkt Farage dan met een haan die kraait op een mesthoop, omdat hij nog
geen enkel voorstel van hem gehoord zou hebben hoe Europa dan veranderd zou moeten worden.
Farage: 'Meneer Goebbels, sinds 1945 zijn er een aantal zeer verstandige ideeën aangedragen voor dit
Europa, namelijk de Europese Raad. Laten we een Europa vormen waarin we samen overleggen, een
vrijhandelsakkoord hebben, en minimum arbeids- en milieustandaarden overeenkomen. Dat kunnen we
allemaal bewerkstelligen zonder een Europese Commissie, zonder een Europees Parlement en zonder een
Europees Gerechtshof. Wat veiligheid betreft hebben we in NAVO verband hetzelfde gedaan.'
'Ja, dat betekent dat u uw baan zult verliezen, meneer Barroso!' (gelach) 'Waarom kunnen we niet als
volwassen democratieën handelen? Ja meneer Schultz, ik wil dat u ook ontslagen wordt!' En met een brede
armzwaai tot het hele parlement: 'Ik wil dat jullie allemaal ontslagen worden! We kunnen al die dingen op
een positieve manier bereiken. Maar door het afpakken van de mensen van de mogelijkheid om zichzelf te
besturen en die macht vervolgens over te geven aan de Europese Commissie, stevenen we af op een
Europa met rebellie en geweld. Laten we dus de democratische weg kiezen.' (2)
Farage waarschuwde het Europarlement al in 2008 voor de huidige dramatische schuldencrisis in de
Europese Unie. Basisoorzaak van deze crisis is de fundamentele fout van de invoering van de euro,
waardoor alle, onderling zeer verschillende economieën, gelijk werden gesteld, en waardoor alle landen nu
één voor één meegesleurd worden naar de bodem. Al in januari 2009 voorspelde hij dat de situatie in
Griekenland uit de hand zou gaan lopen en dat ook Italië, Spanje en Portugal een gevaar vormden. Krijgt
Farage op alle punten gelijk, dan zal er -als de eurozone niet snel wordt opgeheven- over een paar jaar van
de Europese Unie weinig anders zijn overgebleven als een door fascisten bestuurde armoedige, rokende
puinhoop.
Xander - (1) KOPP Online ; (2) YouTube - Zie ook:
27-02-11: Trends Institute: Arabische revolutie zal zich verspreiden naar Europa en Amerika
08-12-10: De euro goed voor ons? Feiten tonen het tegendeel aan
03-12-10: Voormalige adviseur Thatcher legde enorme corruptie EU bloot (/'Bewijs dat Nazi's Europese
Economische Gemeenschap bedachten - EU opgezet als Opperste Sovjet - Europese Commissie is
criminele organisatie'
28-11-10: Messcherpe rede Europese Vrijheidspartij snoert Van Rompuy de mond
12-11-10: EU-president: Onafhankelijkheid landen is een illusie en een leugen
01-06-10: De EU: Unie van propaganda, leugens en gebroken beloftes
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Mind Controltheorieën en technieken gebruikt door massamedia
Door Rene Voogt op 11 juli 2011
Massamedia is het meest krachtige instrument dat gebruikt wordt door de heersende klasse om de massa te
manipuleren. Het vormt en smeedt opinies en houdingen en definieert wat normaal en aanvaardbaar is. Dit
artikel gaat in op de werking van de massamedia middels de theorieën van de belangrijkste denkers, de
machtsstructuur en de technieken die gebruikt worden, om haar ware rol in de samenleving te leren
begrijpen.
Bron afbeelding: deesillustration.com
Het merendeel van de artikelen op deze site behandelen de
occulte symboliek die we terug vinden in objecten van populaire
culturen. Door deze artikelen ontstaan meerdere legitieme vragen
met betrekking tot het doel van deze symbolen en de motivaties
van degenen die ze daar geplaatst hebben, maar het is voor mij
onmogelijk om bevredigende antwoorden op deze vragen te geven
zonder de vermelding van vele andere concepten en feiten. Ik heb
daarom besloten om dit artikel te schrijven om de theoretische en
methodologische achtergrond aan te bieden van de analyses die
gepresenteerd worden op deze site, alsmede ook de introductie
van de belangrijkste geleerden afkomstig uit het gebied van
massacommunicatie. Sommige mensen die mijn artikelen lezen
denken dat ik bedoel dat “Lady Gaga onze geest wil controleren”.
En dat is echt niet het geval. Ze is gewoon een klein onderdeel van het enorme systeem van de
massamedia.
Programmering via de massamedia
Massamedia zijn media vormen die ontworpen zijn om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Zij
omvatten televisie, films, radio, kranten, tijdschriften, boeken, platen, videogames en het internet. Veel
studies zijn er in de afgelopen eeuw uitgevoerd om de effecten van de massamedia op de bevolking te
kunnen bepalen om zo de beste technieken te ontdekken om ze te kunnen beïnvloeden. Uit deze studies
ontstond de wetenschap van communicatie, die gebruikt wordt in de marketing, public relations en de
politiek. Massacommunicatie is een “noodzakelijk instrument” om de functionaliteit van een grote democratie
te kunnen verzekeren; het is ook een noodzakelijk instrument voor een dictatuur. Het hangt helemaal van
het gebruik ervan af.
In het voorwoord van A Brave New World uit 1958, schetst Aldous Huxley een nogal grimmig portret van de
samenleving. Hij is van mening dat die aangestuurd wordt door een “onpersoonlijke kracht”, een heersende
elite, die de bevolking manipuleren met behulp van verschillende methoden.
“Onpersoonlijke krachten waarover we bijna geen controle hebben lijken ons allemaal in de richting te sturen
van een Nieuwe Wereldse Nachtmerrie; en deze onpersoonlijke voortstuwing wordt bewust versneld door
vertegenwoordigers van commerciële en politieke organisaties die beschikken over een aantal nieuwe
technieken die ontwikkeld zijn om, in het belang van enkelen, de gedachten en gevoelens van de massa te
manipuleren”.
– Aldous Huxley, Voorwoord van: A Brave New World
Zijn sombere vooruitzichten zijn niet zomaar een hypothese of een paranoïde waan. Het is een
gedocumenteerd feit, voorgelegd in s`werelds belangrijkste studies over de massamedia. Hier volgen er een
aantal Elite Denkers.
Walter Lippmann
Walter Lippmann, een Amerikaans intellectueel, schrijver en twee keer de winnaar
van de Pulitzer prijs bracht één van de eerste werken voort over het gebruik van de
massamedia in Amerika. In public opinion (1922), vergeleek Lippmann de massa
met een “groot beest” en een “verwarde kudde” die geleidt moesten worden door
een heersende klasse. Hij beschreef de heersende elite als “een gespecialiseerde
klasse wier belangen verder reiken dan de plaats (het gebied)“. Deze klasse is
samengesteld uit deskundigen, specialisten en bureaucraten. Volgens Lippmann,
zijn de deskundigen, die vaak aangeduid worden als de “elite”, een machine van
kennis die het primaire tekort van de democratie omzeilen, het onmogelijke ideaal
voor een “omnicompetente burger”. De stampende brullende en “verwarde kudde”
heeft zo zijn functie: als “geïnteresseerde toeschouwers van de actie,” dat wil zeggen, geen deelnemers.
Participatie is de plicht van “de verantwoordelijke man”, wat niet de reguliere burger is.
Massamedia en propaganda zijn dus instrumenten die gebruikt moeten worden door de elite om het publiek
te regeren zonder fysieke dwang. Een belangrijk concept dat gepresenteerd werd door Lippmann is de
“vervaardiging van instemming”, dat betekent, in het kort, de manipulatie van de publieke opinie om de
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agenda van de elite te aanvaarden. Lippmann is van mening dat het publiek niet gekwalificeerd is om in alle
redelijkheid te kunnen beslissen over belangrijke kwesties. Het is voor de elite daarom van het uiterste
belangrijk om te kiezen “voor zichzelf” om vervolgens de besluiten te verkopen aan de massa.
“Dat de vervaardiging van toestemming, in staat is tot grote verbeteringen zal niemand, denk ik,
ontkennen. Het proces waarbij de publieke opinie ontstaat is zeker niet minder ingewikkeld dan dat het
verschenen is in deze pagina‟s, en de mogelijkheden voor manipulatie die open staan voor iedereen die het
proces begrijpt zijn duidelijk genoeg. . . . als gevolg van een psychologisch onderzoek, in combinatie met de
moderne middelen van communicatie, is de uitvoering van de democratie de hoek om geslagen. Een
revolutie die plaats vind, is betekenisvoller dan een verschuiving van de economische macht. . . . Onder
invloed van propaganda, en dan niet noodzakelijkerwijs in de sinistere betekenis van het woord alleen, zijn al
de oude constanten van ons denken variabelen geworden. Het is niet langer mogelijk, bijvoorbeeld, om te
geloven in het oorspronkelijke dogma van de democratie; dat de kennis die nodig is voor het beheer van
menselijke aangelegenheden spontaan uit het menselijk hart komt. Waar we handelen volgens die theorie
stellen we onszelf bloot aan zelfbedrog, en aan vormen van overreding die we zelf niet kunnen verifiëren. Er
is aangetoond dat we niet kunnen vertrouwen op intuïtie, het bewustzijn, of gevallen van vluchtige adviezen
als we te maken hebben met een wereld die buiten ons bereik is”.
-Walter Lippmann, de public opinion
Het is wel interessant om op te merken dat Lippmann één van de grondleggers van de Council on Foreign
Relations (CFR) was, de meest invloedrijke buitenlandse beleidsdenktank in de wereld. Dit feit zou je een
kleine hint moeten geven over de gedachtegang van de elite over het gebruik van de media.
“De politieke en economische macht in de Verenigde Staten is geconcentreerd in de handen van een
“heersende elite” die het grootste deel van onze multinationals, de grote communicatiemedia, de
invloedrijkste stichtingen, de grootste prive-universiteiten en de meeste nutsbedrijven controleren/beheren.
Opgericht in 1921, is de Council of Foreign Relations de belangrijkste schakel tussen de grote bedrijven en
de federale overheid. Het werd al eens een “school voor staatslieden” genoemd en staan zeer dicht bij het
orgaan van wat C. Wright Mills de Power Elite noemt – een groep van mannen, vergelijkbaar in het belang
van de vooruitzichten, die gebeurtenissen vormgeven vanuit onkwetsbare posities achter de schermen. De
aanstelling van de “Verenigde Naties” was een project van deze Raad, evenals het Internationale Monetair
Fonds en de Wereldbank”.
– Steve Jacobson, Mind Control in the United States
Enkele huidige leden van de CFR omvatten David Rockefeller, Dick Cheney, Barack Obama, Hillary
Clinton, mega-kerk pastoor Rick Warren en de CEO‟s van grote bedrijven, zoals CBS, Nike, CocaCola en Visa.
Carl Jung
Carl Jung is de grondlegger van de analytische psychologie (ook bekend als
Jungiaanse psychologie), waarin inzicht in de psyche benadrukt wordt door het
verkennen van dromen, kunst, mythologie, religie, symbolen en filosofie. De Zwitserse
therapeut was betrokken bij de ontwikkeling van veel psychologische concepten die
momenteel worden gebruikt, zoals het archetype, het complex, het personage, het
introverte / extroverte en Synchroniciteit. Hij werd sterk beïnvloed door de occulte
achtergrond van zijn familie. Carl Gustav, zijn grootvader, was een fervent
vrijmetselaar (hij was Grootmeester) en Jung zelf ontdekte dat enkele van zijn
voorouders Rozenkruisers waren. Dit zou zijn grote belangstelling voor de oosterse en
westerse filosofie, alchemie, astrologie en de symboliek kunnen verklaren. Eén van
zijn belangrijkste (en meest onbegrepen) concept werd het collectieve onderbewuste.
“Mijn stelling is dan als volgt: In aanvulling op ons directe bewustzijn, die van een
degelijke persoonlijke aard is en waarvan wij geloven dat het de enige empirische psyche is (zelfs als we
overstag gaan op het persoonlijk onbewuste als aanhangsel), bestaat er een tweede psychische systeem
van een collectieve, universele en onpersoonlijke natuur die identiek is in alle individuen. Dit collectieve
onbewuste ontwikkeld zich niet individueel, maar wordt geërfd. Het bestaat uit pre-existente vormen, de
archetypen, die enkel maar in tweede instantie bewust kunnen worden en die een definitieve vorm aan een
bepaalde psychische inhoud geven”.
– Carl Jung, The Concept of the collective Unconscious
Het collectieve onderbewuste transpireert door het bestaan van soortgelijke symbolen en mythologische
figuren in verschillende beschavingen. Archetypische symbolen lijken in ons collectief onderbewustzijn
ingebed te zijn, en, wanneer we aan hen worden blootgesteld, tonen we de natuurlijke aantrekkingskracht en
fascinatie. Occulte symbolen kunnen dus een grote invloed uitoefenen op mensen, zelfs als veel van de
personen nog nooit persoonlijk kennis hebben genomen van de esoterische betekenis van het symbool.
Massamedia denkers, zoals Edward D. Bernays, zagen in dit concept een goede manier om het persoonlijke
en collectieve onderbewuste van het publiek te manipuleren.
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1955 de cover van Time Magazine met Carl Jung.
Ziet er een beetje uit zoals Avatar, nietwaar?
Edward Bernays
Edward Bernays wordt beschouwd als de “vader van public
relations” en gebruikte concepten die ontdekt waren door
zijn oom Sigmund Freud om het publiek te manipuleren
met behulp van het onderbewuste. Hij deelde Walter
Lippmann`s mening over de algemene bevolking door te
oordelen dat ze irrationeel onderworpen moesten worden
aan het “kudde-instinct”. In zijn zienswijze, moest de
massa gemanipuleerd worden door een onzichtbare
regering om zo het voortbestaan van de democratie te verzekeren.
“De bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoonten en meningen van de massa is
een belangrijk element in de democratische samenleving. Degenen die dit onzichtbare mechanisme van de
maatschappij manipuleren vormen een onzichtbare overheid die de ware heersende macht van ons land
zijn. We worden geregeerd, onze gedachten bepaald, onze smaak gevormd, onze ideeën gesuggereerd,
grotendeels door mannen waarvan we nog nooit hebben gehoord. Dit is het logische gevolg van de manier
waarop onze democratische samenleving gevormd is. Grote aantallen mensen moeten op deze wijze
samenwerken mits ze als een goed functionerende samenleving willen leven.
Onze onzichtbare gouverneurs zijn, in veel gevallen, niet op de hoogte van de identiteit van hun collega‟s in
het kernkabinet”.
– Edward Bernays, Propaganda
Bernay`s baanbrekende marketing`s campagnes hebben het functioneren van de Amerikaanse samenleving
diepgaand veranderd. Hij creëerde eigenlijk het “consumentisme” door het creëren van een cultuur waarin
de Amerikanen kochten voor hun plezier in plaats van om te kopen om te overleven. Om deze reden werd hij
door Life Magazine beschouwd om te behoren tot de Top 100 van de meest invloedrijke Amerikanen van de
20ste eeuw.
Harold Lasswell
In 1939-1940, was de Universiteit van Chicago de gastheer van een reeks geheime
seminars over communicatie. Deze denktanks werden gefinancierd door de
Rockefeller Foundation en omvatte de meest vooraanstaande onderzoekers op het
gebied van communicatie en sociologische studies. Eén van deze geleerden was
Harold Lasswell, een toonaangevende Amerikaanse politieke wetenschapper en
communicatie theoreticus, gespecialiseerd in de analyse van propaganda. Hij was
ook van mening dat een democratie, een regering geregeerd door het volk, zichzelf
niet in stand kon houden zonder gespecialiseerde elite die de publieke opinie vorm
zouden geven door middel van propaganda.
In zijn Encyclopaedia of the Social Sciences, legde Lasswell uit dat wanneer de elite niet over de vereiste
kracht beschikten om tot gehoorzaamheid te dwingen, dan moesten de sociale managers wenden tot “een
gehele nieuwe techniek van controle, grotendeels door middel van propaganda”. Hij voegde de
conventionele rechtvaardiging eraan toe: “We moeten de “onwetendheid en de domheid van de massa
erkennen”, en niet zwichten voor democratische dogma`s over mannen die de beste rechters zijn voor hun
eigen belangen”.
Lasswell bestudeerde zeer omvangrijk het gebied van content-analyse om de effectiviteit van de
verschillende vormen van propaganda te begrijpen. In zijn proefschrift Contents os Communication, legde
Lasswell uit dat, met het oog op het begrijpen van de betekenis van een boodschap (dwz een film, een
toespraak, een boek, enz.), dient men rekening te houden met de frequentie waarmee bepaalde symbolen in
het bericht verschijnen, de richting waarin de symbolen het publiek proberen te overtuigen van advies, en de
intensiteit van de gebruikte symbolen.
Lasswell was beroemd om zijn media-analyse model dat gebaseerd is op:
“Wie (zegt) Wat (tegen) wie (in/op) welk kanaal (met) Welke Bedoeling”
Door dit model geeft Lasswell aan, dat om een mediaproduct goed te kunnen analyseren, men moet kijken
naar wie het product produceerde (de mensen die achter de opdracht stonden), voor wie was het
bedoeld (de doelgroep) en wat waren de gewenste effecten van dit product (om te informeren, te
overtuigen, en te verkopen, enz.) aan het publiek.
Met behulp van een Rihanna video als voorbeeld, zou de analyse er als volgt uitzien: WIE PRODUCEERDE
HET: Vivendi Universal, WAT PRODUCEERDEN ZE: pop artiest Rihanna; AAN WIE: de consument in de
leeftijd van 9 tot 25; WELK KANAAL: muziek video, WELKE BEDOELING: promoten van de artiest, haar
liedje, haar imago en haar boodschap.

Nieuwsbrief nr. 131 – 20 juli 2011 - pag. 17

De analyses van video‟s en films op The Vigiliant Citizen hecht grote waarde aan de “Wie zit er achter” de
berichten die aan het publiek worden meegedeeld. De term “Illuminati” wordt vaak gebruikt om deze kleine
groep elite te beschrijven die heimelijk over de massa heersen. Hoewel de term heel karikaturaal en
samenzweerderig klinkt, beschrijft het treffend de verwantschap van de elite met geheime genootschappen
en de occulte kennis. Echter, verafschuw ik persoonlijk het gebruik van de term “complottheorie” om te
kunnen beschrijven wat er in de massamedia gebeurt. Als alle feiten met betrekking tot het elitaire karakter
in de industrie direct beschikbaar zouden zijn voor het publiek, zou het dan nog steeds beschouwd kunnen
worden als een “samenzweringstheorie”?
Er zou van een verscheidenheid aan standpunten, ideeën en meningen in de populaire cultuur gebruik
gemaakt moeten worden. De consolidatie van de mediaconcerns heeft echter, een standaardisatie van de
culturele industrie geproduceerd. Ooit al eens afgevraagd waarom alle recente muziek hetzelfde klinkt en
alle recente films er hetzelfde uitzien? Het volgende is een deel van het antwoord:
Eigendom van de media
Zoals weergegeven in de bovenstaande grafiek is het aantal
corporaties die de meerderheid van de Amerikaanse media
bezitten afgenomen van 50 tot en met 5 in minder dan 20 jaar tijd.
Hier zijn de top corporaties die rond de wereld evolueren en het
vermogen dat zij bezitten.
“Een lijst van eigendommen die gecontroleerd worden door AOL –
Time Warner neemt tien getypte pagina‟s in beslag met een
notering van 292 afzonderlijke bedrijven en
dochterondernemingen. Van deze, zijn er tweeëntwintig joint ventures met andere grote bedrijven die
verwikkeld zijn in verschillende richtingen van media-activiteiten. Deze partners zijn onder andere 3Com,
eBay, Hewlett-Packard, Citigroup, Ticketmaster, American Express, Homestore,
Sony, Viva, Bertelsmann, Polygram, en Amazon.com. Sommige van de wat meer
bekende die volledig in handen zijn van Time Warner zijn de boek-van-de-Maand
Club; Little, Brown uitgeverij; HBO, met zijn zeven kanalen; CNN, met zeven
gespecialiseerde en anderstalige kanalen; Road Runner; Warner Brothers Studios;
Weight Watchers; Popular Science; en twee en vijftig verschillende
platenmaatschappijen”.
– Ben Bagdikan, The New Media Monopoly
AOL Time Warner bezit:
* 64 tijdschriften, waaronder Time, Life, People, MAD Magazine en DC Comics
* Warner Bros, New Line en Fine Line Features in de bioscoop
* Meer dan 40 muzieklabels, waaronder Warner Bros, Atlantic en Elektra
* Veel tv-netwerken zoals WB Networks, HBO, Cinemax, TNT, Cartoon Network en CNN
* Madonna, Sean Paul, The White Stripes
Viacom bezit:
* CBS, MTV, MTV2, UPN, VH1, Showtime, Nickelodeon, Comedy Central, TNN,
CMT en BET
* Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, MTV Films
* Blockbuster Video‟s
* 1800 schermen in theaters met Beroemde Spelers
“Dat Disney de eigenaar van een hockey team The Mighty Ducks of Anaheim
genaamd is, beschrijft bij lange na nog niet de uitgestrektheid van hun
koninkrijk. Hollywood is nog steeds haar symbolische hart, met acht filmproductie studio‟s en distributeurs: Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures,
Miramax, Buena Vista Home Video, Buena Vista Home Entertainment, Buena
Vista International, Hollywood Pictures en Caravan Pictures. De Walt Disney
Genootschap beheerd acht drukkerijen in het kader van de Walt Disney
Company Boeken Publicatie en de ABC Publicatie Groep; zeventien
tijdschriften; het ABC Televisie Netwerk, met tien eigen geëxploiteerde stations onder meer in de top vijf
markt; dertig radiostations, met inbegrip van al de belangrijkste markten, elf kabel-kanalen, waaronder
Disney, ESPN (gezamenlijk), A & E, en History Channel; dertien internationale zenders die zich uitstrekken
van Australië tot aan Brazilië; zeven productie-en sport-eenheden over de hele wereld; en zeventien
websites, met inbegrip van de ABC groep, ESPN.sportszone, NFL.com, NBAZ.com en NASCAR.com. De vijf
muziek groepen omvatten de Buena Vista, Lyric Street, en Walt Disney labels, en live theater producties die
voortkomen uit de films als The Lion King, Beauty and the Beast, en koning David”. – Ibid
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The Walt Disney Company bezit:
* ABC, Disney Channel, ESPN, A & E, History Channel
* Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures, Hollywood Pictures, Miramax Film Corp, dimensie en Buena
Vista International
* Miley cyrus / Hannah Montana, Selena Gomez, de Jonas Brothers
Vivendi Universal bezit:
* 27% van de Amerikaanse verkoop van muziek, met oa:
Interscope, Geffen, A & M, Island Def Jam, MCA, Mercury, Motown
en Universal
* Universal Studios, Studio Canal, Polygram Films, Canal +
* Tal van internet en mobiele telefoon bedrijven
* Lady Gaga, The Black Eyed Peas, Lil Wayne, Rihanna, Mariah Carey, Jay-Z
Sony bezit:
* Columbia Pictures, Screen Gems, Sony Pictures Classics
* 15% van de Amerikaanse verkoop van muziek, met oa: Columbia, Epic,
Sony, Arista, Jive en RCA Records
* Beyonce, Shakira, Michael Jackson, Alicia Keys, Christina Aguilera
Een beperkt aantal actoren in de culturele industrie betekent een beperkte
hoeveelheid van standpunten en ideeën op hun weg naar het grote
publiek. Het betekent ook dat een enkel bericht gemakkelijk alle vormen
van media kan verzadigen om toestemming te genereren (dat wil zeggen “er zijn massavernietigingswapens
in Irak „).
De standaardisatie van het menselijk denken
De fusie van mediabedrijven in de afgelopen decennia heeft geleid tot een
kleine oligarchie van mediaconglomeraten. De tv-programma`s die we
volgen, de muziek waarnaar we luisteren, de films die we kijken en de
kranten die we lezen zijn allemaal geproduceerd door VIJF (5) bedrijven.
De eigenaren van deze conglomeraten hebben nauwe banden met de elite
van de wereld en, in veel opzichten, zijn ZIJ de elite. Door het bezit van
alle mogelijke verkooppunten die het potentieel hebben om de massa te
bereiken, hebben deze conglomeraten de macht om in de hoofden van de
mensen één enkel en samenhangend wereldbeeld te creëren, wat een
“normalisatie van het menselijk denken” veroorzaakt.
Zelfs bewegingen of stijlen die als marginaal worden beschouwd zijn, in
feite, een uitbreiding van het reguliere denken. De Massa media
produceren hun eigen rebellen die een apart onderdeel lijken, maar ze maken nog steeds deel uit van de
gevestigde orde en stellen nergens geen vragen over. Artiesten, creaties en ideeën die niet passen in de
mainstream manier van denken worden genadeloos afgewezen en vergeten door de conglomeraten, die hen
op hun beurt vrijwel geheel laten verdwijnen uit de samenleving. Echter, de ideeën die steekhoudend
worden geacht en wenselijk zijn om door de maatschappij te worden aanvaard worden voor de massa
vakkundig op de markt gebracht zodat ze de vanzelfsprekende norm worden. In 1928, zag Edward Bernays
al het immense potentieel van bewegende beelden om het denken te standaardiseren:
“De Amerikaanse film is de grootste onbewuste drager van propaganda in de wereld van vandaag. Het is
een grote distributeur voor ideeën en meningen. De film kan de ideeën en gewoonten van een natie
standaardiseren. Omdat foto‟s gemaakt zijn om aan de marktvraag te voldoen, weerspiegelen ze,
benadrukken en overdrijven zelfs brede populaire stromingen, in plaats van het stimuleren van nieuwe
ideeën en meningen. De film leent zich alleen voor ideeën en feiten die in de mode zijn. Zoals de krant het
nieuws wil verschaffen, streven zij naar het verschaffen van entertainment”.
– Edward Bernays, Propaganda
Deze feiten werden in de jaren `30 gemarkeerd als gevaarlijk voor de menselijke vrijheid door de denkers
van de school van Frankfurt, zoals Theodor Adorno en Herbert Marcuse. Zij identificeerden de drie
belangrijkste problemen met de culturele industrie. De industrie kan:
1.De mens terug brengen tot aan de stand van de massa door het belemmeren van de ontwikkeling van
geëmancipeerde individuen, die in staat zijn om rationele beslissingen te nemen;
2. Het legitieme streven van autonomie en zelfbewustzijn vervangen naar de veilige luiheid van conformisme
en passiviteit, en
3. Het idee valideren dat mannen er daadwerkelijk naar streven om te kunnen ontsnappen aan de absurde
en wrede wereld waarin ze leven door zichzelf te verliezen in een hypnotische toestand van
zelfgenoegzaamheid.
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De notie van escapisme is vandaag nog belangrijker met de komst van online video games, 3D films en
home theaters. De massa, is voortdurend op zoek naar het-neusje-van-de-zalm aan entertainment, en zullen
hun toevlucht zoeken tot de duurste producten die alleen geproduceerd kunnen worden door de grootste
mediaconcerns ter wereld. Deze producten bevatten zorgvuldig uitgekiende boodschappen en symbolen die
niets meer en niets minder zijn dan onderhoudende propaganda. Het publiek werd ertoe opgeleid om te
HOUDEN van de propaganda tot een niveau dat zij hun zuurverdiende geld uitgeven om eraan te kunnen
worden blootgesteld. Propaganda (zowel in politieke, culturele en commerciële zin) is niet langer een
dwangmaatregel of een vorm van gezaghebbende communicatie zoals we die vinden in dictaturen: het is
uiteindelijk het synoniem van entertainment en plezier geworden.
“Met betrekking tot de propaganda, beoogden de vroege voorstanders van universele alfabetisering en een
vrije pers slechts twee mogelijkheden: de propaganda zou waar kunnen zijn, of het zou niet waar kunnen
zijn. Ze hadden niet voorzien wat er in feite gebeurde, vooral in onze westerse kapitalistische democratieën
– de ontwikkeling van een grote massa communicatie-industrie, betreft in hoofdzaak niet het ware, noch het
valse, maar het onwerkelijke, en is min of meer totaal irrelevant. In één woord, zij hebben geen rekening
gehouden met de bijna oneindige honger van de mens naar afleiding”.
– Aldous Huxley, Voorwoord van: A Brave New World
Een enkel stuk van de media heeft vaak geen blijvend effect op de menselijke psyche. Massamedia,
daarentegen, door haar alomtegenwoordige aard, creëert een leefomgeving waarin we op een dagelijkse
basis evolueren. Het definieert de norm en sluit het ongewenste buiten. Op een zelfde wijze dragen paarden
oogkleppen zodat ze alleen maar kunnen zien wat er zich vóór hen bevind, de massa‟s kunnen alleen maar
zien waar ze geacht worden te gaan.
“Het is de opkomst van de massamedia, die het gebruik van propaganda-technieken op een
maatschappelijke schaal mogelijk maakt. De orkestratie van de pers, radio en televisie om een continue
duurzame en totale omgeving te creëren, maakt de invloed van propaganda vrijwel onopgemerkt juist omdat
het voor een constante omgeving zorgt. Massamedia vormt de essentiële schakel tussen het individu en de
eisen van de technologische samenleving”.
– Jacques Ellul
Eén van de redenen dat de massamedia met succes de maatschappij heeft beïnvloedt is te wijten aan de
grote hoeveelheid onderzoek naar cognitieve wetenschappen en de menselijke natuur die daarop toegepast
is.
Manipulatie technieken
“Publiciteit is een doelbewuste poging om de publieke waarneming van een onderwerp te besturen. De
onderwerpen voor publiciteit omvatten mensen (bijvoorbeeld, politici en kunstenaars), goederen en diensten,
organisaties uit alle richtingen, en de werken van kunst of entertainment”.
De motivatie om producten en ideeën aan de massa‟s te verkopen heeft geleid tot een ongekende
hoeveelheid onderzoeken naar het menselijk gedrag en de menselijke psyche. Cognitieve wetenschappen,
psychologie, sociologie, semiotiek, linguïstiek en andere aanverwante gebieden werden en worden nog
steeds uitgebreid onderzocht door middel van goed gefinancierde studies.
“Geen enkele groep sociologen kan de ad-teams benaderen in het verzamelen en verwerken van de
exploiteerbare sociale gegevens. De ad-teams hebben jaarlijks miljarden te besteden aan onderzoek en het
testen van reacties, en hun producten zijn prachtige ophopingen van materiaal over de gedeelde ervaringen
en gevoelens van de hele gemeenschap”.
– Marshal McLuhan, The Extensions of Man
De resultaten van deze studies worden toegepast in advertenties, films, muziek video‟s en alle andere media
om hen zo invloedrijk als het maar mogelijk is te maken. De aard van marketing is zeer berekend en
wetenschappelijk omdat het zowel het individu als ook het collectieve bewustzijn moet bereiken. Onder de
culturele producten met een flink budget, is een video nooit “gewoon maar een video,” Beelden, symbolen
en betekenissen zijn strategisch geplaatst om een gewenst effect te genereren.
“Het is met kennis van de mens, zijn neigingen, zijn verlangens, zijn behoeften, zijn psychische
mechanismen, zijn automatismen, evenals kennis van de sociale psychologie en de analytische psychologie
dat de propaganda zijn technieken verfijnt”.
– Propagandes, Jacques Ellul (vrije vertaling)
De propaganda van vandaag maakt bijna nooit gebruik van rationele of logische argumenten. Het richt zich
direct op de mens zijn meest primaire behoeften en instincten om een emotionele en irrationele respons te
genereren. Als we altijd rationeel gedacht zouden hebben, hadden we waarschijnlijk 50% van wat we
bezitten nooit gekocht. Baby‟s en kinderen worden in de advertenties voortdurend gericht op vrouwen met
een specifieke reden: studies hebben aangetoond dat beelden van kinderen bij vrouwen een instinctieve
behoefte ontsteken om te koesteren, te verzorgen en te beschermen, wat uiteindelijk leidt tot een
sympathisch vooroordeel ten opzichte van de advertentie.
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Vreemde oude 7up advertentie die gebruik maakt van de schattigheid van een baby
Seks is alomtegenwoordig in de massamedia, zodat het aantrekkelijk wordt en de
kijker de aandacht houdt. Het verbind zich rechtstreeks met onze dierlijke behoefte
om te fokken en te reproduceren, en wanneer eenmaal geactiveerd, kan dit instinct
onmiddellijk een andere rationele gedachten in onze hersenen overschaduwen.
Subliminale perceptie
Wat als het bovenstaande bericht in staat zou zijn om direct het onderbewustzijn
van de kijkers te bereiken, zonder dat de kijkers zelf ook maar beseffen wat er
gebeurt? Dat is het doel van subliminale perceptie. De zinsnede “subliminale
reclame” werd in 1957 bedacht door de Amerikaanse marktonderzoeker James
Vicary, die zei dat hij bioscoopbezoekers zover kon krijgen om “Coca-Cola te
drinken” en “popcorn te laten eten” door dergelijke berichten in zeer korte tijd over
het scherm te laten flitsen die de kijkers niet eens zouden opmerken.
“subliminale perceptie is een weloverwogen proces dat gecreëerd werd door
communicatie technici, waarbij je ontvangt en reageert op informatie en instructies
zonder dat je jezelf bewust bent van de instructies”.
– Steve Jacobson, Mind Control in de Verenigde Staten
Deze techniek wordt veelvuldig gebruikt in de commerciële handel en we weten allemaal
dat seks goed verkoopt.
Hoewel sommige bronnen beweren dat subliminale reclame ineffectief of zelfs dat het een broodje-aapverhaal zou zijn, bewijst het gedocumenteerde gebruik van deze techniek in de
massamedia dat de makers ervan geloven in haar kracht. Recente studies
hebben ook de doeltreffendheid ervan bewezen, en dan met name wanneer het
bericht negatief is.
“Een team van het Universiteit College London, gefinancierd door de Wellcome
Trust, vond dat het [subliminale perceptie] bijzonder goed was om negatieve
gedachten in te prenten. Er werd veel gespeculeerd over de vraag of mensen
emotionele informatie onbewust, bijvoorbeeld foto‟s, gezichten en
woorden konden verwerken”, zei professor Nilli Lavie, die het
onderzoek leidde. We hebben aangetoond dat de mens de
emotionele waarde van subliminale boodschappen kunnen
waarnemen en hebben afdoende aangetoond dat de mens
vatbaarder is voor de negatieve woorden”.
– Bron
Een beroemd voorbeeld van subliminale boodschappen in politieke
communicatie vinden we in de reclame van George Bush tegen Al Gore in 2000. Vlak nadat de naam van
Gore wordt genoemd, vliegt het einde van het woord “bureaucraten” – “ratten” – voor een fractie van een
seconde over het scherm.
De ontdekking van dit bedrog veroorzaakte heel wat opschudding
en, zelfs als er geen wetten tegen subliminale boodschappen zijn
in de VS, werd de advertentie toch uit de lucht gehaald.
Zoals te zien is in vele artikelen op The Vigiliant Citizen, worden
subliminale en semi-subliminale boodschappen vaak gebruikt in
films en muziekvideo‟s om berichten en ideeën over te brengen
naar de kijkers.
Desensibilisatie
In het verleden, wanneer er veranderingen aan de bevolking werden opgelegd, zouden ze de straat op zijn
gegaan om te protesteren wat zelfs uit kon lopen tot rellen. De voornaamste reden voor deze
tegenstrijdigheid was te wijten aan het feit dat de verandering duidelijk werd aangekondigd door de heersers
en dus begrepen werd door de bevolking. Het gebeurde plotseling, en de gevolgen daarvan konden duidelijk
worden geanalyseerd en geëvalueerd. Vandaag de dag, wanneer de elite de behoefte hebben dat een deel
van hun agenda door het publiek aanvaard moet worden, wordt het gedaan door desensibilisatie. De
agenda, die in kan gaan tegen de publieke belangen, wordt langzaam, geleidelijk en herhaaldelijk aan de
wereld voorgesteld door middel van films (door het probleem erin op te nemen), muziekvideo‟s (die het cool
en sexy maken) of het nieuws (die het presenteren als een oplossing voor de problemen van vandaag). Na
de massa enkele jaren te hebben blootgesteld aan een bepaald agendapunt, presenteren de elite het
concept openlijk aan de wereld en, als gevolg van de mentale programmering, wordt het begroet met een
algemene onverschilligheid en wordt het passief geaccepteerd. Deze techniek is afkomstig uit de
psychotherapie.
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“De technieken van psychotherapie, die op grote schaal bedreven worden en geaccepteerd zijn als een
middel om psychische stoornissen te genezen, zijn ook methodes om de mens mee te controleren. Ze
kunnen systematisch worden gebruikt om de houding en het gedrag te beïnvloeden. Systematische
desensitisatie is een methode die gebruikt wordt om angst te ontbinden, zodat de patiënt (het publiek) niet
langer meer last heeft van een specifieke angst, een angst voor geweld bijvoorbeeld. [...] Mensen passen
zich aan angstwekkende situaties aan, als ze er maar lang genoeg aan blootgesteld worden”.
– Steven Jacobson, Mind Control in the United States
Voorspellende programmering vinden we vaak terug in de science fiction genre. Het presenteert een
specifiek beeld van de toekomst – degene die gewenst is door de elite – totdat het uiteindelijk in de hoofden
van de mens onvermijdelijk wordt. Een decennium geleden, werd het publiek gedesensibiliseerd voor oorlog
tegen de Arabische wereld. Vandaag, wordt de bevolking geleidelijk aan blootgesteld aan het bestaan van
“mind control”, van transhumanisme en van een Illuminati elite. Opgekomen uit de schaduw, vinden we deze
begrippen nu overal in de populaire cultuur. Dit is wat Alice Bailey beschrijft als de “externalisering van de
hiërarchie”: de verborgen heersers geven zich langzaam aan bloot.
Occulte symboliek in de popcultuur
- een film door de elite, voor de elite?
In tegenstelling tot de hierboven vermelde informatie, is documentatie over occulte
symboliek nogal moeilijk te vinden. Dit zal niet als een verrassing komen, want de
term „occulte‟, betekent letterlijk „verborgen‟. Het betekent ook “voorbehouden aan
degenen met de kennis” aangezien het alleen meegedeeld wordt aan degenen die
waardig worden geacht voor de kennis. Het wordt niet onderwezen op scholen,
nog wordt het besproken in de media. En wordt dus als marginaal of zelfs
belachelijk beschouwd door de algemene bevolking.
Occulte kennis wordt echter niet, als belachelijk beschouwd in de occulte kringen.
Het wordt als tijdloos en heilig beschouwd. Er is een lange traditie van hermetische
en occulte kennis die onderwezen wordt door geheime genootschappen afkomstig
van de oude Egyptenaren, tot aan Oosterse-mystici, de Tempeliers en de hedendaagse vrijmetselaars. Zelfs
indien de aard en diepte van deze kennis door de eeuwen heen hoogstwaarschijnlijk aangepast en
veranderd werd, hielden de mysterie scholen hun belangrijkste kenmerken, welke zeer symbolisch,
ritualistisch en metafysisch zijn. Deze kenmerken, welke een ingewikkeld onderdeel van de oude
beschavingen vormden, werden volledig uit de moderne maatschappij geëvacueerd om vervangen te
worden door het pragmatische materialisme. Om deze reden, zit er een belangrijk verschil van inzicht tussen
de pragmatische gemiddelde persoon en de ritualistische gevestigde orde.
“Als deze innerlijke leer voor altijd geheim gehouden bleef voor de massa‟s, voor wie een eenvoudigere
code was bedacht, is het niet zeer waarschijnlijk dat de exponenten van elk aspect van de moderne
beschaving – filosofisch, ethisch, religieus en wetenschappelijk – onwetend zijn over de ware betekenis van
de theorieën en leerstellingen waarop hun overtuigingen gebouwd zijn? Hebben de kunsten en
wetenschappen, die de race geërfd hebben van oudere volkeren, onder hun reële exterieur een mysterie
verborgen zo groot, dat alleen de meest verlichte intellectueel de gewichtigheid ervan kan vatten? Dit is
ongetwijfeld het geval”.
– Manly P. Hall, Secret Teachings of all Ages
De “eenvoudigere code” bedacht voor de massa zijn de georganiseerde religies. Het wordt nu de Tempel
van de massamedia en predikt op een dagelijkse basis extreem materialisme, spirituele vacuosity? en een
egocentrisch, individualistisch bestaan. Dit is precies het tegenovergestelde van de eigenschappen die nodig
zijn om een werkelijk vrij individu te worden, zoals onderwezen door alle grote filosofische stromingen. Is een
dom gemaakte bevolking gemakkelijker te bedriegen en te manipuleren?
“Deze blinde slaven werd verteld dat ze “vrij” en “hoog opgeleid” zijn, zelfs als ze achter borden marsheren
zou dat ertoe leiden dat elke middeleeuwse boer gillend en in paniek van hen weg zou rennen – getroffen
door terreur. De symbolen die de moderne mens omarmt met het naïeve vertrouwen van een kind staat voor
het begrip van de traditionele boer uit de oudheid gelijk aan het lezen van een spandoek: „Deze kant uit voor
je dood en slavernij‟”.
– Michael A. Hoffman II, Secret Sosicieties and Psychological Warfare
Ter afsluiting
Dit artikel onderzocht de grote denkers op het gebied van de massamedia, de
media machtsstructuur en de technieken die gebruikt worden om de massa te
manipuleren. Ik denk dat deze informatie van vitaal belang is om het “waarom”
te kunnen begrijpen in de besproken onderwerpen op Vigiliant Citizen. De
“bevolking” (massa) versus “heersende klasse”, in vele artikelen tweedelig
beschreven is geen “samenzweringstheorie” (nogmaals, ik haat dat woord),
maar is een realiteit die duidelijk aangegeven wordt in de werken van enkele
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van de meest invloedrijkste mannen van de 20e eeuw.
Lippmann, Bernays en Lasswell hebben alle aangegeven dat het publiek niet in staat is om over hun eigen
lot te beslissen, wat het inherente doel van de democratie is. In plaats daarvan, riepen zij op tot een
cryptocracy, een verborgen overheid, een heersende klasse die verantwoordelijk is voor de “verwarde
kudde”. Aangezien hun ideeën verder op de samenleving worden toegepast, wordt het steeds duidelijker dat
een onwetende bevolking geen obstakel is waar de heersers mee te kampen hebben: “Het is iets dat
WENSELIJK is” en, inderdaad, noodzakelijk om het totale leiderschap te kunnen verzekeren. Een
onwetende bevolking weet niets over haar rechten, ze zijn niet op zoek naar een beter begrip van de
problematiek en zijn niet betrokken bij de autoriteiten. Ze volgen gewoon de trends. De populaire cultuur
richt zich op, en voed onwetendheid door voortdurend geestdodend entertainment te serveren en licht te
werpen op gedegenereerde beroemdheden als afgoden. Vele mensen vragen me:
“Is er een manier om dit te stoppen?” Ja, die is er. STOP MET HET GELOVEN
VAN “HUN ONZIN” EN LEES EEN BOEK!
“Als een natie verwacht onwetend en vrij te zijn, verwacht het iets wat nooit was
en nooit zal worden”. - Thomas Jefferson. Blijf Waakzaam!
Klik hier om het Pdf boek Propaganda van Edward Bernays te downloaden
Eerdere delen van de serie Wees Waakzaam: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4
Bron: http://vigilantcitizen.com/ (Vrij vertaald door René Voogt)
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.

De bijbel blijkt altijd weer waar!
Nog een paar voorbeelden:
De Bijbel (2-3000 jaar geleden): Vrije, zwevende massa in de ruimte –Job26:7
De 'wetenschap' toen: De aarde zat op een groot beest
De 'wetenschap' nu: Vrije, zwevende massa in de ruimte
De Bijbel (2-3000 jaar geleden): Elke ster is verschillend – 1Kor15:41
De 'wetenschap' toen: Alle sterren zijn dezelfde
De 'wetenschap' nu: ): Elke ster is verschillend
De Bijbel (2-3000 jaar geleden): Licht beweegt – Job38:19,20
De 'wetenschap' toen: Licht was bepaald door een plaats
De 'wetenschap' nu: Licht beweegt
De Bijbel (2-3000 jaar geleden): Lucht heeft gewicht – Job28:25
De 'wetenschap' toen: Lucht was gewichtsloos
De 'wetenschap' nu: Lucht heeft gewicht
De Bijbel (2-3000 jaar geleden): De wind waait in cyclonen – Pred1:6, Joh3:8
De 'wetenschap' toen: De wind waait rechtuit
De 'wetenschap' nu: De wind waait in cyclonen
De Bijbel (2-3000 jaar geleden): De oceaan bevat bronnen – Job38:16
De 'wetenschap' toen: De oceaan wordt alleen gevoed door rivieren en regen
De 'wetenschap' nu: De oceaan bevat bronnen
De Bijbel (2-3000 jaar geleden): De aarde is een sfeer - Jes40:22)
De 'wetenschap' toen: de aarde was vlak.
De 'wetenschap' nu: de aarde is een sfeer.
De Bijbel (2-3000 jaar geleden): Oneindig veel sterren – Jer33:22
De 'wetenschap' toen: Slechts 1100 sterren
De 'wetenschap' nu: Oneindig veel sterren
De Bijbel (2-3000 jaar geleden): Schepping gemaakt uit onzichtbare elementen – Hebr11:3
De 'wetenschap' toen: De „wetenschap‟ was onwetend en onbekend hierover
De 'wetenschap' nu: Schepping gemaakt uit onzichtbare elementen („atomen‟).
De Bijbel (2-3000 jaar geleden): Bloed is de bron van leven en gezondheid – Lev17:11
De 'wetenschap' toen: Zieke mensen moeten worden ader gelaten, bloed verspild
De 'wetenschap' nu: Bloed is de bron van leven en gezondheid
De Bijbel (2-3000 jaar geleden): De oceaan bevat diepe valeien en bergen – 2Sam22:16, Jon2:6
De 'wetenschap' toen: De oceaanbodem is plat
De 'wetenschap' nu: De oceaan bevat diepe valeien en bergen
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Brabantse primeur: eerste organische microprocessor ter wereld
Bron / origineel: (c) www.c2w.nl
Eindhovense en Leuvense onderzoekers hebben de eerste werkende 8bits microprocessor ter wereld gemaakt die bestaat uit organische
transistoren op een flexibele plastic folie. Je zou hem bijvoorbeeld in
textiel of in wegwerpverpakkingen kunnen verwerken, zo melden de
bedenkers in een persbericht. Die bedenkers zijn het Leuvense
onderzoekscentrum imec, TNO in Eindhoven, het door hen samen
opgerichte Holst Centre (ook in Eindhoven) en de eveneens daar
gevestigde Philips-spinoff Polymer Vision. De processor bevat in totaal
3.993 transistoren.Ze bestaan uit de organische halfgeleider pentaceen, afgewisseld door eveneens
organisch isolatiemateriaal en dunne metaalstripjes als elektrische aansluiting. Als ondergrond dient een
flexibele kunststoffolie; het geheel is 0,25 micrometer dik. De transistoren zijn verdeeld over twee stukjes
folie. Het rekengedeelte meet 1,96 bij 1,72 cm en bevat 3.381 transistoren. Een tweede stukje meet 0,72 bij
0,64 cm en heeft 612 transistoren die de instructiecode bevatten. Het geheel werkt bij een
voedingsspanning van minimaal 10 en maximaal 20 V, bij een zeer bescheiden klokfrequentie van 6 Hz.
Qua rekenkracht vergelijken de makers hem met de eerste Intel-chips van 40 jaar geleden. Veel prestaties
moet je er niet van verwachten maar hij kàn rekenen, en voor zeer eenvoudige klusjes zou hij bij
massaproductie stukken goedkoper moeten uitvallen dan een silicium chip.
Als voorbeelden van zulke klusjes denkt imec onder meer aan medicijnverpakkingen die aangeven wanneer
je de volgende pil moet slikken, en dozen koekjes die bijhouden hoeveel je er al op hebt en dat automatisch
omrekenen in calorieën. / Bron: imec

Moody´s verklaart oorlog aan euro
door een van onze correspondenten op jul.13, 2011
Euro moet eraan
De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody´s gaat helemaal los in haar poging om
de euro om zeep te helpen. Gisteravond, vlak voor de sluiting van de Amerikaanse
beurzen maakte Moody´s bekend dat zij aan Ierse staatsobligaties de junk status
(rommel) heeft gegeven. Wat het motief hiervoor is, daar kan alleen naar geraden worden. Omdat Ierland
voorlopig de markt niet op hoeft om nieuwe leningen aan te gaan is het op zijn minst opmerkelijk te noemen
dat Moody´s juist nu met deze afwaardering komt. Het lijkt erop dat deze kredietbeoordelaar erop uit is om
het mondiale Monetaire Systeem een beving te laten ondergaan van 10 op de schaal van Richter. Het ene
na het andere Europese land werd al door de kredietbeoordelaar doorverwezen naar de junk status.
Weliswaar zijn dit allemaal redelijk kleine economieën, die door de eurolanden en de ECB nog wel overeind
kunnen worden gehouden. Toch kan de conclusie worden getrokken dat dit alleen maar een voorbode is om
uiteindelijk een land aan te vallen wat zo groot is dat Europa financieel niet in staat is dat land van de
ondergang te redden. Een soort van “self-fulfilling-prophecy-beleid” om beleggingsinstituten te dwingen de
staatsobligaties van de hand te doen en nieuwe investeerders de mogelijkheid te ontnemen te investeren.
Moody´s weet dat het voor de meeste constitutionele beleggers verboden is te investeren in landen met een
junkstatus. Nog geen week geleden verlaagde Moody´s de staatsobligaties van Portugal in één keer met vier
stappen tegelijk naar de prullenbak. Zo´n grote afwaardering in één keer is hoogst ongebruikelijk bij
kredietbeoordelaars en het heeft er alle schijn van dat Moody´s haast heeft met het in diskrediet brengen
van de euro. Zodra de kredietbeoordelaars een land te pakken hebben in de grootte van bijv. Italië of
Spanje, staat hiermee ogenblikkelijk het voortbestaan van de euro op het spel.
China en Rusland mijden dollar
Dat grote landen zoals China en Rusland zich al geruime tijd ernstig zorgen
maken over de financiële toestand van de Verenigde Staten en daarom hun
dollarposities aan het afbouwen zijn, baart de Amerikanen grote zorgen. China,
Rusland, India en nog een paar opkomende economieën zijn hun dollars
gestaag aan het inruilen voor harde ´assets´ zoals bijvoorbeeld goud, zilver en
mijnbouw. Ook gaan er steeds geruchten dat deze landen overwegen om de
dollar als wereldreservemunt de rug toe te keren en hun transacties vervolgens
in euro´s te gaan doen. Dat de Amerikanen hier niet blij mee zijn moge duidelijk
zijn. Wat kan een Amerikaanse kredietbeoordelaar beter doen dan deze munt in
diskrediet te brengen? Het in diskrediet brengen van anderen zit in de Amerikaans cultuur ingebakken. De
Amerikaanse overheidsschuld is ten opzichte van Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Italië vele malen
riskanter. Hier hoor je de kredietbeoordelaars niet over. De Amerikaanse overheden zitten tot over de oren in
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de schuld en hebben het absolute schuldplafond bereikt. Om de Amerikaanse overheid niet failliet te laten
gaan moet dit schuldplafond met 2000 miljard dollar worden verhoogd. Nog meer schuld dus. De
Democraten en Republikeinen zijn in een ware oorlog verzeild geraakt over hoe dit probleem moet worden
aangepakt. Als er één land de junkstatus zou moeten krijgen dan zijn dat Verenigde Staten. Toch houden
Moody´s, Standard & Poor´s en Fitsch Ratings de triple-A status van Amerika krampachtig overeind.
Wereldmunt
Het leidt voor ons geen twijfel dat de internationale financiële sector met hulp
van de hun ´welgezinde´ kredietbeoordelaars erop uit zijn om de euro de
genadeklap te geven. Hiermee winnen zij tijd om hun waardeloze,
opgeblazen papieren dollar nog een poosje haar smerige, internationale spel
te laten spelen, totdat het juiste moment is aangebroken om via de ontstane
chaos hun zo innig gewenste ´wereldmunt´ er doorheen te douwen. De
kortzichtige besluiteloosheid van de Europese politici en hun afhankelijkheid
van de bankiers zijn er de oorzaak van dat het zover heeft kunnen komen.
In onderstaand filmpje ziet u hoe de Portugezen over Moody´s denken.
Bron en video: http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/07/moody%c2%b4s-verklaart-oorlog-aan-euro/

Een zwarte doos in uw auto, u weet wel waarom
Het wordt gepresenteerd als eCall en is in de eerste plaats voor uw aller
bestwil uiteraard. Bij ongelukken belt het dingetje de hulpdiensten, zodat die
direct ter plaatse zijn om u te helpen. Knap nietwaar? Of als het doosje niet
zeker is, belt het eerst u. De Europese Unie wil vanaf 2015 de zwarte doos in
elke nieuwe auto hebben. Maar misschien is het al in 2014 In Amerika zou
die al verplicht zijn, dus niet. Het ding zit daar wel in heel veel auto's. Onze
Neelie is ook erg voor. Alleen is hulp oproepen bij puinruimen na
verkeersongelukken niet het enige dat de automatische spion misschien
doet. Het kan ook verkeersovertredingen registeren, de auto identificeren, ingrijpen bij te hard rijden.
Volgens geënquêteerden was dat allemaal geweldig. Wij moeten immers tegen onze eigen slechtheid
beschermd worden. De algemene introductie van de zwarte doos zou veel verkeersdoden schelen. 2500
doden per jaar in heel Europa en 15% minder ernstig gewonden. In 2008 stierven zo'n 39 000 mensen op
Europeese wegen volgens de Europese Commissie. De EU zorgt goed voor zijn burgers.
Zorgverzekeraar Univé zorgt echter nog beter voor haar klanten. Univé wil vanaf nu het doosje al aanbieden
aan haar klanten. Deze klanten betalen de normale premie voor hun autoverzekering plus een leutele zes
eurootjes per maand extra. Wat het doosje verklikt over het rijgedrag zal in geval van een ongeluk niet
gebruikt worden om de schuldvraag vast te stellen. Wat een bofkonten die klanten.
De industrie kijkt uiteraard ook ronkend mee. Business is business.
eCall -- The Automatic Emergency Call For Europe
http://www.youtube.com/watch?v=6UuIUickRA0
Bron en video‟s: http://www.zaplog.nl/zaplog/article/een_zwarte_doos_in_uw_auto_u_weet_wel_waarom

USA: herbicide verdacht in doden massale aantallen bomen
Bron / origineel: www.terradaily.com
Een pas op de markt gebrachte onkruidverdelger is de hoofdverdachte voor
het doden van massale aantallen fijnsparren en dennen in de VS. Producent
DuPont komt nu met het verhaal dat men het middel niet in de buurt van deze
bomen moet gebruiken. Herbiciden gebruikers zijn afgelopen jaar massaal
overgestapt naar Imprelis daar DuPont claimt dat het milieuvriendelijker is als
zijn voorgangers. Het Environmental Protection Agency (EPA) keurde het
middel in 2010 goed. Amy Frankmann (Michigan Nursery and Landscape Association) vertelde dat ze zulke
massale sterfte niet meer heeft gezien sinds essenprachtkever alle essen vernietigde. Tuinarchitect Mark
Underwood klaagt dat zijn klanten hem bellen met de mededeling dat hun bomen sterven, wat nu? Zoiets
heeft Underwood nog nooit meegemaakt. Ondertussen heeft de EPA vorige week woensdag een
telefoonconferentie gehouden met landbouw ambtenaren uit verschillende staten. Dit om informatie te
verzamelen over het vernietigende effect van Imprelis op fijnsparren en dennen. Kate Childress,
woordvoerster DuPont verklaart dat het probleem serieus onderzocht zal worden. We voelen ons erg
betrokken bij de gebeurtenissen.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/usa_herbicide_verdacht_in_doden_massale_aantallen_bomen
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Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (1)

Het antichrist-systeem in de Bijbel vertoont talloze treffende
gelijkenissen met de islam en de verwachte komst van de Mahdi.
'Trots is de ergste ziekte waar we aan kunnen lijden,' aldus Walid
Shoebat, een voormalige Palestijnse terrorist die zich bekeerde tot
het christendom. 'De effecten die Hitler en de Nazi's op het Duitse
volk hadden waren vele malen erger dan de gevolgen van de huidige
drugepidemie in Amerika. In onze tijd zien we in ruim 50
moslimlanden over de hele wereld de opkomst van een vergelijkbare
epidemie van trots. Het gevolg zou al op korte termijn het op diverse
fronten uitbreken van een aantal islamo-nazi oorlogen kunnen zijn.
Voorspelt de Bijbel zo'n cataclysmische gebeurtenis waarbij zoveel moslimlanden zijn betrokken? Het
antwoord is absoluut: JA.'
'Het keerpunt in mijn leven als moslim terrorist was de dag dat ik de beste $ 10 dollar van mijn leven uitgaf
aan het kopen van een Bijbel. Misschien wel de meest cruciale ontdekking die ik deed was dat de Bijbel niet
slechts een boek met wijze uitspraken en diepzinnige gedachten voor persoonlijke meditatie is, zoals velen
denken. De Bijbel is ook een wegenkaart met daarop het lot en de toekomst van de mensheid.'
Voor Shoebat was het opwindend te ontdekken dat de Bijbel zich vooral concentreert op het Midden Oosten,
waar hij opgroeide. Op persoonlijk gebied was de Bijbel een spiegel die hem liet zien wat er allemaal mis
was in zijn ziel. 'Bedenk eens wat het met mij, een trotse moslim, deed toen ik de gedetailleerd omschreven
opkomst en ondergang van toekomstige islamitische landen en coalities ging bestuderen. Ik had nooit
kunnen denken dat ik naast sociologie, Engels en psychologie ook een cursus futurologie zou krijgen.'
De Mahdi, de Antichrist
'U kunt zich niet voorstellen hoe ik me voelde toen ik in de Bijbel zoveel omschrijvingen las van de Mahdi,
waar ik toen ik opgroeide zoveel over geleerd had. Het was een schok te ontdekken dat deze Mahdi op heel
veel plaatsen in de Bijbel is terug te vinden. In de Bijbel wordt hij echter niet de Mahdi, maar de Antichrist
genoemd. Waren de profeten van de Bijbel soms islamofoob? Voor Soenitische moslims is de Mahdi
tenslotte de 'rechtvaardige, geleide, verwachte persoon'. De Shi'itische moslims noemen hem de 'heer van
deze eeuw'. Dat is exact hoe in de Bijbel satan wordt omschreven: de 'heer (of god) dezer eeuw' (2 Cor.4:4).'
'Misschien denkt u dat dit gewoon toeval is, maar als ik klaar ben met het aantonen van tientallen
overeenkomsten tussen het islamitische systeem en dat van de antichrist, zult u het niet langer enkel toeval
kunnen noemen. Wat iedereen zou moeten beangstigen is het feit dat het verhaal over de Antichrist niet
enkel een nachtmerrie is uit een stokoud boek, maar in snel tempo voor onze eigen ogen realiteit aan het
worden is.'
'Volgens de islamitische traditie verschijnt de Mahdi niet alleen als een obscure religieuze leider, maar komt
hij met name om het Kalifaat te herstellen. Islam beveelt zijn volgelingen: 'Als u hem ziet, ga en bewijs hem
trouw, zelfs al zou u over ijs moeten kruipen, want hij is de medeheerser (Khalifa) van Allah, de Mahdi' (Ibn
Maja, Kitab al-Fitan #4048). 'Want hij zal de weg bereiden voor, en de regering oprichten van de familie (of
gemeenschap) van Mohammed... Iedere gelovige is verplicht hem te steunen' (Sunan Abu Dawud).
Moslim-goedpraters en de Hadith
'In het kort gezegd bevat de Hadith, of Sunnah, de verslagen van zowel de woorden als de daden van de
profeet Mohammed. Met andere woorden: de Koran is 'zo zegt Allah', en de Hadith is 'zo zegt Mohammed'.
Het begrijpen van de Hadiths is cruciaal bij het debatteren met moslim-goedpraters. Iedere keer als een nietmoslim begint over het islamitische terrorisme, reageert de doorsnee moslim-goedprater steevast met 'laat
me één tekst in de Koran zien waar geweld wordt gepredikt.' Dit is een veelgebruikte tactiek om
Westerlingen af te schepen, want welke tekst vervolgens ook gegeven wordt, deze wordt weggeredeneerd
als zijnde 'zelfverdediging', of als geboden die enkel voor één bepaalde gebeurtenis golden.'
'Met andere woorden, alle geboden in de Koran die moslims oproepen om geweld te plegen zijn verouderd
en niet langer toepasbaar. Dit is echter pure misleiding, een public-image achtige jihad. De eerste reactie op
zo'n vraag zou namelijk altijd deze vraag moeten zijn: 'Beschouwt u Mohammed als de beste autoriteit voor
het interpreteren van de Koran?' Oftewel: Is de Hadith gezaghebbend voor moslims? Dit resulteert in een
Jezus-stijl achtige schaakmat, want als een moslim de autoriteit van de Hadith ontkent, ontkent hij de
autoriteit van Mohammed als de profeet.'
'Heel vaak zal de zich in allerlei bochten wringende moslim-goedprater beweren dat hij veel teksten in de
Hadith niet geloofd, vooral niet de teksten die u aanhaalt in de discussie over geweld. Deze discussie zal
echter altijd eindigen als het volgende, krachtige vers uit de Koran wordt gegeven: 'O gij die gelooft,
gehoorzaam Allah en gehoorzaam zijn boodschapper en degenen met autoriteit onder u. Als u ergens een
meningsverschil over krijgt, verwijs dan terug naar Allah en zijn boodschapper, als u gelooft in Allah en de
Laatste Dag...' (Qur'an 4:59). Iedere moslim die dus de Hadith ontkent, ontkent niet alleen het gebod van
Allah, maar ook Allah zelf! Dit is te vergelijken met een christen die het Nieuwe Testament ontkent.
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'In werkelijkheid ontkennen deze draaiende moslim-goedpraters helemaal niet de Hadith. Ze ontkennen het
alleen in uw gezicht. Slechts weinig Westerlingen beseffen dat het moslims is toegestaan de waarheid te
verhullen als ze met niet-moslims praten. De Sunnah is net zo belangrijk voor een moslim als het Nieuwe
Testament voor een christen. 'De Sunnah is naast de Koran alles dat van Allahs boodschapper kwam. Het
verklaart en geeft details voor de wetten die in de Koran worden gevonden' (de Sunnah over de Sunnah
zelf). Geen enkele serieuze moslimgeestelijke ontkent de 200-plus geboden in de Hadith, waarin niets
minder dan de jihad met het zwaard wordt gepromoot, inclusief plotselinge invasies, met als enige doel het
verspreiden van de aanbidding van Allah.'
'Onthou dat het verschil tussen het christendom en de islam in één zin is samen te vatten: Het christendom
is Calvary (Golgotha), de islam is Cavalry (cavalerie, oftewel: kanonnen). Het doel van Mohammed, de
Khalifa, de Mahdi en alle gehoorzame moslims is het bereiken van maar één ding, en dat is de verspreiding
van de enige glorie van Allah als de opperste god door middel van de jihad en oorlog, totdat er niemand
meer is die niet wil zeggen dat er geen god buiten Allah is, en Mohammed zijn boodschapper is.'
De Islamitische Jezus verwoest het christendom
'In de islamitische traditie ontbeert de speciale titel 'messias' alle ware Bijbelse messiaanse kenmerken.
Volgens de islam zal Jezus het land Israël niet teruggeven aan de Joden, noch zal het Zijn taak zijn Zijn
trouwe volgelingen te verlossen van de voortdurende vervolging door de Antichrist. In de islam komt Jezus
terug als een radicale moslim, om de moslimlegers te leiden tot de vernietiging van het christendom, het
afslachten van alle Joden en om het kruis te breken. Hoe ironisch en pervers het ook moge klinken, toch is
dit precies wat fundamentele moslims over de hele wereld geloven en waar ze dan ook op wachten.'
We hebben duidelijk gezien dat de islam EEN antichristelijke religie is. Is er echter ook bewijs dat de islam
DE religie van de antichrist is? Laten we eens hard en definitief 'DNA' bewijsmateriaal verzamelen om deze
theorie te ondersteunen.
Jezus keert terug als Krijger
Christenen halen vaak Jozef aan als de Oud Testamentische voorafschaduwing van de Messias. Jozef is
het beeld van de lijdende Messias en David het beeld van de Koning Messias. Jozefs verwerping door zijn
broeders staat voor Israëls verwerping van Christus. Davids koningschap is een type van het Messiaanse
koningschap, want het Koninkrijk van Christus zal in Jeruzalem worden gevestigd.'
'Er is echter nog een Bijbelse figuur die vrijwel nooit wordt aangehaald als zijnde een beeld van Christus:
Gideon, als beeld van de Krijger-Messias. Gideon is echter cruciaal als we willen begrijpen wat de Messias
zal doen tijdens zijn oorlogsexpedities, nadat Hij neergedaald is op de Olijfberg om te vechten in de slag om
Jeruzalem. Het komt zelden ter sprake, maar Christus zal net als Gideon vechten tegen Midjan, de
Ismaëlieten waar in Richteren 8:22 naar verwezen wordt. Het zijn de afstammelingen van Abrahams vierde
zoon, die hij kreeg met zijn bijvrouw Ketura (Gen.25). In de Bijbel vecht Christus net als Gideon tegen de
inwoners van Arabië:
'God komt van Teman en de Heilige van het gebergte Paran. Zijn majesteit bedekt de hemelen, en de aarde
is vol van zijn lof. Er is een glans als van zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde en daar is het omhulsel
zijner kracht.' (Habakuk 3:3-4)
Jezus Zelf die terugkeert uit Teman, van het slagveld in Arabië - hoe vaak wordt dit in kerken besproken?
Wanneer werd er ooit op een zondagsschool geleerd dat Christus zal vechten en uit Arabië zal terugkeren?
Nooit! Er wordt nooit over gesproken in kerken, maar dat zou wel moeten. Jezus zal lichamelijk terugkeren
en niet alleen de inwoners van Arabië oordelen, maar ook die van Kush, de huidige islamitische landen
Soedan en Somalië. 'Ik zie de tenten van Kusan (Kush) onder druk, de tentkleden van het land van Midjan
sidderen.' (Hab.3:7-8) Midjan verwijst naar het gebied ten oosten en zuiden van de rivier de Jordaan, het
huidige Jordanië en Saudi Arabië, wat het hart van het islamitische territorium is.'
'Beschrijvingen van dit soort veldslagen, waarbij Christus tegen de moslimlanden vecht, worden in heel het
Oude Testament gevonden. De vijanden die tegen Christus zullen opstaan worden als volgt beschreven:
'Heel dat volk komt om geweld te bedrijven, het aanstormen van zijn voorhoede is een oostenwind, en ze
verzamelen gevangenen als zand. Met koningen drijven ze de spot en machthebbers zijn hun een belaching.
Ze lachen om elke vesting, ze werpen er aarde tegenop en nemen haar in.' (Hab.1:9-10, aangepast aan
KJV).
Antichrist komt uit Arabië
De vijanden van de oostenwind zijn de 'sprinkhanen' van Arabië en de koningen uit het Oosten. En voor het
geval iemand denkt dat dit slechts een kleinere oorlogsexpeditie van de Messias tegen de moslims is en de
échte slag geleverd wordt met een Europese Antichrist, zoals velen denken - kijk eens naar de context van
Habakuk. Het is de laatste strijd van de Messias tegen de Antichrist, die wordt omschreven als de 'meest
trotse' in Habakuk 2:5, de persoon die het vredesverdrag zal verbreken en in de naam van zijn god de oorlog
zal verklaren: 'Dan zal hij van gedachten veranderen, en hij zal verder trekken en zich schuldig maken en
zijn kracht toeschrijven aan zijn god.' (Hab.1:11, vertaald uit KJV).
In het boek Numeri staat één van de vroegste, duidelijkste en meest directe messiaanse profetieën in de
Bijbel, die zegt dat de Messias zal komen om specifiek dezelfde volkeren te bevechten en te overwinnen.
Deze profetie werd gedaan door Bileam en werd gegeven aan Balak, de koning van de Midjanieten
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(/Moabieten): '... een Ster gaat op uit Jacob, een Scepter rijst op uit Israël, en verbrijzelt Moabs slapen, en
verplettert alle zonen van Set. Dan zal Edom een veroverd gebied wezen, en Seïr zal een veroverd gebied
wezen - zijn vijanden. Maar Israël zal kracht oefenen, en Hij zal heersen uit Jakob, en de vluchtelingen uit de
stad verdelgen.' (Num.24:17-19)
De Messias wordt hier omschreven als vertrekkende uit Jacob, in het bezit zijnde van de Scepter, een
duidelijke referentie naar Zijn toekomstige Koningschap over Israël. Deze drie namen, Moab, Edom en Seïr,
verwijzen allen naar hetzelfde volk en dezelfde regio, namelijk de volken die ten oosten en zuiden van Israël
leven. Ligt Europa soms direct ten oosten en zuiden van Israël? Of is dit de locatie van Arabië?
Messias vernietigt Arabische volken
Ezechiël (35:1) spreekt van het oordeel over de berg Seïr, en verbindt deze met Edom: 'Zoals gij u verblijd
hebt omdat het erfdeel van het huis Israëls verwoest is, zó zal Ik aan u doen; het gebergte van Seïr en gans
Edom zal geheel een verwoesting worden. En zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben'(vs. 15). Groter Edom,
dat het land van Temam tot Dedan omvat, is heden ten dage het gebied van Jemen tot en met Saudi Arabië.
Als Jezus terugkeert en zijn Scepter neemt om Zijn vijanden te vernietigen, wie zijn dus Zijn vijanden? Het
zijn alle Arabische volken ten oosten van Israël. Dit wordt herhaald in Jesaja:
'Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen en
de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE (Jehovah) heeft het
gesproken' (25:8).
Is dit soms al gebeurd? Of verwijst dit naar de periode NA de terugkeer van Christus. Tenzij de dood
inderdaad al 'vernietigd' is en ik deze gebeurtenis gemist heb, verwijst dit dus duidelijk naar de terugkeer van
Christus: 'Want de hand des HEREN zal op deze berg (Zion) rusten, maar Moab zal op zijn plaats
neergestampt worden, zoals stro neergestampt wordt in het water van een mestkuil.' (25:10)
God lijkt er dus niet mee te zitten dat Hij hier geen beleefd en politiek correct taalgebruikt bezigt. Nogmaals:
de Messias komt terug om Moab te vertrappen. Hij wordt afgebeeld als staande met zijn zegenende hand
rustend op Israël maar met zijn voet gedrukt in de nek van Moab. Voor degenen die nog steeds geloven in
het 'Europese antichrist' verhaaltje: Waarom noemt God specifiek Moab, en niet een land in Europa? Als je
gewoon leest wat er staat, wat de meest redelijke benadering is, dan is de conclusie dat deze passage slaat
op de laatste overwinning op de huidige lichamelijke en spirituele afstammelingen van Moab, en daarom niet
op allegorische wijze betrekking kan hebben op Europa.
Kleren Messias zullen druipen van bloed
De waarheid is dus dat de Bijbel GEEN Europese antichrist leert. De profetie in Jesaja 63 sluit af met de
Messias die terugkeert uit Edom, met zijn kleren letterlijk druipend van het bloed van de massa's die hij heeft
afgeslacht! Hebt u ooit de Messias op deze manier horen beschrijven? Hij vertrok als een Lam, maar zal
terugkeren als een machtige overwinnende Leeuw:
'Wie is het ,Die van Edom komt, in helrode klederen van Bosra, Die daar praalt in Zijn gewaad, fier
voortschrijdt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen. Waarom
is dat rood aan Uw gewaad, en zijn Uw klederen als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers
alleen getreden en van de volken was niemand met Mij, Ik trad hen in Mijn toorn en vertrad hen in Mijn
grimmigheid; toen spatte hun bloed op Mijn klederen en Ik bezoedelde Mijn ganse gewaad. Want een dag
van wraak had Ik in de zin en het jaar van Mijn verlossing (of: vergelding) was gekomen.' (Jes.63:1-4)
Messias zal Zelf Libanon oordelen
De Messias zal zelfs in hoogst Eigen Persoon Libanon oordelen. In Jesaja 10:34 wordt de
verbazingwekkende verklaring gedaan dat 'Libanon zal vallen door toedoen van de Machtige'. Dit is de
Messias die de anti-Israëlische elementen (o.a. Hezbollah) in Libanon zal oordelen. Heel Libanon zal voor
Hem buigen. Sommigen zullen misschien zeggen dat de Machtige (Mighty one) hier niet de Messias is, maar
God de Vader. Jesaja 19:20 laat er echter geen misverstand over bestaan: 'Hij zal hun een verlosser en een
strijder (Mighty One, SV: Heiland en Meester) zenden, die hen zal redden.'
Wie is deze Verlosser, en hoe wordt Hij gezonden? In de Psalmen wordt Hij met dezelfde term Machtige
(Mighty One) afgeschilderd als een Soldaat en een Strijder: 'Gord Uw zwaard aan de heup, gij Held! Met Uw
Majesteit en Uw heerlijkheid.' (Ps.45:4). In Zefanja drie is deze 'Machtige' fysiek in Israël aanwezig: 'De
HERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal; ' (Zef.3:17).
Het is duidelijk dat dit de Messias is. God de Vader gaat alles en iedereen te boven, maar is niet lichamelijk
aanwezig in Israël. De profetie over het oordeel over Libanon is tevens de veroordeling van de Antichrist:
'Vrees niet, o Mijn volk, dat in Zion woont, voor de Assyriër. Hij zal u met de stok slaan en zijn staf tegen u
opheffen, zoals Egypte deed' (Jes.10:24-25). De Antichrist zal verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van
Libanon: 'Want het geweld dat tegen Libanon begaan is zal u bedekken, en het uitroeien van de beesten zal
u verschrikken, vanwege het vergoten mensenbloed en het geweld het land, de stad en al haar inwoners,
aangedaan.' (Hab.2:17)
De foutieve éénzijdige Westerse kijk op profetie
Waarom heeft het Westen dit alles gemist? In het Westen is het gebruikelijk dat als iemand over profetie
begint, de discussie onmiddellijk gaat over het boek Openbaring. De meeste boeken en artikelen over
profetie beginnen met en concentreren zich op de veelal allegorische passages in Openbaring, het laatste

Nieuwsbrief nr. 131 – 20 juli 2011 - pag. 28

boek in de Bijbel. Waarom niet aan het begin van de Bijbel beginnen? Waarom niet beginnen met de vele
letterlijke referenties en profetieën die in de Bijbel staan? In plaats van gelijk te beginnen met diverse
interpretaties van allegorische beelden en visioenen van beesten, hoornen, draken, et cetera, waarom niet
beginnen met wat duidelijk en rechtstreeks is? Dat zou toch een veel logischere benaderingswijze zijn?
Om een gegronde Bijbelse basis te verkrijgen over hoe het antichrist-systeem eruit zal zien, moeten ALLE
daarop betrekking hebbende Bijbelteksten in ogenschouw worden genomen, en moet niet alleen het laatste
en meest mysterieuze boek van de Bijbel -Openbaring- worden aangehaald. Hoewel de profetische 'kiekjes'
in Openbaring en het boek Daniël heel belangrijk zijn, vormen ze slechts een klein stukje van een veel
grotere hoeveelheid informatie die de Bijbel ons heeft gegeven. Veel te veel schrijvers en Bijbelverklaarders
beginnen echter juist met die profetische 'kiekjes', en als hun conclusies vervolgens niet ondersteund worden
door de overweldigende hoeveelheid andere profetische teksten, dan worden die teksten of zó verdraaid, dat
ze passen in hun eigen veronderstellingen, óf totaal genegeerd.
Alleen complete openbaring Bijbel is toereikend
'We kunnen echter niet akkoord gaan met zo'n profetisch 'lopend buffet'. Nogmaals: om een accuraat en
waarlijk Bijbels perspectief op de eindtijd te krijgen moeten we vertrouwen op de COMPLETE en TOTALE
openbaring van de Schrift. Wil een theorie of stelling overtuigend genoeg zijn om universeel overgenomen te
kunnen worden door de Kerk, dan is het nodig dat ALLE passages voldoende met elkaar in
overeenstemming zijn gebracht. Ze moeten bij elkaar passen, zodat er een algeheel consistent plaatje
ontstaat.
In de volgende delen zal uitgebreid ingegaan worden op de bewijzen die de Bijbel geeft dat de islam de
antichrist-religie is en dat de islamitische Mahdi de Antichrist zelf is.'
Xander - (1) Walid Shoebat

Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (2)
Noch een Europese Antichrist, noch een islamitische -de imam Mahdizal ooit over de hele wereld heersen.
Walid Shoebat, de voormalige Palestijnse moslimterrorist, vervolgt: 'Ooit
vroeg ik op een christelijke profetie-conferentie aan diverse auteurs een
Jezus-stijl achtige vraag: los van het vraagstuk of 'Magog' al dan niet
Rusland is, kunnen jullie één letterlijke Bijbeltekst aanwijzen waarin God
in de eindtijd een niet-moslim land vernietigt? Ik wachtte, en wachtte, en
kreeg geen antwoord. Toen vroeg ik: antwoorden jullie niet omdat jullie zo'n tekst niet kennen? Of is het
omdat jullie al zoveel boeken hebben geschreven die jullie niet willen afdanken?
Dezelfde vraag heb ik in duizenden kerken in heel de VS, Canada en Engeland gesteld. Tot op deze dag
was niemand het niet met mij eens dat er in de Bijbel geen letterlijke verwijzingen staan naar nietmoslimlanden die God in de eindtijd zal vernietigen - niet één! Daarom is het nodig dat we kijken naar de
enorme misinterpretaties aangaande de strekking en de geografische gebieden waar de Bijbelse profetieën
zich op concentreren.
Antichrist heerst over de hele Aarde, of...?
In het christendom wordt al tientallen jaren lang geleerd dat letterlijk ieder land op Aarde zal worden
overheerst door de komende Antichrist, dat er geen enkele ontsnapping mogelijk is aan het vreselijke 'teken
van het Beest', en dat ieder land van de wereld zal opstaan tegen Jeruzalem. Om deze theorie te
ondersteunen wordt onder andere Zacharia 12 aangehaald: '...ALLE volkeren der aarde...' (vs.3) zullen
samenkomen om Jeruzalem aan te vallen. In Zacharia 14 lezen we dat God 'alle volken tegen Jeruzalem ten
strijde (zal) vergaderen' (vs.2). Ook in het boek van de profeet Joël staat: 'Dan zal Ik alle volken verzamelen
en afvoeren naar het dal van Josafat..' (3:2).
De apostel Johannes gebruikt misschien nog wel de krachtigste termen als hij schrijft dat de Antichrist
autoriteit krijgt over 'elke stam en natie en taal en volk' (Openbaring 13:7). Kortom: er lijken ijzersterke
bewijzen voorhanden dat de Antichrist de hele wereld zal overheersen, en dat hij alle landen zal gebruiken in
zijn mars tegen Jeruzalem.
Echter, het woord gebruikt voor 'Aarde' in Zacharia is 'Eretz', wat vrijwel altijd wordt vertaald met 'land' (denk
aan Eretz Yisraël: het land Israël). Er zijn vele verzen in de Bijbel die dezelfde termen gebruiken, maar
waarin duidelijk niet de hele Aarde wordt bedoeld. Voorbeeld: de profeet Daniël schrijft over koning
Nebuknessar: 'O koning, God, de Allerhoogste, heeft uw vader Nebukadnessar koninklijke macht, grootheid,
eer en majesteit geschonken, en ten gevolgen van de grootheid die Hij hem geschonken had, leefden alle
volken, natiën en talen voor hem in vrees en beven;' (Dan.5:18-29)
Vreesde ieder volk op Aarde Nebukadnessars vader, of waren alleen die volken die over Nebukadnessars
vader hadden gehoord bang voor hem? Sprak Daniël over ieder land op de hele wereld, of alleen over de
landen die dicht genoeg bij Babylon lagen om erdoor te worden beheerst of beïnvloed? Was de inheemse
bevolking van Hawaii of Denemarken bevreesd voor Nebukadnessars vader? Natuurlijk niet! Daniëls gebruik
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van de term 'alle volken, natiën en talen' was daarom een min of meer pathetische uitdrukking om zijn
standpunt te benadrukken.
De landen RONDOM Israël
En zo zijn er in de hele Bijbel talloze vergelijkbare voorbeelden te vinden. Laten we de passage in Zacharia
12 nu eens in zijn hele context lezen: 'Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle
volken rondom; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik
Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk
verwonden.' (vs.2-3). Dus wie zullen er volgens deze passage specifiek Jeruzalem aanvallen: de volken
rondom. In onze tijd zijn alle landen die Israël omringen zonder uitzondering islamitisch.
Ook de profeet Joël bevestigt dit als hij over de laatste aanval op Jeruzalem schrijft: 'Dan zal ik alle volken
verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake
van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zijn mij land
verdeelden... Maakt u op en komt, alle volken van rondom, en verzamelt u. Laat de volken opstaan en
oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten.' (3:2+1112). De profeet Ezechiël noemt specifiek de landen die in de eindtijd Israël zullen aanvallen en daarmee
Gods oordeel over zich zullen afroepen: 'Zo zegt de Here HERE tot de bergen, de heuvels, de
beekbeddingen en de dalen, tot de woeste puinhopen en de ontvolkte steden, die voor het overblijfsel der
omwonende volken tot buit en tot een voorwerp van spot geworden zijn, daarom, zo zegt de Here HERE,
voorwaar, in het vuur van mijn naijver heb Ik gesproken tot het overblijfsel der volken en tot geheel Edom,
die met hartgrondige vreugde en diepe minachting mijn land voor zichzelf ten erfdeel hadden bestemd om
het volkomen uit te plunderen... Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten, dat Ik, de
HERE, herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, de HERE, heb het gesproken
en Ik zal het doen.' (36:2+36)
Merk het volgende patroon op: Ten eerste worden specifiek 'de landen rondom u' genoemd. Vervolgens
wordt één van die landen bij de naam genoemd: Edom. Edom wordt gebruikt om de vijanden van de Joden
die ten oosten van Israël leefden aan te duiden. Heden ten dage is dit met name het gebied van Jordanië en
Saudi Arabië. De Bijbel doet dus alle moeite om op te helderen wie deze landen 'rondom' zijn.
Nóg een reden waarom de leer dat alle landen op Aarde ten prooi zullen vallen aan de Antichrist onmogelijk
kan kloppen, is het feit dat sommigen zich tegen de Antichrist zullen verzetten en hem zelfs zullen aanvallen.
Vele landen zullen vallen, maar Edom, Moab en Ammon zullen 'uit zijn hand gered worden'. De Bijbel
spreekt over veel landen, NIET allemaal. Elders lezen we dat Kittim tegen de Antichrist zal opstaan: 'er
zullen schepen van Chittim (vaak vertaald met 'uit het Westen') tegen hem (de koning van het Noorden, de
Antichrist) komen, zodat hij afgeschrikt wordt;' (Daniël 11:30).
Europa in de Bijbel tégen de Antichrist
De Romeinse historicus Flavius Josephus identificeerde Kittim als Cyprus. De naam werd eerst gebruikt als
verwijzing naar de Cypriotische havenstad Kittiom. Kittim wordt ook in de Dode Zeerollen genoemd en wordt
in de Septuaginta vertaald met 'Romeinen'. In algemene zin werd de term Kittim gebruikt om alle eilanden en
volken aan de (noordelijke) kust van de Middellandse Zee aan te duiden, alsmede ook de volken die hen
opvolgden nadat de macht van de Feniciërs afnam. Merk op dat geen van deze landen islamitisch is! Als de
Antichrist dus inderdaad uit Europa zou komen, dan zouden de schepen van Kittim dus NIET tegen hem
uitvaren!
Beantwoorden we de vraag of er één of meer Europese landen in de Bijbel worden genoemd: JA. De
schepen van Kittim zijn letterlijk de Europese landen, van Cyprus tot Italië en ook Spanje. Volgens Daniël 11
vallen zij Antiochus aan, die een voorafschaduwing van de Antichrist was. Deze passage kan heel goed een
dubbele vervulling krijgen en daarom ook slaan op een toekomstige Europese aanval op de legermacht van
de Antichrist. Bedenk hierbij dat het leger van Turkije groter is dan dat van Groot Brittannië, Italië en
Frankrijk bij elkaar opgeteld. Daarentegen maakt Turkije geen enkele kans tegen de Italiaanse marine. 'Onze
vloot kan zich dan misschien wel niet meten met de vloot van Italië, maar ons leger is machtig,' verklaarde
Zia Pasha, de Turkse ambassadeur in de VS eens. Het Turkse leger is dus sterker, maar de vloot van Italië
kan Turkije verslaan.
Geen wereldregering!
Tussenconclusie: geen enkel Europees land wordt in de Bijbelse eindtijdprofetieën blootgesteld aan het
wraakoordeel van God. Rome wordt enkele malen genoemd in de Bijbel, en Spanje twee keer, zonder ook
maar één verwijzing naar het oordeel van God. Ezechiël bevestigt tevens dat de 'machtigste landen ter
wereld' de Antichrist juist zullen aanvallen: 'daarom, zie Ik breng vreemdelingen over u, de gewelddadigste
der volken; die zullen hun zwaarden trekken tegen de luister van uw wijsheid en uw glans ontwijden.' (28:7)
De term 'gewelddadigste', of 'tirannigste' (SV) betekent niet zozeer wreed (zoals verkeerd is vertaald in de
NBV), maar 'zeer machtig in de strijd'. God zal verschillende landen samenbrengen om de Antichrist aan te
vallen, en daarom kan het niet kloppen dat ieder land op Aarde ten prooi zal vallen aan de Antichrist, om
vervolgens Israël aan te vallen.
Ja, er zijn altijd al pogingen geweest om een één-wereldregering op te richten, maar die zijn allemaal
mislukt. Waarom? Omdat God Zelf in Genesis bepaald heeft dat de landen van de wereld altijd verdeeld
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zullen zijn. De duivel kan dus NOOIT de hele Aarde verenigen en onder zijn bevel stellen, simpelweg omdat
God dat zo bepaald heeft! Veel te veel Westerlingen kijken niet naar de context van de Bijbel en lezen het
Boek op narcistische wijze, waardoor heel veel boeken over de eindtijd zich concentreren op het Westen en
de geschiedenis interpreteren door een op het Westen gefocuste bril.
Toen ik echter voor het eerst de Bijbel opende, las ik over de plaatsen waarin ik was opgegroeid, zoals
Bethlehem en Jericho. Veel te veel Westerlingen begrijpen niet dat de Bijbel zich door-en-door concentreert
op het Midden Oosten. In het Bijbelse wereldbeeld is Jeruzalem het centrum van de Aarde - niet Europa of
Amerika. Hetzelfde geldt voor de Bijbelse profetieën over de eindtijd.
Antichrist ontkent Jezus als Zoon van God
In heel de Bijbel zijn de kenmerken van de Antichrist volkomen tegengesteld aan die van Christus:
Jezus Christus

De Antichrist

- De Waarheid

- De vader der leugen (Joh.8:44)

- De Heilige

- De wetteloze (2 Tess.2:8)

- De Zoon van God

- De zoon des verderfs (2 Tess.2:3)

- Het Mysterie van Godsvrucht

- Het mysterie (van zonde) (opb.17:5)

De Antichrist zal niet dezelfde namen als Christus hebben, maar hij zal zichzelf voldoende messias-achtige
kenmerken toedichten om de wereld te kunnen misleiden. Kijkend naar de kernmerken van Allah en zijn
messias-figuur, de Mahdi, zien we dat deze exact overeenkomen met waar de Bijbel ons nu juist voor
waarschuwt. De islam en de geest van de antichrist zijn precies hetzelfde, omdat beide systemen de Drieeenheid ontkennen en het Goddelijke Zoonschap van Christus.
Eén van de belangrijkste verzen in de Bijbel aangaande de Antichrist en de geest van de antichrist luidt: 'Wie
is de leugenaar, dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon
loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.'
(1 Joh.2:22-23). Wie dus de realiteit van de Drie-eenheid ontkent, alsmede ook het feit dat Jezus de Zoon
van God is, vertegenwoordigt de geest van de antichrist.
Bedenk dat de antichrist nooit zal beweren de zoon van God te zijn. Sterker nog, hij zal dit aspect belachelijk
maken. Dit is cruciaal, want de islamitische religie heeft als één van zijn belangrijkste fundamentele
kernovertuigingen de openlijke afwijzing dat Christus de Zoon van God is. Deze ontkenning wordt op diverse
plaatsen in de Koran gevonden. Volgens de Koran begaat iedereen die gelooft dat Jezus de Zoon van God
is zelfs een vreselijke godslastering, en wordt zo iemand vervloekt door Allah.
Naast het feit dat de Koran overduidelijk antichristelijke leerstellingen bevat, heeft de Islam een
geperverteerde Jezus gecreëerd die een belediging is voor de werkelijke, historische Jezus van het
christelijke geloof. Mij werd vroeger altijd geleerd dat als Jezus terugkeert Hij zal beweren een moslim te zijn
en alle claims dat Hij God of de Zoon van God zou zijn zal ontkennen. Tevens zal de islamitische Jezus
('Isa') veel christenen ertoe brengen zich te bekeren tot de islam. De Koran zegt dat Jezus op de Dag des
Oordeels als getuige zal optreden tegen alle christenen die weigeren moslims te worden (Qu'ran 4:159).
Islamitische Jezus zal christenen corrigeren
Moslimgeestelijken geloven dat christenen en Joden dan zullen erkennen dat Hij leeft en nooit is gestorven,
en daarom ook niet God is, noch de Zoon van God, maar enkel de slaaf van Allah. Isa zal dus tegen
iedereen getuigen die ooit gelooft heeft dat Hij de Zoon van God is. De zogenaamde 'gematigde' sheikh
Kabbani bevestigt dit: 'Net als alle profeten kwam profeet Jezus met de goddelijke boodschap van overgave
aan de Almachtige God, dat is de islam.' Hieruit blijkt dat Jezus / Isa in de islam persoonlijk zal terugkeren
om het foutieve geloof van de christenen in Hem te corrigeren, namelijk dat Hij nooit beweerd zou hebben de
Zoon van God te zijn. Ook zal Hij bevestigen dat Hij tijdens zijn eerste komst vooruit gewezen zou hebben
naar de profeet Mohammed:
'Jezus zal afdalen uit de hemel en opkomen voor de zaak van de Mahdi. De christenen en Joden zullen hem
zien en zijn werkelijke status erkennen. De christenen zullen hun geloof in deze godheid verlaten.' (Ayatullah
Baqir al-Sadr & Ayatullah Murtada Mutahhari, auteurs van 'The Awaited Savior').
De doctrines van de islam voldoen zo perfect aan wat de apostel Johannes de 'geest van de antichrist'
noemt. De Bijbel waarschuwde christenen lang geleden om de geesten te beproeven, om te zien of ze wel of
niet van God afkomstig waren. 'Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus
Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is
de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.' (1
Joh.4:2-3)
Godslastering heilig in islam
De lakmoes-test om te weten of een geest van God afkomstig is of juist van de duivel is het al of niet
erkennen dat Jezus Christus als Zoon van God een mens is geworden. Iedere geest die dit niet erkent is
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afkomstig van satan en is de geest van de antichrist. 'Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die
de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.' (2 Joh.1:7). De
Antichrist wordt in de Bijbel als een leugenaar en misleider omschreven, die ontkent dat Jezus de Redder
van Israël en de wereld is, onderdeel van de Drie-eenheid, de Zoon van God, God die in het vlees kwam.
Zowel Mohammed als de Mahdi voldoen exact aan het plaatje van de geest van de antichrist. Mohammed
ontkende zowel de Vader als de Zoon. De Mahdi zal in de geest van Mohammed optreden en precies
hetzelfde doen. Wat christenen het meest heilig vinden wordt in de islam als godslastering beschouwt, en
wat heilig is in de islam, is godslastering voor christenen.
Omgekeerde ideologie
Iedereen die inzicht wil krijgen in satans pogingen om de belangrijkste leerstellingen van de Bijbel te
ondermijnen moet daarom een goed begrip krijgen van de omgekeerde, tegengestelde ideologie van de
islam. De islam heeft het tot de hoogste prioriteit gemaakt om alle essentiële christelijke leerstellingen te
ontkennen, vooral de relatie tussen Jezus en de Vader. Vraag maar eens aan een willekeurige moslim wat
hun grootste bezwaren zijn tegen christenen, en ze zullen onmiddellijk antwoorden dat volgens hen:
- Jezus niet de Zoon van God is
- Jezus niet God is
- God niet onze Vader is
- Jezus niet aan het kruis stierf voor onze zonden.
Mijn katholieke schoonmoeder vroeg mij, toen ik met haar dochter wilde trouwen, of ik in Jezus geloofde. Als
moslim antwoordde ik: natuurlijk! Waarop ze reageerde dat ik dan gerust met haar dochter mocht trouwen.
Maar als ze me gevraagd had of ik geloofde dat Jezus de Zoon van God is, had ik geantwoord: absoluut
niet!
Messias-truc
De truc die moslims vaak gebruiken is dat ze zeggen dat ook de islam leert dat Jezus de messias is.
Tenslotte wordt Jezus zelfs in de Koran 'El Mashiach', de messias genoemd. Hoewel het klopt dat de islam
de titel 'messias' reserveert voor Jezus, is de islamitische definitie voor wat een messias dan precies is
volkomen ontdaan van alle ware kernmerken van de Messias zoals Hij in de Bijbel wordt omschreven. In de
islam is Jezus slechts één van de profeten, geen Verlosser, geen Redder, noch de Koning der Joden, wat
allemaal Bijbelse kenmerken van de Messias zijn.
Zoals u zult zien is Jezus in de islamitische traditie niet de Messias die Israël en alle trouwe gelovigen zal
redden. Integendeel, de islamitische Jezus zal juist de legers die tégen Israël vechten aanvoeren, en alle
christenen en Joden óf doden, óf dwingen zich te bekeren tot de islam. Dat is precies hetzelfde als Adolf
Hitler tot verlosser van de Joden of van Israël uitroepen.
Grootste ketterij ooit
De apostel Johannes onthulde dat pal voor het laatste uur (de eindtijd) er een specifieke geest dominant
aanwezig zou zijn op Aarde. Deze geest zal veel belangrijke Bijbelse leerstellingen over de aard en de taak
van Jezus ontkennen. Geen enkel systeem lijkt meer als twee druppels water op deze geest van de
antichrist als de islam. Deze geest was al in Johannes' tijd in de wereld. Reeds toen bestonden er al sektes
die deze geest hadden. De islam is ontstaan uit deze christelijke ketterse groeperingen, zoals de gnostici.
Toen de islam ontstond nam het vrijwel iedere bestaande christelijke ketterij over, en ontstond er één grote
ketterse smeltkroes die 'islam' genoemd wordt.
De waarschuwingen van Johannes aangaande de geest van de antichrist kunnen daarom naadloos worden
toegepast op de religie van Mohammed, de grootste ketter die de wereld ooit gekend heeft.'
Xander - (1) Walid Shoebat

Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (3)

In de islamitische theologie wacht christenen het eeuwige
hellevuur als ze blijven vasthouden aan hun geloof dat Jezus
Christus de Zoon van God is, waarmee ze de onvergeeflijke
zonde shirk begaan.
Volgens de voormalige Palestijnse moslimterrorist Walid
Shoebat willen de meeste burgers en leiders in het Westen
wanhopig blijven geloven in het goede van alle mensen en
blijven ze zichzelf in deze tijd van grote onzekerheid gerust
stellen met sprookjes. Bijna alle Westerlingen slikken de
islamitische misleiding dan ook voor zoete koek. De enkeling die wel de waarheid aangaande de ware aard
van de islam durft te onthullen wordt onmiddellijk als een intolerante, haatvolle islamofoob weggezet.
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Tawhid en Shirk
Het meest essentiële geloof in de islam wordt tawhid genoemd, dat verwijst naar de stringentst denkbare
vorm van monotheïsme, namelijk de absolute éénheid van God. In de islam is God volkomen alleen. Terwijl
tawhid het hoogste en meest belangrijke gebod in de islamitische religie is, wordt de grootste zonde shirk
genoemd, het tegenovergestelde van tawhid. In de islam is shirk de afgoderij van het verbinden van
'partners' aan God, zoals in het christendom in het geval is.
Een islamitische groepering in Toronto verklaarde in een publicatie dat moord, verkrachting, kindermisbruik
en genocide weliswaar zeer ernstige misdaden zijn, maar dat shirk een nóg groter vergrijp is. De Koran zegt
immers: 'Zij zijn zeker ongelovig geweest, diegenen die zeggen dat God (/Allah) de Messias (Jezus) is, de
zoon van Maria. Maar de Messias (Jezus) zei: O kinderen van Israël, aanbid alleen Allah' (Qur'an 5:72). Dit
vers is het bewijs dat degenen die zeggen dat God 'meervoudig' is, kafirs (ongelovigen) zijn en de grootst
mogelijke shirk begaan.
Als een persoon sterft en shirk heeft begaan en hier zich nooit van bekeerd heeft, zal hij permanent in het
hellevuur worden gegooid. In de Bijbel is de (enige) onvergeeflijke zonde juist de ontkenning of lastering van
de heilige Geest als zijnde God (Matt.12:31). Het christelijke geloof dat de heilige Geest God is, is op zijn
beurt in de islam een onvergeefbare zonde.
Moslims verwerpen Zoon van God
Volgens de islam is de heilige Geest de engel die tot Mohammed sprak. Het wezen dat met Mohammed
sprak lijkt echter veel meer op de omschrijving van Lucifer (de duivel) in de Bijbel dan op wat voor hemelse
engel dan ook. Bedenk eens dat het geloof in het God-zijn van Christus door veel moslims als een veel
ergere zonde wordt gezien dan het plegen van een moord. Zo plegen de moslims in de achtergebleven
gebieden van de islam in Soedan een letterlijke genocide op de zwarte Soedanezen. De rest van de
moslimwereld kijkt hierbij collectief de andere kant op. Maar zodra je zegt te geloven dat Jezus de Zoon van
God is ontsteken ze in woede.
Noch de demonen, noch de moslims kunnen de waarheid dat Jezus Christus de Zoon van God en de Heer
van allen is verdragen. De ontkenning van de Zoon wordt op diverse plaatsen in de islam en in heel de
Koran gevonden: 'Degenen die zeggen dat God de Christus is, de zoon van Maria, plegen godslastering'
(Qur'an 5:17). 'Zij zeiden dat de Meest Genadige een zoon heeft gekregen! Maar dat is een walgelijke
godslastering. De hemelen vallen uit elkaar, de aarde wordt in stukken gescheurd, en de bergen storten in
omdat zij beweren dat de Meest Genadige een zoon heeft gekregen. Het betaamt de Meest Genadige niet
dat Hij een zoon zou krijgen' (Qur'an 19:88-92).
Nog een ander vers: '... de christenen noemen Christus de zoon van God (Allah). Dat is slechts een
uitspraak waarmee ze enkel de vroegere ongelovigen imiteren. Allahs vloek zij op hen: hoe zijn zij misleid
van de waarheid!' (Qur'an 9:30) De Koran spreekt letterlijk een vloek uit over degenen die geloven dat Jezus
de Zoon van God is. Mensen die zeggen dit te geloven maken zich schuldig aan een vreselijke godslastering
en worden vergeleken met de ongelovigen en heidenen.
Islamitische Jezus zal het christendom vernietigen
De protestantse hervormer Johannes Calvijn schreef dan ook terecht dat 'de moslims, hoewel ze uit volle
borst uitroepen dat God de Schepper van Hemel en aarde is, Christus verwerpen en daarmee een afgod in
de plaats van de ware God hebben geplaatst.' Terwijl de islam probeert een acceptabele vorm van
monotheïstische aanbidding te creëeren, laat het de meest essentiële, reddende relatie met God weg.
Sterker nog, het noemt deze meest essentiële zaken de hoogste vorm van godslastering. 'Het zij verre van
God dat Hij een zoon zou hebben', staat in de Koran. Deze woorden omcirkelen de binnenkant van het
Rotskoepelgebouw op het Tempelplein in Jeruzalem, precies op de plek waar de Joden eeuwenlang God
aanbaden en hun Messias verwachtten.
Het is tevens de plek waar Jezus de Zoon van God, de Messias, in de toekomst over de hele Aarde zal
heersen. Islam heeft letterlijk een monument gebouwd waarin deze toekomstige realiteit op onvoorstelbare
wijze wordt getart. En wat is de vreselijke straf voor degenen die dit geloven? Volgens de islam zal Jezus
terugkeren om deze polytheïsten, de trinitarische (in de Drie-Eénheid gelovende) christenen, te doden. Hier
blijft het echter niet bij. De Koran houdt het niet enkel bij het ontkennen dat Jezus de Zoon van God is of dat
God een Drie-Eénheid is.
De apostel Paulus waarschuwde de Tessalonicenzen met tranen in zijn ogen dat 'velen wandelen... als
vijanden van het kruis van Christus' (Fil.3:18). De kerkvader Polycarpus van Smyrna, een discipel van de
apostel Johannes, legde eveneens een onmiskenbaar verband tussen het ontkennen van het Kruis en de
geest van de antichrist: 'Iedereen die niet erkent dat Jezus Christus in het vlees is gekomen is een antichrist,
en iedereen die niet het getuigenis van het Kruis erkent is van de duivel... zo iemand is de eerstgeborene
van Satan.'
Islam ontkent kruisiging en dood Jezus
Het zal dus niet als een verrassing komen dat de Islam ook de meest centrale, verlossende gebeurtenis uit
de hele geschiedenis ontkent, namelijk de kruisiging van Jezus Christus. De Koran: 'Ze zeggen in
grootspraak dat ze Christus, Jezus de zoon van Maria, de boodschapper van Allah, hebben gedood. Maar
ze hebben hem niet gedood, noch hem gekruisigd, maar het werd gemaakt alsof het wel zo was. En
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degenen die daarbij blijven zijn vol twijfels en hebben geen kennis, maar volgen enkel een vermoeden, want
ze hebben hem absoluut niet gedood. Nee, Allah nam hem tot zichzelf op en Allah is verheven in macht en
wijs' (Qur'an 4:157-8).
Ironisch genoeg bestaan er onder islamitische geestelijken talloze tegenstrijdige theorieën over wat er nu
precies met Jezus zou zijn gebeurd. Daarom zijn het juist de moslims zélf die enkel een vermoeden hebben.
Ondanks hun onmacht om enige consensus te bereiken over wat er volgens hen met Jezus is gebeurd, zijn
de moslims het in ieder geval over één ding roerend eens: hij is nooit gestorven aan het Kruis.
Iedereen die de Bijbel opslaat wordt vrijwel onmiddellijk geconfronteerd met het feit dat Satan de grootste
misleider uit de geschiedenis is. Eva zei al snel nadat ze van de verboden vruchten had gegeten dat Satan
haar had misleid (Gen.3:13). In het Nieuwe Testament schrijft de apostel Johannes dat iedereen die ontkent
dat Jezus de Christus is en in het vlees is gekomen, de 'misleider en de antichrist' is (2 Joh.1:7). Paulus gaat
uitvoerig in op de misleidende rol van de antichrist: 'Daarentegen is diens komst naar de werking des satans
met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor
hen, die verloren gaan...' (2 Tess.2:9-10)
Koran: Allah is Grootste Aller Misleiders
De Bijbel bemoedigt ons dat de duivel uiteindelijk 'in de poel van vuur en zwavel' zal worden gegooid
(Opb.20:10). Verbazingwekkend genoeg zijn de in de Bijbel gevonden beschrijvingen van Satan in heel de
Koran terug te vinden. De meest verbijsterende is ongetwijfeld het feit dat Allah zich letterlijk 'de Grootste
van alle Misleiders' noemt (Qur'an 3:54)! De context waarin Allah zich de grootste misleider aller tijden noemt
gaat interessant genoeg over de kruisiging van Jezus. In Surah 3:54 zou Allah het niet hebben toegestaan
dat Jezus aan het Kruis stierf, maar hem 'tot hemzelf' hebben opgenomen.
Terwijl Jezus dus aan het Kruis Zijn Vader ultiem gehoorzaam was, bedacht Satan allerlei methoden voor
zijn eerstgeborene: Mohammed. Alle meest gezaghebbende islamitische uitleggers van de Koran zeggen
dat Surah 3:54 slaat op Allahs misleiding de mensen te laten geloven dat Jezus gekruisigd zou zijn, terwijl dit
niet zo zou zijn geweest. Eén van Allahs mooiste namen zou volgens de geestelijken 'de beste van alle
intriganten' zijn. Het gebed 'o intrigant der intriganten, beraam intriges voor mij' is dan ook een veel
voorkomend islamitisch gebed, dat ook Mohammed gebeden zou hebben.
In de Bijbel worden de duivel en diens antichrist herhaaldelijk gekenschetst als 'intriganten' of (meer letterlijk)
'misleiders' en 'leugenaars'. In de Koran is het Allah zelf die de 'grootste aller misleiders' wordt genoemd! En
dat zou in de islam dus een goede eigenschap zijn? Hoe dan ook, Satan weet heel goed wie en wat hij is, en
aangezien hij het was die de Koran inspireerde, kon hij het niet nalaten een beetje over zichzelf op te
scheppen.
Het Arabische woord makara betekent 'misleiden', 'bekokstoven', '(uit)broeden (van plannen)'. In de
Arabische Bijbel wordt in Genesis 3:1 hetzelfde woord voor Satan gebruikt. Het Internationale Koran
Centrum verklaart dat de betekenis van dit woord verwijst naar een wapen, zoals een mes of een geweer.
Volgens Koran uitlegger Sharif zijn er twee soorten 'misleiden' / 'bekokstoven'. De ene soort is verboden,
maar de andere is goed.
Satan en Allah delen dus niet alleen de eigenschap de allerbeste misleiders te zijn, maar ook hun 'voorliefde'
voor één specifieke groep mensen die ze het liefste willen misleiden: de volgelingen van 'het boek', in de
context de volgelingen van de Bijbel, de Joden en de christenen. In de Bijbel wordt openlijk gewaarschuwd
dat Joden en christenen Satans favoriete doelwit zijn. In de Koran en in alle islamitische heilige teksten zijn
Joden en christenen hét doelwit van Allah. Jezus waarschuwde er al voor:
'Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen,
zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men
dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet.'
(Matt.24:24-26)
'Mahdi zal Ark van het Verbond vinden'
Als moslim leerde Shoebat dat de komende Mahdi zogenaamd verloren gegane delen van het Oude en
Nieuwe Testament zal vinden, en zelfs de Ark van het Verbond. Met deze 'vondsten' zal hij sommige Joden
en christenen weten te overtuigen zich te bekeren tot de islam. 'Hij zal de Mahdi worden genoemd, want hij
zal naar iets dat verborgen is leiden (yahdi) en de Torah en het Evangelie uit een stad genaamd Antioch
brengen' (Ka'b al-Ahbar, een vroege moslim uitlegger).
Alsuyuti, een andere moslimgeestelijke, zei dat 'de boodschapper van Allah... gezegd heeft dat hij de Mahdi
genoemd zal worden, omdat hij het volk naar een berg in Syrië zal leiden, vanwaar hij delen van de Torah
zal meenemen om de Joden te weerleggen. De Ark van het Verbond zal door de handen van de Mahdi van
het meer van Tiberias naar Jeruzalem gebracht worden, en daar worden geplaatst.'
Waarom vallen moslims en de wereld specifiek de Bijbel aan?
Shoebat vroeg zich altijd af waarom moslims zo specifiek de integriteit van de Bijbel aanvallen. Overigens
doen niet alleen moslims dit, maar de hele wereld. In boekwinkels kun je ontzettend veel boeken vinden die
de historische Jezus en de betrouwbaarheid van de Bijbel aanvallen. Slechts zelden verschijnt er een boek
waarin de historische Boedha, het boek van de Mormonen of de Koran wordt aangevallen. Niemand valt
deze boeken aan! En waarom ook? Deze boeken bevatten namelijk geen historische inhoud die het waard is
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om aangevallen te worden. Alleen een paar christenen ontmaskeren deze boeken en laten zien dat ze geen
enkel werkelijk bewijs bevatten - redenen waarom anderen hen als fundamentalistische fanaten
beschouwen.
Dus wie staan er nu werkelijk alleen? Wie geloven werkelijk in de Ene Ware God? Dat zijn de Joden en de
christenen.
Het ontbreekt de Koran tevens aan veel details over de geschiedenis die het zogenaamd zou beschrijven. In
plaats daarvan leent het boek slechts van apocriefe teksten en oude legenden. Shoebat vroeg zich
eveneens vaak af waarom, als de Joden echt Gods volk zouden zijn, zoveel Satanische rijken en imperiums
hebben geprobeerd om hen uit te roeien. Over heel de wereld blijven moslims en hun linkse medestanders
in het Westen hameren op het feit dat Israël volgens hen niet in het land thuishoort, dat de historie van de
Bijbel vervalst is, of dat Joden simpelweg 'kwaadaardig' zijn.
Waarom concentreren zovelen zich op het aanvallen en proberen te vernietigen van de Joden? En waarom
zijn moslims en Satan hierin bondgenoten? Waarom is het één van de doelen van de Mahdi om Joden en
christenen te bekeren tot de islam, vooral door te proberen hen te doen twijfelen aan de betrouwbaarheid
van de Bijbel? Waarom richt de Mahdi zich niet op de hindoes of de boeddhisten?
God van de Bijbel daagt andere 'goden' uit
God daagt alle zogenaamde 'goden' uitdaagt zich te bewijzen. De God van de Bijbel zegt: laat maar zien of
je iets kunt of niet. 'Brengt uw rechtsgeding voor, zegt de HERE; voert uw bewijsgronden aan, zegt de
Koning van Jacob. Laten zij aanvoeren en ons bekendmaken, wat er geschieden zal. Geeft te kennen, hoe
het vroeger was, opdat wij het overdenken en kennis nemen van de afloop. Of doet ons het toekomstige
horen; geeft te kennen wat in de toekomst komen zal, opdat wij weten, dat gij goden zijt. Doet althans iets,
goed of kwaad, opdat wij elkander verbijsterd aanstaren en bevreesd zijn bovendien. Zie, gij zijt niets en uw
werk is nietig; een gruwel is hij die u verkiest.' (Jes.41:21-24)
Als een religie niet de toekomst kan voorspellen, dan is deze dus niets en zelfs een gruwel. De HEER
vervolgt: 'Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig Ik; eer dat zij uitspruiten,
doe Ik ulieden die horen.' (Jes.42:9) De Bijbel is het enige boek waar zo'n duidelijke verklaring over de
toekomst in voorkomt. In de Koran staat niets vergelijkbaars.
Archeologen in het Midden Oosten verzamelen hun bevindingen in de 'Biblical Archeological Review', die
iedere maand uitkomt. Hierin staat veel bewijs waarin de waarheid van de Bijbel wordt bevestigd. Als de
Koran werkelijk zo'n geweldig boek is, waarom bestaat er dan niet zoiets als een 'Qur'anic Archeological
Review'?
Oudere versies Koran wijken sterk af
Waarom hebben de hoogste moslimgeestelijken de oudste teksten van de Koran achter slot en grendel
verborgen in Jemen? Een kopie van de oudste teksten van de Bijbel (Codex Vaticanus) is vrijelijk te koop.
Waarom mag het oudste manuscript van de Koran, dat zich in het Topkapi museum in Turkije bevindt, nog
steeds niet onderzocht worden? Waar zijn ze bang voor? Waarom mogen de oudste Koranteksten niet op
dezelfde kritische wijze onderzocht worden als eeuwenlang met de oudste manuscripten van de Bijbel is
gebeurd?
De reden is simpel: in alle oudere manuscripten van de Koran worden talrijke afwijkingen gevonden. Deze
afwijkingen zijn dermate groot dat ze totaal in strijd zijn met de claims van moslimgeestelijken dat de Koran
nog precies hetzelfde is als de allereerste versie. Waarom houden de Jemenitische en Turkse overheden elk
onderzoek van deze oudste Koranmanuscripten tegen? De Dode Zeerollen bleken bijvoorbeeld de
authenticiteit van de Bijbel te bevestigen.
Bijbelse profetieën komen uit
In de Qur'an wordt de mensheid uitgedaagd met 'breng uw bewijs als u waarachtig bent!' (27:64) De islam
daagt de wereld uit om met iets vergelijkbaars als de Koran te komen, omdat de Koran volgens de moslims
zo'n miraculeus boek zou zijn. Is de toekomst van de mensheid een voldoende uitdaging? Kan de Koran net
als de Bijbel 1.362 profetische verzen overleggen over de toekomst van de mensheid? Zodra een Bijbelse
profetie wordt vervuld ontsteekt de hele wereld in razernij, want hoe kan iemand bijvoorbeeld de terugkeer
van Israël verklaren?
'Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik
zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters
van het einde der aarde.' (Jes.43:5-6) Dit is de God die tegen Jeruzalem zegt: 'Gij zult bewoond worden; en
tot de steden van Juda: Gij zult herbouwd worden...' (Jes.44:26). God beloofde Israël en Jeruzalem te
herstellen, en Hij heeft het gedaan en is dat nog steeds aan het doen!
Islam: Liegen om je doel te bereiken toegestaan
Eén van de beroemdste moslimtheologen aller tijden moedigt liegen aan, zolang dit een 'positief en nuttig'
doel heeft: 'Spreken is een middel om doelen te verwezenlijken. Als een prijzenswaardig doel te bereiken is
door zowel de waarheid te vertellen als te liegen, is het niet toegestaan het te verwezenlijken door te liegen,
omdat dat niet nodig is. Als het mogelijk is zo'n doel te bereiken door te liegen en niet door de waarheid te
vertellen, dan is het toegestaan te liegen, als het verwezenlijken van het doel toegestaan is.' (Imam Al-
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Ghazali). Over ethiek gesproken! Stel dat één van de tien geboden zou luiden: Gij zult niet liegen en gij zult
niet de waarheid spreken, maar gij zult doen wat het beste is om de overwinning te behalen.
Al-Ghazali moedigt moslims ook aan te liegen om materiële welvaart te verkrijgen: 'Weet dit, dat liegen op
zich geen zonde is, maar als het u schade toebrengt kan het vervelend zijn. U mag echter liegen als het u
voor kwaad behoedt of als het u welvaart brengt.'
Abdullah Al-Araby benadrukt dat dit liegen vooral bedoeld is voor het Westen: 'Het principe van het toestaan
van liegen voor de zaak van de islam heeft wat betreft de zaken die verband houden met de verspreiding
van de religie van de islam in het Westen grote gevolgen. Moslim activisten maken bij hun pogingen om het
beeld van de islam op te poetsen en het aantrekkelijker te maken voor toekomstige bekeerlingen gebruik
van misleidende tactieken.'
Moslimleiders leiden dubbelleven
Om het beeld van de islam -zogenaamd de religie 'van vrede'- te beschermen leiden zelfs 'gematigde'
moslims een dubbelleven. Eén kant laat in privé bijeenkomsten agressie tegen het Westen zien, en de
andere kant preekt tolerantie en vrede voor het Westerse publiek.
Neem nu Siraj Wahaj, de eerste moslim die het dagelijkse gebed voor het Amerikaanse Huis van
Afgevaardigden mocht uitspreken, en daar een toespraak hield vol liefde, broederschap en harmonie. Voor
een moslimpubliek in New Jersey zei dezelfde man echter dat 'moslims de Verenigde Staten moeten
overnemen en de constitutionele grondwet moeten vervangen door het Kalifaat. Als we verenigd en sterk
zijn, dan zouden we onze eigen emir (leider) kiezen en hem trouw zweren. Geloof me, als 6 tot 8 miljoen
moslims in Amerika zich verenigen, dan zal het land van ons zijn.'
Westerlingen slikken islamitische misleiding
Deze gespleten persoonlijkheid veroorzaakt verwarring, want over het algemeen kijken noch Amerikanen en
Europeanen, noch hun politieke leiders naar wat deze moslims in het Arabisch zeggen. Dat komt omdat de
meesten van hen wanhopig willen blijven geloven in het goede van alle mensen, en zichzelf in een tijd van
grote onzekerheid gerust willen stellen met sprookjes. De meeste Westerlingen slikken de islamitische
misleiding dan ook voor zoete koek. De enkeling die wel de waarheid aangaande de ware aard van de islam
durft te onthullen wordt onmiddellijk als een intolerante, haatvolle islamofoob weggezet.
Je zou toch zeggen dat Westerlingen inmiddels genoeg van dit gevaarlijke patroon moeten hebben gezien
om eindelijk wakker te worden. Velen lijken er echter nog steeds voor te kiezen om bewust onwetend te
blijven - totdat onze samenleving net als de Titanic frontaal op de islamitische ijsberg botst en zijn ondergang
tegemoet gaat.

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?'
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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
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
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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
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
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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
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)
* 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

Nieuwsbrief nr. 131 – 20 juli 2011 - pag. 39

Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (5)
In de islam kun je alleen door je eigen -liefst gewelddadigedood verzoening krijgen voor je zonden, en zelfs voor die van
70 familieleden.
Wat voor Westerse analisten van de Bijbelse profetieën
schokkend zou kunnen zijn is het feit dat de islam zélf de
Bijbelse teksten over de Antichrist bevestigt. In Openbaring 6:1
wordt de Antichrist omschreven als zittende op een wit paard.
Dit is niemand anders dan de imam Mahdi van de islam. Dit
wordt in de vroege moslimvertalingen van de Hadith bevestigt:
'Ik zie de Mahdi beschreven in de boeken der Profeten... Het
boek Openbaring zegt bijvoorbeeld: En ik zag, en zie, een wit
paard, en die erop zat... trok uit, overwinnende en om te overwinnen' (Ka'b al Ahbar).
Twee Egyptische moslimauteurs schrijven: 'Het is duidelijk dat deze man, die op een wit paard zal rijden en
rechtvaardig zal oordelen volgens de Qur'an, en die vergezeld zal worden door mannen met merktekens van
aanbidding op hun voorhoofden, de Mahdi is' (Muhammad Ibn 'Izaat & Muhammad 'Arif). Zelfs het teken op
het voorhoofd (Opb.13:17) is onderdeel van dit systeem!
De Antichrist is hun messias
Moslimgeestelijken verwerpen de rol van de islam als zijnde (de) Antichrist dan ook niet. Ze accepteren dit
niet alleen, maar zijn zelfs trots op de merktekens op hun voorhoofd. Dit zal het werk zijn van de Antichrist
op het witte paard: 'En ik zag, toen het Lam (Jezus) een van de zeven zegels opende... een wit paard, en die
erop zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende om te overwinnen'
(Opb.6:1).
De zegels die na het witte paard komen bevatten oorlog, plagen, hongersnood, dood, vervolging, het
martelaarschap van Gods volk, een grote aardbeving en zelfs de wraak van God. De ruiter op het Witte
Paard trekt uit om te overwinnen, waardoor de hele wereld in chaos belandt. Deze ruiter krijgt een wit paard
omdat hij zal proberen Jezus te imiteren (Opb.19:11). Deze bedrieger, de Antichrist, draagt een boog zonder
pijlen. Hij is de brenger van valse vrede. Onze Antichrist is hun messias. Moslim geestelijken openen de
Bijbel, lezen over de Antichrist, en zien hun redder! Dat is niet alleen heel ironisch maar ook volkomen
profetisch.
'Begint u te begrijpen waar ik doorheen moest toen ik de Bijbel, het ware Woord van de Almachtige God,
begon te bestuderen?' vraagt de voormalige Palestijnse moslimterrorist Shoebat vervolgens aan zijn publiek.
Religie van vrede?
Wie zijn de echte imperialisten: christenen, of moslims? Wie wil er over de hele wereld heersen en daarbij
iedereen onderwerpen, of anders vermoorden? De islam, of het christendom? Wat is nu eigenlijk een 'religie
van vrede'?
Een religie van vrede is dat als je hun (ware) volgelingen vervloekt, zij voor je bidden. Dat staat in de Bijbel,
dat is het christendom. De gewelddadige religie is de religie die zegt: je kunt maar beter zeggen dat onze
religie een religie van vrede is, want anders vermoorden we je.
Volgens de profeet Daniël zal 'hij (de Antichrist) woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des
Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen...' (Dan.7:25). Hier vinden
we een belangrijke aanwijzing. Zijn handelingen verraden namelijk zijn afkomst. Veel Bijbel uitleggers -niet
wetende hoe met dit stukje van de profetische puzzel om te gaan- hebben gespeculeerd dat de Antichrist
kosmische wetten -of religieuze dagen of feesten- zal proberen te veranderen. Dat staat echter niet in de
tekst. Het enige wat er staat is dat hij zal proberen twee zaken te veranderen: 'tijden', dus de geaccepteerde
wereldkalender, en 'wetten'.
Antichrist wil Sharia invoeren
Als we de tekst gewoon letterlijk lezen, dan staat hier een duidelijke waarschuwing dat de Antichrist zal
proberen de kalender en de wetten -het gerechtelijke systeem, de grondwetten- te veranderen. Hij zal
proberen de kwaadaardige islamitische wetgeving (Sharia) wereldwijd te introduceren en op te leggen, en
uiteindelijk alle andere wetten te vervangen. Alleen God kan kosmische wetten veranderen, dus waarom
wordt dit door sommige Westerse Bijbeluitleggers dan zo geleerd? We moeten altijd heel voorzichtig zijn
kenmerken die bij God horen niet aan Satan toe te schrijven!
De Mahdi past perfect in het in Daniël geschetste plaatje. Hij zal proberen de bestaande wetgeving in landen
te vervangen door de Sharia wetgeving. Wie anders dan de moslims proberen dit te doen? Iedere
islamitische organisatie streeft hier openlijk naar! De boodschap van de islam aan de wereld is dat de islam
uiteindelijk alles wil vervangen: aanbidding, wetten, zelfs de kalender. Dit streven vindt je inmiddels in ieder
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land op aarde terug. Achter alle maskers willen ze allemaal de bestaande niet-islamitische wetten vervangen
door de islamitische Sharia wet, en iedere grondwet vervangen door de grondwet van het Kalifaat.
Denkt u dat dit overdreven is? In een eerder deel noemden we al Siraj Wahhaj, de eerste 'gematigde' moslim
die het openingsgebed in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden mocht uitspreken. Voor een
moslimpubliek in New Jersey zei hij echter dat 'de moslims de Verenigde Staten moeten overnemen en de
grondwettelijke regering moeten vervangen door het islamitische Kalifaat.' Geloof het maar: deze
islamitische drang om overal het Kalifaat op te richten wordt veel breder gesteund dan de meeste
Westerlingen denken.
Nu wat betreft de 'tijden', de kalender. Naast de Gregoriaanse kalender in het Westen bestaat er ook onder
andere een Joodse, een Hindoeïstische en een Moslim kalender. Is er echter ooit een moment in de
geschiedenis geweest waarop joden en hindoes probeerden hun religieuze kalender en wetten aan de rest
van de wereld op te leggen? Nee. De islam heeft zowel een eigen kalender als eigen wetten, wat de eerste
zaken waren die in ieder land waar de islam de baas werd, gedwongen werden ingevoerd.
Antichrist zal NIET over de HELE wereld heersen
De Antichrist zal dus de bestaande kalender en wetten proberen te vervangen, maar daar slechts ten dele in
slagen. Het zal niet lukken om de islamitische Sharia wet in ieder land ter wereld in te voeren. Waarom niet?
Omdat God nooit zal toestaan dat de Antichrist over de hele wereld zal heersen. Het werd Nimrod op de
toren van Babel ook niet toegestaan. In tegenstelling tot de meeste Westerse Bijbeluitleggers, die nog
steeds denken dat de Antichrist over de hele wereld zal heersen, zal God de poging van de Antichrist een
wereldregering op te richten tegenhouden. Jezus is de enige Koning die een één-wereldregering zal stichten
en die vanuit Jeruzalem over de Aarde zal regeren.
Kortom: de religie van de islam vervult perfect de profetie in Daniël dat de Antichrist de bestaande tijden
(kalenders) en wetten zal proberen te vervangen door zijn eigen kalender en wetten.
Antichrist haat vrouwen
Een tweede kenmerk van de Antichrist is dat deze zich niet zal bekommeren om de rechten van vrouwen.
Vrouwen zullen in zijn imperium geen stem hebben. De Bijbel zegt hierover: 'En op de goden zijner vaderen
zal hij geen acht geven, noch op de begeerte der vrouwen;' (Dan.11:37). In talloze islamitische landen zien
we hoe vrouwen het onvoorstelbaar moeilijk hebben om enige rechten te krijgen. In Saudi Arabië strijden
vrouwen al jaren voor het recht om auto te mogen rijden. In Afghanistan vechten ze ervoor om een opleiding
te mogen volgen. In Turkije verzetten vrouwen zich tegen de geleidelijke invoering van de hijab (hoofddoek).
De Antichrist zal dus niet alleen proberen de bestaande wetten, maar ook de mensenrechten te veranderen.
In de hele moslimwereld worstelen vrouwen met het feit dat ze niet gelijk zijn aan hun mannelijke
tegenhangers. In de islam zijn de rechten van vrouwen letterlijk maar een fractie van de rechten van moslim
mannen. Zo erft een vrouw in de islamitische wetgeving slechts de helft van wat een man erft, en is in een
rechtbank het getuigenis van twee vrouwen nodig om gelijkwaardig te zijn aan dat van één man. Waarom?
Omdat Mohammed ooit verklaarde dat vrouwen slechts de helft van de mentale capaciteiten van een man
bezitten.
Veel Westerse Bijbeluitleggers beweren dat Daniël 11:37 zegt dat de Antichrist geen acht zal geven op dat
wat het verlangen van alle joodse vrouwen geweest zou zijn (namelijk moeder worden van de Messias). Het
geen acht slaan op vrouwen door de Antichrist komt echter voort uit de zondeval: 'En Ik zal vijandschap
zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de
hiel vermorzelen' (Gen.3:15). In deze profetie, die al aan het begin van de mensheid werd gegeven, wordt
gezegd dat Satan de vrouw -en haar zaad, dat de kop van de Antichrist zal vermorzelen- zal haten.
Met andere woorden: de Antichrist koestert een speciale haat tegen vrouwen. Vrouwenrechten zijn vrijwel
nul in het imperium van de Antichrist. De tekst in Daniël moet dan ook letterlijk worden geïnterpreteerd,
zonder er iets 'in' te willen leggen. Er staat eveneens niet dat hij vrouwen niet zal begeren, zoals sommigen
lezen en daaruit afleiden dat de Antichrist homoseksueel zou zijn. Er staat wél dat hij geen acht zal slaan op
'het begeren', oftewel de wensen en verlangens, van vrouwen. De rechten, verlangens en behoeften van
vrouwen zullen hem een zorg zijn.
Moslimvrouwen hebben geen rechten
Moslim-goedpraters beweren nogal eens dat vrouwen in de islam wél een hoge status hebben. Als dit zo is,
waarom heeft een moslimvrouw dan niet het recht om met een niet-moslim te trouwen? Het komt maar
zelden voor dat een moslimvrouw met bijvoorbeeld een christelijke of joodse man trouwt. Reden: de islam
verdoemt vrouwen tot de dood als ze 'buiten' hun geloof trouwen, maar staat tegelijkertijd wél toe dat moslim
mannen met niet-moslim vrouwen trouwen.
In het christendom worden gelovigen van beide seksen er enkel toe aangespoord niet met een ongelovige te
trouwen. Er bestaat echter geen enkele christelijk bevel om vrouwen die met een ongelovige trouwen te
vermoorden. Integendeel: de Bijbel geeft zulke vrouwen de opdracht door hun goede karakter aan hun
ongelovige man te laten zien hoe mooi het christendom is.
Voor iedereen met een beetje kennis van de islam is de bewering dat er in de islam enige gelijkheid voor
vrouwen bestaat dan ook volstrekt belachelijk. 'Mannen hebben de leiding over vrouwen,' zegt de Koran,
'omdat Allah één van beide beter heeft gemaakt dan de ander, en omdat ze hun bezit gebruiken om vrouwen
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te onderhouden. Goede vrouwen zijn daarom gehoorzaam en bewaken in de afwezigheid van hun
echtgenoten dat wat Allah hen had laten bewaken. Voor de vrouwen van wie u ontrouw en onbehoorlijk
gedrag vreest - waarschuw hen eerst. Weiger dan met hen te slapen. Sla hen vervolgens, maar als ze weer
gehoorzaam worden, doe dan niets om hen te hinderen, want Allah is de Meest Hoge, groter boven u allen'
(Qur'an 4:34).*
Beiden uit de hemel gegooid
Bij Shoebats nauwkeurige bestudering van de Bijbel ontdekte hij dat alle in de Bijbel genoemde kenmerken
van Satan overeenkomen met die van Allah in de Koran. Zo lijkt de beschrijving van de engel Lucifer in de
Bijbel precies op die van de engel die aan Mohammed verscheen. Lucifer beweerde (als) God te zijn, net
zoals Mohammeds engel beweerde eigenschappen te hebben die alleen God heeft. Hij is, zoals de islam
beschrijft, 'onzichtbaar door Allah', die door Allah in al het leven wordt geademd en daarmee een scheppend
middel wordt.
Bovendien lijkt de Bijbelse beschrijving van het uit de hemel werpen van Lucifer eveneens in de Koran te
worden genoemd. In de Koran is Allah 'Rabul-Falaq', de 'heer der dageraad'. Dit is dezelfde titel die in de
Bijbel aan Lucifer wordt gegeven. De Koran beweert dat het moment waarop zijn (Allahs) geest, het
engelachtige medium, met zijn engelachtige gastheer naar de aarde afdaalde, de meest heilige dag in de
islam is. In de Bijbel staat een vergelijkbaar verslag, waarin de draak, de oude slang, die de duivel wordt
genoemd, Satan, samen met zijn engelen uit de hemel op aarde wordt geworpen en de hele wereld misleidt
(Opb.12:9).
Beiden eren een oorlogsgod
Geen enkele serieuze intellectueel kan ontkennen dat Allah in de islam niet de grootste oorlogsgod uit de
hele geschiedenis is, en dat zijn glorie vermeerderd werd door oorlog. In Daniël 11 wordt over de Antichrist
gesproken. Veel Westerse Bijbeluitleggers geloven dat de Antichrist een atheïst is. Als de tekst echter
nauwkeurig bestudeerd wordt dan blijkt dit echter niet te kloppen. De Antichrist gelooft wél in een god; hij
volgt een god, een god van oorlog:
'Maar in hun plaats zal hij de god der vestingen (KJV: 'forces' of 'fortresses'; SV: Mauzzim: forten moskeeën worden in de islamitische geschiedenis ook als forten gezien) vereren: de god die zijn vaderen
niet gekend hebben, zal hij vereren met goud en zilver en edelgesteenten en kostbaarheden' (Dan.11:38).
In de islam moet een moslim zeker eens per jaar aan Allah van zijn welvaart (geld, goud, etc.) offeren. 'En hij
zal optreden tegen de versterkte (KJV: meest sterke) vestingen met de hulp van de vreemde god; ieder die
deze erkent, zal tot grote eer komen; hij zal hen tot heersers maken over velen en grond aan hen toedelen
als beloning' (11:39). De tekst spreekt hier tot de gelovigen en zegt dat de Antichrist in een vreemde god zal
geloven, dus niet de God van de gelovigen. Allah is inderdaad een vreemde god en tevens een god van
oorlog.
Antichrist vecht vooral tegen joden en christenen
De Antichrist zal dus oorlog voeren tegen de 'meest sterke' vestigingen, wat inhoudt dat hij niet eens de
sterkste militaire macht ter wereld zal zijn. Iedere moslim is er trots op dat de islam in zijn gloriedagen over
de oude wereld heerste. De god van de Koran eist dan ook een eindeloze oorlog en het bloedvergieten van
de ongelovigen. 'Gelovigen! Voer oorlog tegen zulke ongelovigen, zoals uw buren zijn, en laat hen voelen
dat u hard bent' (Qur'an 9:124). Met andere woorden: terroriseer de ongelovigen. Ook op dit vlak komt de
Koran overeen met de Bijbelse Antichrist. De 'jihad', heilige oorlog, is namelijk vooral gericht tegen
christenen en joden:
'Voer oorlog tegen degenen aan wie de geschriften werden gegeven (m.a.w. de joden en christenen), want
ze geloven niet in Allah en hebben zijn apostel (de profeet Mohammed) verboden,' (Qur'an 9:29). Er is dus
een verschil tussen de 'goden' waar beide partijen (joden/christenen tegenover moslims) in geloven. De
islam gelooft dus volgens de islam zelf in een andere god dan de joden en christenen. Met andere woorden,
de christenen doen van alles (zoals varkensvlees eten) wat in de islam wordt verboden en geloven volgens
de islam niet in dezelfde God, dus moet hen de oorlog worden verklaard.
Deze ingebouwde haat die in de islam wordt gepropageerd komt voort uit de satanische instructies van de
islam zelf. In het Westen wordt de gewelddadigheid van de islam echter verhuld doordat men beweert dat
islam 'vrede' betekent. De Bijbel waarschuwt dat 'wie (zijn) haat verbergt een huichelaar (of 'leugenlip',
leugenaar) is' (Spr.10:18). Wat de islam betreft moet u daarom altijd aan 'cavalry' (cavalerie, kanonnen)
denken, niet aan Calvary (Golgotha).
Jihad is islams boodschap van redding
Hoe is Satan erin geslaagd om miljoenen moslims over te halen te sterven voor Allah? Dit kernpunt wordt
door de meeste Westerlingen niet begrepen. Waarom blaast een moslim-zelfmoordterrorist zichzelf op?
Waarom moeten ze sterven? Het is de listigheid van Satan hen te overtuigen dat God nooit voor hen is
gestorven op Golgotha. Daarom moeten zij in gewelddaden en militaire veroveringstochten voor hem
sterven. Moslims worden hierbij gemotiveerd door het feit dat jihadisme een boodschap van 'redding' is, want
als je voor de zaak van Allah sterft, ben je verzekerd van je redding en de toegang tot het paradijs.
Dit is een verdraaiing van de christelijke leer. Het verschil is dat in de islam de moslim martelaar zelf zijn
eigen zonden kan verzoenen. Sterven in de jihad is daarom de ultieme manier om je ziel onmiddellijk in het
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paradijs te doen komen. In het christendom is er echter alleen redding door de dood van één volmaakte
Mens: Jezus Christus. De islam verwerpt het feit dat Christus is gestorven voor de hele mensheid. Deze
verwerping is zelfs één van de belangrijkste redenen waarom de islam werd opgericht. De islam beschouwt
deze christelijke leer juist als een verdraaiing van het oorspronkelijke geloof, en ziet zichzelf als het herstel
van dat oorspronkelijke geloof.
Verzoening door je eigen dood
Toch heeft de islam in zekere mate het christelijke verlossingsconcept, waarbij er verzoening door middel
van de dood plaatsvindt, overgenomen. Het grote verschil is dat het in de islam niet de dood van Christus is
waardoor je toegang tot de hemel kan krijgen, maar... je eigen dood! Dit is zó belangrijk in de islam dat een
shahid, een martelaar/zelfmoordterrorist, kan bemiddelen voor maar liefst 70 familieleden. Zonder een jihaddood kun je er in de islam maar beter voor zorgen in je leven voldoende te hebben verdiend om te kunnen
compenseren voor je zonden, anders ga je niet naar het paradijs.
Dit is een dilemma in de islam dat alle moslims feitelijk verwart. Een zelfmoordmartelaar wordt een 'Fida'e'
genoemd, dat afstamt van het woord 'Fidyah', dat 'offerlam' betekent, de functie van Jezus in het
christendom. Voor een moslim is de meest zeker manier om gered te worden de jihad-dood sterven. Vanuit
christelijke perspectief is dit echter godslastering, want door te stellen dat je jezelf door je eigen dood kunt
verlossen stel je je gelijk aan God. Dan beweer je dat je zelf eigenschappen hebt die alleen aan God
toebehoren. De Antichrist zegt niet voor niets 'ik zal als God zijn'.
De redding in de islam hangt dus af van de dood van de moslim, vooral als dit gebeurt als hij (de vijanden
van de islam) bevecht. 'Een martelaar heeft zes beloningen: Bij de eerste druppel bloed zal hij vergeven
worden; Hij zal in het paradijs komen als hij sterft; Hij zal gered worden van de 'grote verschrikking' (op de
dag des Oordeels);...'
Zelfmoordterrorist bemiddelt voor 70 familieleden
Mohammed onderwees niet alleen dat er 70 maagden op je zitten te wachten als je in het paradijs komt -iets
waar de meeste Westerlingen zich op focussen-, maar ook de mogelijkheid om een bemiddelaar te worden
voor 70 familieleden. Dat is de reden waarom er een groot feest werd gehouden toen Shoebats 16 jarige
neefje toen hij een bom wilde plaatsen werd gedood door Israëlische soldaten. Waarom dat feest? Omdat hij
nu bemiddelaar is geworden voor zijn hele familie, zodat deze ook toegang zullen krijgen tot het paradijs.
Allah bevestigt in de Koran deze verlossing: 'En denk nooit dat degenen die voor de zaak van Allah zijn
gestorven als doden zijn. Nee, ze leven met hun Heer, voor hen wordt gezorgd' (Qur'an, Al-'Imraan:169). En
om iedere gedachte aan pijn te verlichten: 'De pijn die een martelaar voelt op het moment van zijn dood zal
zó verminderd worden, dat het slechts als een muggenprik zal worden gevoeld.'
Verlossing in islam totaal anders
Als voorbeeld voor deze verzekering van verlossing en het concept van martelaarschap in de islam wees de
profeet Mohammed op een bedoeïen die de islam had geaccepteerd en zei dat hij met de profeet naar
Madeenah (Medina) wilde gaan. Nadat de moslims terugkeerden van de strijd gaven ze de bedoeïen een
deel van de oorlogsbuit, waarop de man antwoordde dat hij niet om die reden moslim was geworden, maar
om te sterven als een martelaar, zodat hij het paradijs binnen zou kunnen gaan. Mohammed beloofde hem
Allah zijn wens zou verhoren als hij oprecht was. Bij een volgend gevecht liet de bedoeïen inderdaad het
leven.
In het christendom is verlossing echter geheel anders. 'Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn
vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. Want mijn
vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in
hem' (Joh.6:53-56).
Meest perverse ketterij ooit
Islam verwerpt het bloed van Christus. Mensen kunnen echter ALLEEN gered worden door het bloed van
Jezus. Natuurlijk waren dit symbolisch bedoelde zinnen van Jezus -we drinken immers niet letterlijk Zijn
bloed. De islam kent echter het verhaal dat Mohammed tijdens de slag bij Uhud bloed over zijn gezicht had
lopen, en dat Malik Ibn Sinan met zijn mond aan deze wonden begon te zuigen, waarop zijn zoon vroeg: kan
bloed gedronken worden? Waarop Malik antwoordde: 'ja, ik drink het bloed van de profeet als een drank'. De
profeet zei toen dat iedereen die zijn bloed letterlijk mengt met dat van hem, onkwetsbaar is voor het vuur
van de hel. Met andere woorden: iedereen die letterlijk het bloed van Mohammed dronk zou automatisch
worden gered.
Zo zijn er nog talrijke vergelijkbare bizarre redenaties in de islam. Wat bijvoorbeeld te denken van het
drinken van Mohammeds urine en het eten van zijn uitwerpselen? Moeten zulke walgelijkheden worden
verkozen boven het kostbare bloed van het zondeloze Lam van God? Mohammed wilde zelf een verlosser
zijn. Het moge duidelijk zijn dat er in de hele geschiedenis nog nooit eerder zo'n perverse ketterij als de
islam heeft bestaan.
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Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (6)
Net als in de Bijbel zal volgens de islamitische traditie in de eindtijd
een groot moslimleger, aangevoerd door Iran en Turkije, een
ongekend bloedige oorlog voeren tegen Israël en Europa.
Zelfs het 7 jarige vredesverbond waar de profeet Daniël over
spreekt kan worden teruggevonden in de islam. Toeval?
Nauwelijks. Nadat hij aan de macht is gekomen zal de Antichrist,
alvorens Israël aan te vallen, voor de periode van 7 jaar een
vredesverdrag met Israël sluiten. 'En hij zal het verbond met velen
voor één week bevestigen' (Dan.9:27, KJV vertaald, SV:
'versterken'). Eén profetische week duurt 7 jaar. Deze tekst laat
zien dat de Antichrist een bestaand vredesverdrag zal bevestigen, en geen nieuw verdrag zal sluiten, zoals
Westerse christenen veelal denken. Dit zou heel goed een bijgestelde versie van de 'Oslo akkoorden' (1993)
of het Saudische vredesplan kunnen zijn.
De Bijbel laat zien dat de Antichrist na 3,5 jaar het verdrag zal verbreken. In de vorige delen zagen we hoe
Satan erin geslaagd is moslims wereldwijd te overtuigen dat de Antichrist hun imam Mahdi is. De profeet
Mohammed sprak reeds over het 7 jarige verdrag van de Mahdi, dat gesloten zou worden met een Jood van
de stam Aäron (de broer van Mozes). In een andere Hadith (Sunnah) wordt eveneens op vergelijkbare wijze
gesproken over de heerschappij van de Mahdi:
'Hij zal het land verdelen en het volk door de Sunnah van hun profeet regeren, en de islam op aarde
vestigen. Hij zal zeven jaren blijven en dan sterven, en de moslims zullen tot hem bidden. De Mahdi zal de
aarde, zoals het vol was met onderdrukking en tirannie, vullen met billijkheid en rechtvaardigheid ,en hij zal
voor zeven jaar heersen.'
Vernietiging door 'vrede'
De Bijbel waarschuwt ons dat de Antichrist door 'vrede' velen zal vernietigen. Klinkt dat bekend? Wie
beweren er dat de islam een 'vreedzame' religie is? Als Westerse christenen nu maar nauwkeurig de Bijbel
hadden gelezen, dan zouden we er nu niet zo slecht voorstaan! Het oosten heeft jullie hulp nodig. Miljoenen
moslims bekeren zich tot het christendom. Velen beginnen te beseffen hoe kwaadaardig de islam is. Deze
bekeerlingen kunnen veel kennis aan de Westerse christenen overdragen, maar ze hebben wel jullie hulp
nodig.
Miljoenen christenen -zoals de Kopten in Egypte- lijden dagelijks onder islamitische onderdrukking. Hun
vrouwen worden ontvoerd en verkracht. Walid Shoebats geboortedorp Bethlehem is door de Palestijnen
vrijwel geheel 'gezuiverd' van christenen. Grondbezit is in beslag genomen, inclusief dat van Shoebat zelf.
Voor christenen en joden heilige plaatsen worden door de moslims ontwijd en beschadigd.
Hudna, Jihad en Mein Kampf
'Vredes'demonstranten dragen altijd spandoeken mee met teksten die enkel gericht zijn tegen Israël, zoals
'stop de geweldsspiraal'. Het geweld in het Midden Oosten is echter vrijwel zonder uitzondering het gevolg
van valse verdragen die nooit worden nagekomen. Sterker nog, deze verdragen worden steevast als
opstapjes gebruikt voor nóg meer geweld, een principe wat moslims 'Hudna' noemen.
Hudna is een term waar alle Westerlingen van op de hoogte zouden moeten zijn. De term 'jihad' is hier al wel
bekend, al strijdt men er nog steeds over of jihad slaat op de heilige oorlog tegen alles en iedereen wat niet
islamitisch is, of een 'innerlijke strijd' met je eigen karakter. Dat dit laatste een tamelijk dubieuze verklaring is
onderschrijft zelfs de islamofilische wetenschapper R. Firestone: 'De bron (van jihad) wordt meestal niet
gegeven, en wordt in feite nergens in de canonieke verzamelingen (van de Hadith) gevonden. Alhoewel het
woord 'jihad' op zich genomen 'strijd' betekent...'
Bij het lezen van de Hadith moeten Westerlingen zich bij de jihad van Mohammed een vergelijkbare
voorstelling maken als bij Hitlers 'Mein Kampf' (Mijn Strijd). Vraagt u zichzelf eens af: strijd met wat?
Uiteindelijk zullen degenen die nog steeds geloven dat jihad inderdaad 'innerlijke strijd' betekent het wel
gaan begrijpen. Ze hebben alleen wat meer lessen nodig om dit door te krijgen.
Het woord Hudna moet echter eveneens goed begrepen worden. In de moslim denkwereld is Hudna een
wapenstilstand die bedoeld is om een rustige periode met de vijand in te lassen, om in die tijd concessies af
te dwingen, te hergroeperen, jezelf te herbewapenen en uiteindelijk op het juiste moment opnieuw aan te
vallen. Gedurende de hele islamitische geschiedenis is dit het doel van het sluiten van verdragen geweest.
Gebaseerd op Mohammeds eigen uitleg van Hudna kan zo'n verdrag makkelijk 10 jaar duren.
Palestijnen bedriegen Israël en hele wereld
Een voorbeeld: de Oslo vredesakkoorden tussen Israël en de Palestijnen. Yasser Arafat maakte gebruik van
Hudna toen hij zich in 1994 uitsprak voor de Oslo vredesakkoorden. Slechts één maand nadat hij deze
tekende verklaarde Arafat in de moskee van Johannesburg, zich niet realiserende dat zijn toespraak werd
opgenomen: 'De akkoorden zijn enkel een manier om de jihad tegen Israël mogelijk te maken.' Toen hij hier
later over werd ondervraagd draaide hij zich eruit door te beweren dat hij 'jihad' in de positieve zin had
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bedoeld, namelijk een strijd met je negatieve innerlijke krachten. Op die manier presenteerde de voormalige
Palestijnse leider zich als een jihad-vechter voor 'vrede'!
Ook Faissal Husseini, een hoge PLO-official, legde in een interview met een Egyptische krant de ware
betekenis van de Oslo akkoorden uit: 'Hadden de VS en Israël zich vóór Oslo gerealiseerd dat alles wat er
nog van de Palestijnse nationale beweging en de Pan-Arabische beweging over was een onbuigzaam
Trojaans paard genaamd Arafat was... dan hadden ze nooit hun versterkte poorten geopend en dit paard
binnen hun muren toegelaten... De Oslo akkoorden, en ieder ander verdrag, is slechts een tijdelijke
procedure, enkel een stap naar iets groters....'
'Ons uiteindelijke doel is de bevrijding van heel historisch Palestina, van de rivier de Jordaan tot aan de
Middellandse Zee', vervolgde hij. Dat betekent de vernietiging van heel Israël. Faissals 'Trojaans paard' is
synoniem aan islams Hudna. Tussen 1993 en 2003 ging Hamas akkoord met zeven staakt-het-vurens,
waarvan er niet één werd nagekomen. Het Westen moet begrijpen dat deze overeenkomsten slechts
tactische manoeuvres zijn om tijd de rekken, zodat militante groeperingen sterker kunnen worden om op een
later tijdstip de strijd weer aan te gaan.
Islam: vrede gaat vooraf aan oorlog
Hoewel het er nu op lijkt dat Hamas ieder vredesverdrag met Israël zal verwerpen, kunt u ervan uitgaan dat
ze dit in de toekomst wel degelijk zullen accepteren. Dan zal er echter opnieuw sprake zijn van Hudna en
niet van een echt vredesverdrag. Nu u als Westerling het verschil weet zult u begrijpen dat ook dit
toekomstige verdrag een Trojaans paard zal zijn. Zodra het gesloten wordt dan zult u zich dit herinneren.
Wat het Westen nog niet begrijpt is dat het islamisme heel systematisch en in fases werkt. Als moslims de
overhand hebben dan voeren ze de gewelddadige jihad. Als ze, zoals in het Westen, nog niet de overhand
hebben, wordt deze jihad gevoerd met financiële en politieke middelen.
Omdat moslims in Amerika en Europa niet de overhand hebben, spreken ze met u over 'vrede', terwijl ze in
hun achterkamertjes Hamas en Hezbollah steunen. Het hele idee dat de islam een vreedzame religie zou
zijn komt voort uit deze 'stille' fase van de jihad. Eén van de meest prominente Soenitische
moslimgeestelijken, Qaradawi, predikt op conferenties in Amerika en Europa openlijk deze vorm van
misleiding. Hier zijn ook video opnames van gemaakt. Tijdens één zo'n conferentie gaf Qaradawi het
voorbeeld van Saladin, die in Qur'an 8:61 gevraagd wordt akkoord te gaan met vrede: 'En als ze geneigd zijn
tot vrede, neig hier dan naar en vertrouw op Allah'. Qur'an 47:35 stelt vervolgens: 'En wees niet traag om
vrede te roepen, zodat u de bovenhand zult hebben.'
Het verdrag van Hudaibiya
Akkoord gaan met vrede betekent in de islam dat de Ummah, of het islamitische 'rijk' of 'gebied' of 'volk',
zwak is. Zodra de islam echter de overheersende macht wordt schakelt het onmiddellijk in de hoogste
versnelling over in oorlogsmodus. Om dit concept te begrijpen moet u eens naar het verdrag van Hudaibiya
kijken, een essentieel onderdeel van de geschiedenis van de islam.
Tijdens de vroege jaren van Mohammeds kleine, maar groeiende beweging hadden de moslims een conflict
met de stam van Quraysh, die heersten over de heilige stad Mekka. Mohammed en de moslims waren uit
Mekka verdreven en leefden ruwweg 320 kilometer noordelijker in Medina. De diverse Arabische stammen
maakten toen al regelmatig religieuze pelgrimstochten naar de zwarte Ka'aba steen in Mekka. Omdat de
Quraysh en de moslims vijanden waren en de eerste groep veel sterker was, stonden ze niet toe dat
Mohammeds volgelingen deze pelgrimsreis maakten.
Op zekere nacht zou Mohammed een visioen van Allah hebben gehad waarin deze hem beloofde dat hij de
pelgrimsreis naar Mekka zou maken. Toen hij en zijn groep echter Mekka probeerden binnen te sluipen,
werden ze onderschept door Quraysh troepen. Mohammed werd vervolgens in het bijzijn van zijn eigen
mannen vernederd. Tevens werd het de moslims verboden Mekka binnen te gaan. Wel boden ze hen een
genereuze overeenkomst aan, die bekend is geworden als het verdrag van Hudaibiya. Beide partijen
kwamen overeen elkaar 10 jaar lang niet aan te vallen. Omdat de moslims toen veruit de mindere waren van
de Quraysh, was dit verdrag voor hen buitengewoon gunstig.
Mohammed: Nederlaag = overwinning
Mohammed was echter vernederd en zijn moslims schaamden zich enorm voor hem, omdat hun grote
profeet zich niet had verzet en niets anders had gedaan dan te buigen en een verdrag met de vijand te
sluiten. Ook waren ze gedesillusioneerd omdat Mohammed klaarblijkelijk een valse profetie van Allah
aangaande de pelgrimsreis had gehad. Mohammeds reactie was echter typerend voor die van een valse
profeet. Hij zei hen dat Allah nooit had beloofd dat ze al in dát jaar de pelgrimsreis zouden gaan maken,
maar ergens in de toekomst.
Omdat zijn mannen hierover morden beweerde Mohammed de volgende dag dat hij een nieuwe openbaring
van Allah had gehad, namelijk dat wat er gebeurd was eigenlijk een grote overwinning was! Dit gedrag is
typerend voor moslims. Ook in onze tijd beweren ze na iedere vreselijke militaire nederlaag gewonnen te
hebben. Goed voorbeeld is de oorlog tussen Hezbollah en Israël in 2006, net als de eerdere oorlogen die de
Arabisch-islamitische landen tegen Israël voerden (1948, 1967, 1973) en die ze allemaal verloren.
Naast dat Mohammed hun vernedering dus een 'grote overwinning' noemde, openbaarde hij hen dat alle
schatten, vrouwen en kinderen van de daar levende Joodse stammen binnenkort aan hen toebehoren zou.
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De moslims werden de 'piraten' van de woestijn. Slechts enkele weken na zijn vernedering begon
Mohammed de welvarende Joodse dorpen aan te vallen. De moslims verheugden zich in alle rijkdom die ze
stalen, alsmede ook de vrouwen en kinderen die ze tot hun slaven maakten. In die tijd zou Mohammed van
Allah te horen hebben gekregen dat het toegestaan was deze vrouwen als seksslavinnen te gebruiken. Dit
'recht' staat nog steeds overeind in de islam en wordt nog steeds verdedigd.
Vredesverdragen zijn voor islam slechts tijdelijk
Toen andere Arabieren zagen hoe goed de moslims het kregen, stroomden de bekeerlingen toe. De jonge
islamitische religie kon als gevolg van het vredesverdrag van Hudaibiya in slechts 2 jaar tijd onstuimig
doorgroeien van 1500 naar 10.000 mannen. Plotseling waren de moslims groter en machtiger geworden dan
de Quraysh. Ondanks het 10-jarige vredesverdrag dat Mohammed met hen had gesloten vielen hij en zijn
mannen Mekka aan en overwonnen de Quraysh. Zo werden de moslims de onbetwiste heersers in zowel
Mekka als Medina. Deze geschiedenis leert ons dat Mohammed een brutale opportunist en een
Nimrodiaanse revolutionair was. Tegelijkertijd is hij HET voorbeeld voor alle huidige moslims. Een gevolg is
dat moslims niet op dezelfde manier naar vredesverdragen kijken dan de meeste andere mensen. In de
moslim denkwereld zijn verdragen geen bindende overeenkomsten, maar gelegenheden om onder het mom
van 'vrede' sterker te worden en zich voor te bereiden op oorlog. Vergis u niet: het sluiten van
vredesverdragen met ongelovigen -zoals wij Westerlingen- enkel om wille van de 'vrede' is NOOIT het
uiteindelijke doel. Het enige doel van de islam is de hele wereld te overwinnen!
Arafat gaf openlijk misleiding toe
Als u niet gelooft dat mensen zó schaamteloos subversief kunnen zijn, bedenk dan nog eens dat Yasser
Arafat in mei 1994 in zijn toespraak in Johannesburg openlijk sprak over de jihad om Jeruzalem te
'bevrijden'. In die tijd hadden velen vanwege de Oslo akkoorden hoop op eindelijk blijvende vrede in het
Midden Oosten. Arafat, niet wetende dat zijn woorden werden opgenomen, onthulde echter de waarheid dat
de Palestijnen in werkelijkheid hele andere bedoelingen hadden. De Israëliërs, die hem hadden vertrouwd,
waren geschokt toen ze vernamen dat Arafat, verwijzend naar het vredesakkoord dat hij nog maar net met
Israël had gesloten, had verwezen naar het verdrag van Hudaibiya: 'Ik zie deze overeenkomst (met Israël)
als enkel de overeenkomsten die onze profeet Mohammed sloot met de Quraysh in Mekka. De profeet had
gelijk dat hij dit verdrag sloot, want het hielp hem de Quraysh te verslaan en de stad Mekka over te nemen.
In dezelfde geest accepteren wij nu het vredesverdrag, maar enkel om voort te kunnen gaan op onze weg
naar Jeruzalem.'
Islam: Oorlog = vrede
Ondertussen blijven Westerlingen alle moeite doen om zogenaamd 'gematigde' moslims te vinden en om
hun mening te vragen. Bestaan zij eigenlijk wel? En zo ja, waar zijn dan hun Arabische websites? Hoeveel
zijn er van hen, en waarom zijn hun websites alleen in het Engels? Waarom citeren ze slechts gedeeltelijk
moslim jurisprudentie? Bij een nauwkeurige studie van de islam worden twee soorten 'codes' zichtbaar. In de
ene, voor het Westen bedoelde 'code' worden Koranverzen waarin wordt opgeroepen tot geweld ongeldig
verklaard. Dan is er nog een andere 'code' die exclusief voor moslims is bedoeld. Moslims geloven dat
imperialistische oorlogen geen agressie zijn, maar 'liefde', want in hun ogen kan alleen de islam vrede
brengen. Met andere woorden: 'Wij vallen jullie land binnen voor jullie eigen bestwil!' Ja hoor, vast!
Het gebruik van geweld om de islam te verspreiden is in de ogen van moslims geen oorlog ('Harb'), maar het
'brengen van moslims in het huis van vrede', het 'openen' van de wereld voor 'de vrede van de islam'.
Ironisch genoeg noemt de islam zichzelf het 'huis van vrede', Dar-al-Islam, ondanks het feit dat het woord
'islam' letterlijk 'onderwerping' betekent. De niet-moslimwereld, ook degenen die echte vrede willen met de
islamitische wereld, zijn in hun ogen 'Dar-al-Harb', het 'huis van oorlog'.
Christus keert terug tijdens oorlog Zion-Turkije
Islam zegt dus tegen de niet-moslimwereld: 'Omdat jullie zulke vreselijke oorlogsvoerders zijn, vallen wij jullie
aan en veroveren wij jullie.' Wie zetten dus de Apocalyps in gang - christenen, of moslims? De Bijbel
beschrijft dat in de laatste dagen het herstelde Israël zal vechten tegen een coalitie van landen die worden
aangevoerd door Turkije en Iran. God verklaart: 'Ik... wek uw kinderen, o Zion, op tegen uw kinderen, o
Yavan...' (Zach.9:13). In deze passage vecht Israël tegen Ionia of Yavan, dat in diverse Bijbels is vertaald
met 'Griekenland'. Yavan was historisch gezien echter een provincie aan de westkust van Turkije.
Dit is cruciaal, want de context van deze passage gaat over de terugkeer van Christus. 'Dan zal de HERE
hun verschijnen, en zijn pijl zal als de bliksem uitschieten...' (vs.14). Christus zal dus terugkeren op het
moment dat de joden ('Zion') in een oorlog met Turkije ('Yavan') zijn verwikkeld. In Ezechiël 38 lezen we dat
naast Turkije ook Iran een sleutelrol zal vervullen in de eindtijd: '... ook Perzië (Iran), Ethiopië en Libië met
hen, allen met schild en hem...' (vs.5). Iran dreigt met de regelmaat van de klok Israël met vernietiging.
Verbazingwekkend is het feit dat ook de islam eindtijd profetieën kent waarin precies hetzelfde conflict
tussen deze landen en Israël wordt voorspeld. Het grote verschil is natuurlijk dat in de islamitische versie de
legers van Turkije en Iran, aangevoerd door de Mahdi, de 'goeden' zijn, en de joden, Israël, of 'Zion', de
'slechten'. Eén islamitische profetie spreekt van een leger moslims die zwarte vlaggen dragen, met daarop
de tekst: 'Er is geen god buiten Allah, en Mohammed is Allahs boodschapper.' De zwarte banier is altijd de
vlag van de jihad geweest.
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Mahdi voert Turkije en Iran aan tegen Israël
Volgens de islam zullen de legers vanuit Iran naar Israël optrekken en Jeruzalem voor de Mahdi veroveren,
waarna deze vanaf de Tempelberg in Jeruzalem over de hele wereld zal regeren. De moslimgeestelijke alWahabi schrijft dat 'de laatste slag gevoerd zal worden door moslim getrouwen die op de rug van paarden
zullen rijden en zwarte banieren zullen dragen. Ze zullen aan de oostoever van de rivier de Jordaan staan en
daar een oorlog voeren zoals de aarde nog nooit heeft meegemaakt. De echte messias, de islamitische
Mahdi, zal Europa verslaan en dit leger van Seljuks (Turken) aanvoeren. Hij zal vanuit Jeruzalem het
leiderschap over de wereld krijgen, want Mekka zal dan vernietigd zijn.'
Het imperium van de Seljuken ging vooraf aan het Ottomaanse Rijk, en bestreek het gebied van Turkije,
(noordelijk) Iran, Syrië, Irak en delen van de Kaukasus, zoals Azerbeidjan. Veel moslimgeestelijken geloven
dat de Mahdi een leger van Turken zal aanvoeren en Israël zal verslaan. 'De Hadith geeft aan dat zwarte
vlagen uit het gebied van Khorasan (Iran) zullen aangeven dat de verschijning van de Mahdi nabij is', aldus
de zogenaamd gematigde sjeik Kabbani. Khorasan bevindt zich in hedendaags Iran, en sommige
moslimgeestelijken hebben verklaard dat als er letterlijk zwarte vlaggen te zien zijn in dit centraal Aziatische
gebied, de verschijning van de Mahdi inderdaad zeer nabij is.
Ziet u hoe al die 'toevalligheden' zich maar blijven opstapelen? Bij God bestaat er echter niet zoiets als
toeval, noch ongelukken en gelukkig ook geen verrassingen. De Bijbel profeteerde al duizenden jaren
geleden dat de Antichrist een leger van Turken en Iraniërs zal aanvoeren tegen Israël, en de islam verwacht
precies hetzelfde!
* Nogmaals: alle Koran- en Hadith teksten zijn door Walid Shoebat rechtstreeks uit het Arabisch vertaald,
waardoor deze vaak een geheel andere betekenis krijgen dan in de speciaal voor het Westen aangepaste
en 'zachter' gemaakte versies!

Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (7)
Slechts weinig christelijke uitleggers zijn zich ervan bewust dat de
zwarte steen die uit de hemel zou zijn gevallen, en die door
moslims wordt aanbeden, letterlijk in de Bijbel wordt genoemd.
In de Bijbel staat geschreven hoe de volgelingen van de komende
Antichrist zullen buigen voor het 'beeld' van het Beest. Hierbij
moeten we allerlei overdreven sprookjes op het christelijke
internet, waarin deze profetie steevast letterlijk wordt verklaard,
links laten liggen. Door dit soort science fiction achtige verhaaltjes
verwachten veel christenen een letterlijk standbeeld, een soort
robot die kan spreken en waar iedereen voor zal moeten buigen.
Als naar de context van andere Bijbelse eindtijd profetieën wordt gekeken komt er echter een geheel andere
verklaring voor de identiteit van dit 'beeld' naar voren.
'En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het
beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.'
(Opb.13:15)
In het christendom wordt heel vaak de fout gemaakt letterlijke Bijbelse profetieën allegorisch te verklaren
(zoals de vervangingstheologie het letterlijke herstel van Israël foutief toepast op de kerk) en allegorisch
bedoelde profetieën juist letterlijk uit te leggen. Hierdoor is op veel gebieden een volstrekt verkeerde
voorstelling van zaken ontstaan. Profetieën en passages die duidelijk allegorisch zijn moeten dan ook
allegorisch verklaard worden, en niet letterlijk, iets dat nog steeds zeer vaak gebeurt, met als gevolg dat er
allerlei absurde eindtijd-varianten op christelijke websites te lezen zijn.
Het herleefde rijk van het Beest
Bij het bestuderen van de Bijbel moeten we alle relevante profetieën nauwkeurig bestuderen, en daarbij
vooral de Bijbel zichzelf laten verklaren. Hoe moet de bovenstaande tekst uit Openbaring dan wél worden
uitgelegd? Uit de context blijkt dat het eerder genoemde rijk van het Beest, dat de dodelijke hoofdwond heeft
opgelopen, opnieuw tot leven zal komen. Het gaat hier dus niet om een individueel persoon, maar om een
imperium.
De Bijbel geeft uitvoerige informatie om dit concept van een herleefd imperium en het 'beeld' van het Beest
op de juiste manier te interpreteren. Als we in de Bijbel gaan zoeken hoe het woord 'beeld' (Engelse KJV:
image, dus niet 'statue'= (stand)beeld) wordt gebruikt, dan kan er nauwkeurig inzicht worden verkregen in
waar deze passage werkelijk over gaat. Er zijn meerdere aspecten aan de betekenis van het woord 'beeld
(/image)'. Zo is het in de Bijbel een religieus of nationaal symbool dat bijvoorbeeld betrekking heeft op de
Tempel: 'Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en
zonder gewijde steen (KJV: image), zonder efod of terafim.' (Hosea 3:4). Toen het koninkrijk Israël en de
Tempel werden vernietigd raakte het volk alles kwijt, waaronder het gecentraliseerde nationale religieuze
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systeem. Daarmee verloor Israël zijn nationale symbolen: de ark van het Verbond, de menorah en de andere
Tempel attributen.
De islam heeft ook een tempel, namelijk voor Allah: de Ka'aba, met daarin de zwarte steen. Jehova's Tempel
in Jeruzalem, met alle attributen, waren een schaduw van grotere, toekomstige zaken: de komst van de
Messias. Daarentegen zijn Allahs tempel en de zwarte steen juist een schaduw van de komst van de
Antichrist, van Satan.
Een 'beeld' kan in de Bijbel ook slaan op een afgod of een 'medium' dat een levend wezen vertegenwoordigt.
Zo richtte koning Nebukadnessar voor zichzelf een enorme afgod op, een beeld van zichzelf, waar iedereen
verplicht voor moest buigen. Dit is een duidelijk voorbeeld van afgoderij, wat eveneens heel goed toe te
passen is op Satan, die in de Bijbel ook Baäl, Bel of Beëlzebub wordt genoemd. Beelden van Baäl
fungeerden als een medium, als een representatie van de aanbidding van Satan.
Efeziërs aanbaden zwarte steen uit de hemel
Zo'n 'beeld' is echter beslist niet beperkt tot een standbeeld, maar kan net zo goed een steen zijn, zoals de
zwarte meteorietsteen in Mekka. De Bijbel zelf geeft hier een heel goed voorbeeld van:
'Maar de secretaris van de stad bracht de schare tot kalmte, doordat hij zeide: Mannen van Efeze! Wie ter
wereld weet niet, dat de stad der Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote Artemis (KJV: godin Diana)
en van het beeld (image), dat uit de hemel is gevallen?' (Hand.19:35)
Het 'beeld' van Diana dat in Efeze werd aanbeden was geen standbeeld, maar een zwarte steen. Deze
'beelden' zijn volgens de Bijbel allen een symbool van Satansaanbidding: 'Wat wil ik hiermede dan zeggen?
Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze
geesten (KJV: devils, SV: duivelen, NBV: demonen) en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap
komt met de boze geesten.' (1 Kor.10:19-20)
De islamitische Jezus vs. de Gideon-Messias
Satan verzint afgoden als vertegenwoordigers van hemzelf, totdat hij zelf naar de Aarde komt en zichzelf in
menselijke vorm als de Antichrist presenteert, om vervolgens ieder 'beeld' dat Jehova vertegenwoordigt, te
vernietigen. Daarom willen moslims vooral joodse en christelijke symbolen verwoesten. De reden hiervoor is
dat de islam zowel het judaïsme als het christendom totaal wil vernietigen. Volgens de islamitische traditie
zal Jezus bij zijn terugkomst niet enkel christenen overhalen zich te bekeren tot de islam, maar vooral het
hele christendom zelf vernietigen. De islamitische Jezus zal bij zijn terugkomst 'het kruis verbreken, varkens
doden, en Jizyah afschaffen. Allah zal alle religies doen vergaan, behalve de islam'.
Daar waar de islam beweert dat Jezus zal terugkeren om alle symbolen van het christendom te verdelgen,
zijn er in de Bijbel -zoals in Psalm 83 en Richteren 8:21- belangrijke parallellen te vinden waarin Jezus juist
de symbolen van de islam zal vernietigen. In de psalmen 82 en 83 wordt een oorlog voorzegd tussen de
Messias en de Antichrist. De 'Gideon-Messias', de oorlog-Messias, zal uit de hemel afdalen om een hele
belangrijke taak uit te voeren, namelijk het redden van Israël: 'Doe hun als Midjan, als Sisera, als Jabin aan
de beek Kison, die bij Endor vernietigd werden, tot mest werden voor het land. Maak hen, hun edelen, als
Oreb en Zeëb, als Zebach en Salmunna al hun vorsten, die zeiden: wij willen in bezit nemen de woonsteden
Gods' (SV: woningen Gods, NBV: het land waar God zijn woning heeft)(Ps.83:10-13)
Maansikkel-cultus al in Bijbel genoemd
Na het opnoemen van een lijst van moslimlanden die in de eindtijd een alliantie zullen vormen om Israël te
vernietigen, zegt de psalmist dat hun edelen als Zeba(c)h en Salmunna zullen worden. Wat gebeurde er
eigenlijk met Zebah en Salmunna? Het antwoord staat in Richteren 8:21: 'Toen zeiden Zebach en
Salmunna: Sta gij zelf op en stoot ons neer, want zoals de man is, is zijn kracht. Dus stond Gideon op,
doodde Zebach en Salmunna en nam de maantjes, die hun kamelen aan de hals droegen.'
Later staat in vers 26 dat de Midjanieten dezelfde maantjes rond hun nekken droegen. Nadat Gideon alle
maantjes van de gedode koningen en van de kamelen afpakte, smolt hij het goud om. Zoals we in een
eerder deel al zagen is ook Gideon een beeld van de komende Messias, net zoals het verhaal van David en
Goliath een parallel is voor de toekomstige strijd tussen Christus en de Antichrist, die de God van Israël
bespot, en waarvan God zegt: 'Zie, Ik zál u, gij trotse! spreekt de Heere, de HEERE der heerscharen; want
de dag dat ik je straf is nu gekomen.' (Jer.50:31/NBG/SV/NBV).
David lanceerde, als een voorloper van moderne precisie bommen, een steen in het voorhoofd van Goliath.
Dat is ook wat er zal gebeuren met Babylon en de Antichrist: 'Want Ik breng grote volken samen en vuur ze
aan om tegen Babel op te trekken. Ze komen uit het noorden, belegeren haar, ze wordt door hen veroverd.
Ze hebben uitmuntende schutters, hun pijlen treffen altijd doel' (Jer.50:9, NBV, 'de stad' vervangen door
'haar', komt nl. niet in andere vertalingen voor). Dit zijn moderne precisie-bombardementen; geen enkele
raket zal zijn doel missen. Bel, de maangod, zal vernietigd worden, en samen met hem alle maansikkel
afgoden en attributen:
'Bel is beschaamd, Meródach is verpletterd, haar afgoden zijn beschaamd, haar drekgoden zijn verpletterd!'
(Jer.50:2, SV). Bel of Baäl, de cultus van de maansikkel, zal eindelijk worden vernietigd. Hoewel moslims het
ontkennen zijn er talloze verbanden met deze in de Bijbel genoemde cultus. Bel werd sowieso altijd al
gesymboliseerd door de maansikkel. In Richteren 8:21 is het gebruikte woord voor 'maantjes' saharon, wat
letterlijk maansikkel betekent. Dit woord stamt af van het woord sahar, dat in Jesaja 14 wordt gebruikt om
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Satan mee aan te duiden (Hilal-bel-Sahar). Zelfs het woord Hilal, of heylal, wordt in de KJV Bijbel vertaald
met Lucifer. De volledige frase betekent 'morgenster / maansikkel', hét symbool van de islam.
Moslims ontkennen dat ze Baäl aanbidden, maar ze kunnen dus niet ontkennen dat hun symbolen van deze
oude Baälsaanbidding afstammen. De in de Bijbel gebruikte symbolen voor Satan en het symbool van de
islam zijn dan ook identiek. Dit is van groot belang en verschaft ons een zeer helder geestelijk inzicht in de
oorsprong van de islam en de religie van de Antichrist. De oude vijanden van Israël aanbaden een god die
werd gesymboliseerd door het beeld van de maansikkel. Tot op dag van vandaag is dit nog steeds het geval.
Allah = maangod Bel, Baäl
Daarnaast wijst al het bewijs erop dat Allah enkel een andere naam is voor Bel of Baäl, wat 'heer' betekent,
en tevens een titel of referentie is naar de Babylonische maangod. De Romeinen aanbaden dezelfde god,
net als de Grieken, die Gog (Gygez) aanbaden, een oorlogsgod die 'Men' (Maan) werd genoemd. Dit is
tevens de god die Abraham afzwoer in ruil voor Jehovah, de enige ware God. Daarom is het geen verrassing
dat Jezus Satan ook 'Beëlzebub' (of Baäl-Zebub) noemde (Mat.12). In de Hastings encyclopedie voor religie
en ethiek wordt bevestigd dat de Arabische naam voor Allah samenhangt met Baäl:
'Allah is een pre-islamitische naam... die overeenkomt met de Babylonische god met de naam Bel.' Gideon
werd Jeru-bel genoemd, degene die streed tegen de maangod. Gideon was een type van de StrijderMessias. Hij vocht tegen Bel / Baäl, en zo zal ook Christus, de ultieme 'Jeru-Bel', Baäl in het vlees bevechten
en diens kop vermorzelen, waarmee de belofte van Genesis 3:15 in vervulling zal gaan.
Professor Jeffrey, professor islamitische studies aan de Universiteit van Columbia en één van 's werelds
meest gezaghebbende wetenschappers aangaande de islam, schrijft dat 'de naam Allah, en diens vrouwelijk
vorm Allat, alom bekend waren in het pre-islamitische Arabië, en ook werd gevonden in inscripties die in
Noord Afrika werden ontdekt... Allah is een pre-islamitische naam die overeenkomt met de Babylonische god
met de naam Bel.' Bel betekent 'heer' en is een referentie naar en een titel van de maangod Sin.
Het beeld dat uit de hemel viel
Het belangrijkste afgodsbeeld van de islam, de zwarte steen en de verering hiervan, bestaat al sinds
mensenheugenis. Ondanks de duidelijke overeenkomsten zijn er maar weinig profetie uitleggers die het
verband leggen met waar al in het Bijbelboek Handelingen over gesproken wordt: 'Wie ter wereld weet niet,
dat de stad der Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote Artemis (godin Diana) en van het beeld
(image), dat uit de hemel is gevallen?' (Hand.19:35). Dit 'beeld' van Artemis vertoont verbijsterend veel
overeenkomsten met de zwarte steen in Mekka, waar volgens Allah alle 1,3 miljard moslims tijdens hun 5
dagelijkse gebeden minstens 17 keer voor moeten buigen. Johannes van Damascus, die leefde in de tijd
van de opkomst van de islam, diende aan het hof van de Kalief en was daarom heel goed bekend met de
eerste 'geboorte'jaren van de islam. In zijn boek 'Aangaande Ketterij' schreef hij: 'Dit waren dus
afgodenaanbidders die de morgenster en Aphrodite vereerden, die zij in hun eigen taal trouwens ook Akbar
noemden, dat 'groot' betekent.' Het verband tussen de islam en Aphrodite is duidelijk hoorbaar in de
moslimkreet 'Allahu Akbar!'. Aphrodite is feitelijk 'Allat', de vrouwelijke stam van 'Allah'. Ook de Griekse
historicus Herodotus schreef in de 5e eeuw dat 'Allat' dezelfde is als 'Aphrodite': 'De Assyriërs noemende
Aphrodite Mylitta, de Arabieren Alilat.' De pre-islamitische Arabieren geloofden dat Allat in de Ka'aba
verbleef. Ze hadden in het heiligdom ook een afgods'beeld' voor haar. 'De Quraysh, net zoals alle Arabieren,
hadden de gewoonte Alla-t te vereren. Ze hadden ook het gebruik hun kinderen naar haar te vernoemen,
zoals Zayd-Alla-t en Taym-Alla-t.' Dit soort vernoemingen worden zelfs door de Bijbel bevestigd. De naam
Sanballat (Neh.2:19) is een afgeleide van twee woorden: Sin (de maangod), en Allat (Aprhodite), het
vrouwelijke woord voor Allah en één van zijn drie dochters. Dergelijke namen bestonden reeds lang vóór de
komst van Mohammed, wiens vader overigens Abd-Allah (modern: Abdullah) heette, wat 'slaaf van Allah', de
maangod, betekent. Sanballat viel het volk Israël lastig toen ze de Tempel probeerden te herbouwen.
Vandaag de dag is er niets veranderd; dezelfde mensen met in de basis dezelfde religie hebben het nog
steeds op Israël voorzien, en zijn het belangrijkste obstakel voor de herbouw van de Tempel.
Ster uit de hemel is geen object, maar een persoon
Maar hoe zit het nu precies met de verering van de meteoriet-steen in Mekka? Waar heeft dat 'beeld' nu
eigenlijk betrekking op, en waarschuwt de Bijbel ons daar wellicht voor? Ja, de Bijbel is hier zelfs glashelder
over. Jehova wil dat wij dieper op de materie ingaan. In Openbaring 8 en 9 staat dat het beeld van Lucifer,
Satan, aanbeden moet worden. Hij is een ster die uit de hemel is gevallen: 'En de vijfde engel blies de
bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en hij kreeg de sleutel van de put des
afgronds' (Opb.9:1 - KJV & NBV hebben correct 'hij' en niet 'haar', alhoewel dat voor de betekenis verder
geen verschil uitmaakt). Deze 'hij' kan dus géén object zijn, geen letterlijke ster. Het is Satan zelf, een levend
wezen. 'Hij' werd uit de hemel geworpen, zoals beschreven is in Jesaja 14 en Openbaring 8:10. Het
belangrijke vers in de Koran waarin Allah wordt omschreven komt perfect overeen met de beschrijving van
Satan in Jesaja 14, waarin deze Lucifer, de drager des lichts wordt genoemd. In Allah wordt Allah eveneens
als 'licht', 'lamp' of 'fakkel' omschreven: 'Allah is het licht van de hemelen en de aarde; zijn licht is te
vergelijken met een nis met daarin een lamp, en de lamp is in een glas, (en) het glas is als een helder
stralende ster' (Qur'an 24:35-36*). Vergelijk dit eens met Openbaring 8:10: 'En de derde engel blies de
bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel (KJV: lamp), uit de hemel, en zij viel op het derde
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deel der rivieren en op de bronnen der wateren.' Bedenk dat tijdens de opkomst van het laatste, achtste
wereldrijk, een islamitisch imperium, één derde van de wereldbevolking gedood zal worden. Satan, de
vernietiger, zal op de mensheid worden losgelaten en een 'berg' of rijk aanvoeren dat één derde van de
mensheid zal uitroeien.
Zwarte steen Mekka is het beeld van het Beest
Volgens de islam is de zwarte steen in Mekka uit de hemelen gevallen, net zoals de zwarte steen van
Aphrodite. Deze zwarte steen in Mekka is een duidelijk symbool van Satan. Dit Satanische 'beeld', dat
gecreëerd wordt door het Beest in Openbaring 13:15 en kan 'spreken', zal ervoor zorgen dat iedereen die
het niet aanbidt, gedood zal worden. Dit gegeven komt ook in de islam voor: 'Allah zal de steen (de zwarte
steen) op de Dag des Oordeels opwekken, en het zal twee ogen hebben waarmee het kan zien en een tong
waarmee het praat, en het zal getuige zijn voor allen die het in waarheid hebben aangeraakt.'
In de islam is de zwarte steen zelfs de 'verlosser' van de moslims: 'Vele jaren geleden was de Zwarte Steen
witter dan melk; pas later werd deze zwart, omdat het de zonden van degenen die het aanraakten
absorbeerde.' Het blijft echter niet bij deze godslastering. De zwarte steen, het beeld van Satan, de gevallen
ster, die probeert de plaats van Christus, de Grote Verlosser, in te nemen, wordt door Mohammed -de zoon
des verderfs- 'Yameen Allah' genoemd, oftewel 'de rechterhand van Allah', waarmee hij zijn dienstknechten
aanraakt. 'Het is de zichtbare rechterhand van de onzichtbare Allah', zelfs de 'shekinah glorie' die in alle
gelovigen woont.
Omcirkelen afgodsbeeld in Bijbel genoemd
Het aanbidden en zeven maal omcirkelen van deze steen reinigt volgens de islam de moslim van al zijn
begane zonden. De verering van Satan door het omcirkelen van een afgodsbeeld staat zelfs in de Bijbel,
maar wordt slechts zelden door Westerse Bijbel uitleggers begrepen. In Ezechiël 31:3: 'Zie, de Assyriër (Oud
Testamentische benaming van de Antichrist, Satan in het vlees), was een ceder in Libanon, met schone
takken, en met een schaduwrijk kleed, een man van formaat; en zijn top reikte tot in de wolken (/was tussen
de dikke takken). De wateren (volken) maakten hem groot, de afgrond maakte hem hoog, met zijn stromen
(rivieren = mensen) rondom de plaats waar hij geplant was, en zond zijn waterleidingen uit tot alle bomen
des velds (alle landen ter wereld)' (Ez.31:3-4, KJV vertaald, deels SV/NBG/NBV).
Passen we hetgeen we zojuist hebben gezien toe op Satan, de prachtige engel die gekleed is in mooie
kleren, de engel met een hoge status ('top'), die 'groot' werd gemaakt door mensen en volken uit vele
landen. Hij kwam op uit de onderwereld en zorgde ervoor dat enorme mensenmassa's rond zijn afgodsbeeld
cirkelen en hem vereren. Dit is precies wat de moslim Hadj inhoudt, die moslims ieder jaar maken om van de
'rechterhand' van Allah, de zwarte steen, vergeving te krijgen voor hun zonden. Uit heel de wereld komen ze
naar Mekka, naar de Ka'aba, en stromen erom heen.
'Ik zal Bel, de god van Babel (/Babylon), straffen. Ik dwing hem heel zijn prooi weer uit te braken, en de
heidenen (/volken) zullen niet meer naar hem toestromen; zelfs de muur van Babel zal vallen' (Jer.51;44,
NBV/SV/NBG/KJV)
Het huis van Jehova vs. het huis van Satan
Kortom, de volken zullen niet meer naar Babylon stromen, en Bel / Baäl, zal beschaamd staan. Niet langer
zullen de (moslim)volken in Mekka samenkomen om Satan te aanbidden. Deze straf ligt niet in de
geschiedenis, maar verwijst naar Jeruzalem en de invasie van de Tempelberg: '...want vreemdelingen zijn
gekomen in de heiligdommen van het huis des HEREN' (Jer.51:51). In de eindtijd zullen er dan ook twee
recht tegenover elkaar staande 'huizen' zijn: het ene huis zal gewijd zijn aan Jehova, en het andere aan
Satan.
Wordt (wellicht) vervolgd
* Nogmaals: Qur'an teksten door Walid Shoebat rechtstreeks vertaald uit het Arabisch, waardoor de
werkelijke betekenis duidelijk wordt.
Xander
Dit „riekt‟ naar kwade opzet! : EHEC besmet mineraalwater
ma 04 jul 2011
Praag- De EHEC-bacterie is nu ook aangetroffen in mineraalwater.
De Tsjechische levensmiddeleninspectie vond de bacterie in
flesjes van het merk „Aquila Auqalinea‟.
mineraalwater in flessen verboden in Bundanoon
Op last van de inspectie is het water inmiddels uit de schappen
gehaald. De fabrikant gaat nader onderzoek verrichten, zo melden Tsjechische media. “De inspectie heeft
de gemuteerde variant van de E.coli-bacterie bij een standaardcontrole aangetroffen”, zo meldde
woordvoerder Michal Spacil van de Tsjechische levensmiddeleninspectie tijdens een radio-interview. De
EHEC-epidemie heeft inmiddels aan bijna vijftig mensen het leven gekost. Op drie na vielen alle doden in
Duitsland.
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Waarom is hennep illegaal?
juli 05, 2011 By: silviavideler
De marihuana samenzwering: De reden waarom hennep illegaal is
Men zegt dat marihuana gevaarlijk is. Wiet is niet schadelijk voor het
menselijk lichaam en geest. Marihuana is geen bedreiging voor de
samenleving. Marihuana is wel een bedreiging voor oliemaatschappijen,
alcohol, tabaksindustrie en een groot aantal chemische bedrijven. Grote
maatschappijen, met genoeg dollars en invloed, hebben de waarheid
van de mensen weg gehouden. De waarheid is dat wanneer marihuana
gebruikt zou worden waar het allemaal geschikt voor is, dit een industriële kernbom zou creëren! De
allerrijksten hebben een samenzwering gevormd om desinformatie te verspreiden over een plant die, als
deze juist gebruikt wordt, hun bedrijven zou ruïneren.
Waar komt het woord “marihuana” vandaan? Het “m-woord” is midden jaren 1930 verzonnen om het goede
imago en de bijzondere geschiedenis van de hennep plant stuk te maken, zoals je hier kunt lezen. De hier
opgesomde feiten zijn te verifiëren in de Encyclopedia Britannica, welke op papier gemaakt uit hennep
gedrukt is 150 jaar geleden:
1) Tot de jaren 1880 zijn alle schoolboeken gedrukt op hennep- of vlaspapier. (Jack Frazier, Henneppapier
opnieuw bekeken, 1974)
2) Van 1631 tot vroeg in 1800 was het legaal om belasting te betalen in Amerika met hennep. (LA Times, 12
augustus 1981)
e
e
3) Het was wettelijk verboden om te weigeren hennep te telen in de 17 en 18 eeuw! Van 1763 tot 1769
stond hier een gevangenisstraf op in de staat Virginia. (G.M. Herdon, Hennep in koloniaal Virginia)
4) George Washington, Thomas Jefferson en andere grondleggers teelde hennep. (Dagboeken van
Washington en Jefferson. Jefferson smokkelde hennepzaden van China naar Frankrijk en vervolgens naar
Amerika)
5) Benjamin Franklin was eigenaar van een van de eerste papierbedrijven in Amerika en die verwerkte
hennep. De oorlog in 1812 ging over hennep. Napoleon wilde de export van Moskow naar Engeland
afsnijden. (Jack Herer, Emperor Wears No Clothes)
6) 90% van alle scheepszeilen en –touwen zijn duizenden jaren van hennep gemaakt. Het Nederlandse
woord “canvas” betekent cannabis. (Webster‟s New World Dictionary)
7) Tot de introductie van katoen in de jaren 1820, was 80% van alle textiel, stoffen, kleding, linnen, lakens en
dergelijke gemaakt van hennep.
8) De eerste bijbels, kaarten, de vlag van Betsy Ross (heeft de eerste vlag van de Verenigde Staten
genaaid), de eerste schetsen van de Verklaring van Onafhankelijkheid en de Constitutie waren gemaakt van
hennep. (Archieven van de U.S. Government)
9) In veel staten was hennep het eerste geteelde gewas. 1850 was een topjaar voor Kentucky met een
e
productie van 40.000 ton. Hennep was het grootste gewas tot de 20 eeuw. (Staatsarchieven)
10) De oudste bekende verslagen van hennepteelt gaan 5000 jaar terug in China, hoewel de industrialisatie
waarschijnlijk terugvoert naar het oude Egypte.
11) De schilderijen van Rembrandt, Van Gogh, Gainsborough en andere schilderijen op canvas, zijn in
principe geschilderd op henneplinnen.
12) In 1916 voorspelde de U.S. regering dat in de jaren 1940 al het papier van hennep gemaakt zou zijn en
er geen bomen meer om zouden gezaagd hoeven. Studies van de regering wijzen uit dat 1 “acre” (4046,8
m2) hennep evenveel is als 4,1 “acres” bomen. Er waren plannen gemaakt om zulke programma‟s op te
starten. (U.S. ministerie van Agrarische archieven)
13) Tot 1937 werden kwaliteitsverf en –vernissen gemaakt van hennepzaadolie. In 1935 werd 58.000 ton
aan hennepzaad gebruikt voor verfproducten. (Verklaring van Sherman Williams Paint Company tegenover
het congres van de VS tegen de marihuana belasting uitvoering in 1937)
14) Het eerste model Ford-T van Henry Ford was gemaakt om op hennepbrandstof te rijden en de
carrosserie was van hennep geconstrueerd. Ford zelf is op zijn grote landgoed gefotografeerd tussen zijn
hennepvelden. De auto, “gegroeid uit de aarde”, had panelen van hennepplastic, welke 10 keer sterker zijn
dan staal. (Populair Mechanics, 1941)
15) In 1938 werd hennep “het gewas van een miljard” genoemd. Het was het eerste gewas dat zakelijke
potentie had om meer dan een miljard dollar op te brengen. (Populair Mechanics, februari 1938)
16) Mechanical Engeneering Magazine (februari 1938) publiceerde een artikel genaamd “Het meest
winstgevende en geliefde gewas dat men kan telen”. Er werd gesteld dat wanneer hennep zou worden
e
geteeld met de kennis van de technologie van de 20 eeuw, dit het grootste gewas in de VS en de rest van
de wereld zou zijn.
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De volgende informatie komt rechtstreeks uit een 14 minuten durend filmpje uit 1942 van het ministerie van
agrarische zaken van de VS, waarin vaderlandslievende Amerikaanse boeren worden aangemoedigd om
350.000 acre hennep per jaar te telen voor gebruik in de oorlog:
“…[Toen] Griekse tempels nieuw waren, werd hennep al sinds tijden gebruikt om de mens te dienen. Toen
werd deze plant al duizenden jaren in China en elders in het oosten geteeld voor touwen en stoffen. Al
eeuwenlang tot in 1850 waren alle schepen in de westerse zeeën uitgerust met touwen en zeilen van
hennep. Voor de zeeman net als de beul was hennep onmisbaar… Nu met Filippijnse en Oost-Indische
hennep in de handen van de Japanners… Moet Amerikaanse hennep aan de vraag vanuit ons leger en onze
marine en onze industrieën voldoen… De snel reducerende reserves van de marine. Als die op zijn, zal
Amerikaanse hennep weer in het beeld komen om schepen aan te leggen; hennep voor lijnen; hennep voor
de uitrusting; hennep voor ontelbaar nautisch gebruik zowel aan boord als op de kant. Net als in vervlogen
tijden toen de Oude Ironsides de zeeën zegerijk bevoeren met de sluiers en zeilen van hennep. Hennep
voor de zege!”
Onderzoeker Jack Herer heeft bewijs gevonden in de Bibliotheek van het Congres, van weerlegbare claims
van andere overheidsvertegenwoordigingen dat het filmpje van 1942 niet bestaat.
De teelt van hennep en de productie ervan schaden het milieu niet. Het USDA-Bulletin #404, concludeerd
dat hennep vier keer zoveel pulp produceert met minimaal vier tot zeven keer minder vervuiling.
Uit Populair Mechanics, februari 1938:
“Het was een kort groeiseizoen… Het kan in elke staat geteeld worden… De lange wortels schieten in de
grond en laten het in een perfecte staat achter voor het volgende gewas. De dichtheid van de bladeren, 8-12
voet boven de grond, verstikt onkruid. … Hennep, dit nieuwe gewas kan de Amerikaanse agricultuur
ontzettend verhogen.” De ontwikkelingen van de agrarische machines in de jaren 1930 zouden een
industriële revolutie ontketend hebben als ze bij de hennepteelt gebruikt zouden worden. Alleen al dit
hulpmiddel zou miljoenen nieuwe banen gecreëerd hebben en duizenden kwaliteitsproducten. Als hennep
niet illegaal gemaakt zou zijn, zou dit Amerika uit de Grote Depressie geholpen hebben.
De samenzwering
William Randolph Hearst (Citizen Kane) en de Hearst Paper Manufacturing Divisie van Kimberly Clark
bezaten enorme productiebossen. De Hearst Company leverde de meeste papierproducten. De grootvader
van Patty Hearst, een vernieler van de natuur voor zijn eigen gewin, zou miljoenen verliezen vanwege
hennep.
In 1937 patenteerde DuPont het proces om van olie en kolen plastic te maken. Het jaarrapport van DuPont
riep aandeelhouders op om te investeren in hun nieuwe petrochemische divisie. Synthetisch materiaal zoals
plastic, cellofaan, celloluide, methanol, nylon, kunstzijde, Dacron enz., kon nu van olie gemaakt worden. De
industrialisatie van natuurlijke hennep zou 80% van DuPonts bedrijven geruïneerd hebben.
Andrew Mellon werd Hoovers secretaris van financiële zaken en de grootste investeerder van DuPont. Hij
stelde zijn aangetrouwde neef, Harry J. Ansliger aan als hoofd van het federale bureau van narcotica en
gevaarlijke drugs.
Deze financiële grootheden hielden geheime vergaderingen. Hennep werd als gevaarlijk verklaard en een
dreiging voor hun miljardenondernemingen. Om hun dynasties velig te stellen, moest hennep verdwijnen.
Deze mannen namen een obscuur, Mexicaans straatwoord voor hennep, “Marihuana” en drukten dit door in
het bewustzijn van de Amerikanen.
Manipulatie van de media
Een golf van gekleurde journalistiek kwam in de media eind jaren 1920 en de jaren 1930. De kranten van
Hearst plaatsten horrorverhalen over marihuana. De dreiging van marihuana werd hoofdnieuws. Lezers
kregen voor ogen dat het verantwoordelijk was voor alles; van auto-ongelukken tot lage moraal.
Films als Reefer Madness (1936), Marijuana: Assassin of Youth (1935) en Marijuana: The Devil‟s Weed
(1936) waren propaganda van deze industriëlen om zo een vijand te creëren. Het doel was om steun vanuit
de samenleving te krijgen zodat anti-marihuana wetten aangenomen zouden worden.
Bekijk de volgende quotes uit “The Burning Question”, ook bekend als “Reefer Madness”:
- een gewelddadige drug
- schokkend, geweldadig gedrag
- ongeneeslijke krankzinnigheid
- geestvernietigende effecten
- onder invloed van deze drug heeft hij zijn hele gezin omgebracht met een bijl
- nog wreder en nog dodelijker dan deze geestvernietigende drugs (heroïne, cocaïne) is de dreiging van
marihuana
De film “Reefer Madness” eindigde niet met het gebruikelijke “Einde” maar met deze woorden gebrand op
het scherm: “Vertel het uw kinderen”.
In de jaren 1930 waren mensen erg naïef, op het onwetende af. De massa stond als schapen te wachten tot
ze geleid werden door de enkele machthebbers. Autoriteit werd niet betwist. Als het nieuws gedrukt was of
op de radio, dan ging men er vanuit dat het de waarheid moest zijn. Zij vertelden dit hun kinderen en hun
kinderen werden de ouders van de babyboomers.
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Op 14 april 1937 werd de verbiedende Marihuana Belastingwet, of de wet die hennep illegaal heeft gemaakt
rechtstreeks naar het comité van het Huis van bemiddeling en doorgang gebracht. Dit comité is het enige dat
een wet kan introduceren aan een Huis, zonder dat andere comités erover kunnen debatteren. De voorzitter
van de senaat van de VS, van het comité van bemiddeling en doorgang was destijds Robert Doughton, een
aanhanger van DuPont. Hij verzekerde dat de wet aangenomen zou worden door het Congres.
Dokter James Woodward, arts en advocaat, getuigde te laat voor de Amerikaanse Medische Associatie. Hij
vertelde het comité dat de reden dat de AMA niet eerder gereageerd heeft was omdat ze er net pas achter
waren gekomen dat marihuana hennep was.
Slechts enkelen toen, realiseerden dat de dodelijke dreiging die ze gelezen hadden op de voorpagina‟s van
de kranten van Hearst, in feite over hennep ging. Volgens de AMA was hennep een medicijn, die in vele
geneesmiddelen zat en al honderd jaar zo verkocht werden.
In september 1937 werd hennep illegaal. Het meest nuttige gewas bekend werd een drug en onze planeet
leeft sindsdien in lijden.
Het Congres heeft hennep verbannen omdat er gesteld werd dat dit de meest gewelddadige drug ooit was.
Harry Anslinger, 31 jaar het hoofd van de Drugs Commissie ventileerde het idee dat gebruikers extreem
gewelddadig werden van marihuana. In de jaren 1950 zei Anslinger, onder de communistische bedreiging
vam het McCarthyisme het exacte tegenovergestelde; marihuana maakt een mens zo vredelievend dat
soldaten niet willen vechten.
Tegenwoordig is onze planeet in grote problemen. De aarde verstikt omdat grote gebieden regenwoud
verdwijnen. Vervuiling, gif en chemicaliën vermoorden mensen. Deze grote problemen zouden opgelost
kunnen worden als we hennep industrialiseren. Natuurlijke biomassa‟s zouden in alle benodigde energie van
de aarde kunnen voorzien in plaats van fossiele brandstoffen. We hebben 80% van onze olie- en
gasreserves opgebruikt. We hebben een vernieuwde bron nodig. Hennep zou de oplossing kunnen zijn van
stijgende gasprijzen.
De wonderlijke plant
Hennepvezel is van hogere kwaliteit dan houtvezel. Er zijn minder bijtende chemicaliën nodig om papier te
maken van hennep dan van bomen. Henneppapier wordt niet geel en is erg duurzaam. De plant wordt snel
volwassen in een seizoen, waar bomen een levenlang voor nodig hebben.
Alle producten van plastic zouden van hennepzaadolie gemaakt moeten worden. Hennepplastic is biologisch
afbreekbaar! Het breekt mettertijd af en schaadt het milieu niet. Plastic op oliebasis, die we erg goed
kennen, verpest het milieu. Het breekt niet af en doet veel kwaad in de toekomst. Het proces om grote
hoeveelheden natuurlijk (hennep) plastic te produceren zal de rivieren niet vervuilen zoals DuPont en andere
petrochemische bedrijven gedaan hebben. Ecologie past niet in de plannen die de olie-industrie en de
politieke machine gemaakt hebben. Producten van hennep zijn veilig en natuurlijk.
Medicijnen zouden van hennep gemaakt moeten worden. We zouden terug moeten gaan naar de tijd dat de
AMA onderbouwde dat cannabis genezend is. Medische marihuana wordt legaal uitgedeeld aan een
handvol mensen, terwijl de rest gedwongen is om op een systeem terug te vallen dat vertrouwt op
chemicaliën. Weed is alleen maar gezond voor het menselijk lichaam.
De honger in de wereld zou opgelost kunnen worden. Een grote variëteit aan voedsel kan gemaakt worden
van hennep. De zaden bevatten een van de hoogste concentraties eiwitten in de natuur. Ook bevatten ze
twee belangrijke vetzuren om het lichaam te reinigen van cholesterol. Deze essentiële vetzuren zijn nergens
anders in de natuur te vinden! Het eten van weedzaad is het beste dat je voor je lichaam kunt doen. Eet
rauwe hennepzaden.
Kleding zou van hennep gemaakt moeten worden. Henneptextiel is oersterk en duurzaam. Je kan kleding
gemaakt van hennep aan je kleinkinderen overdragen. Tegenwoordig zijn er Amerikaanse bedrijven die
kleding maken van hennep; meestal 50% hennep. Hennepfabrieken zouden overal moeten zijn. In plaats
daarvan zijn de meeste zowat ondergronds. Superieure hennepproducten mogen geen reclame maken op
de fascistische televisie.
In Kentucky, eens de top van hennepproducerende staten, is het illegaal om hennepkleding te dragen! Stel
je voor, dat je in de gevangenis gegooid wordt omdat je een kwaliteitsspijkerbroek draagt.
De wereld is gek. Maar dat betekent niet dat je de krankzinnigheid hoeft te volgen. Kom samen. Verspreid
het nieuws. Vertel mensen en dus ook je kinderen de waarheid. Gebruik hennepproducten. Vlak het woord
“marihuana” uit. Besef dat de geschiedenis dit gecreëerd heeft. Maak het politiek incorrect om het M-woord
te zeggen of te drukken. Vecht tegen de propaganda (die de agenda van de superrijken dient) en de
nonsens. Hennep moet gebruikt worden in de toekomst. We hebben een schone energie nodig om onze
planeet te redden. Industrialiseer hennep!
De alcohol-, tabaks- en oliebedrijven dragen meer dan een miljoen dollar per dag bij aan “Partnership for a
Drug-Free America” en soortgelijke organisaties. We hebben allemaal hun spotjes gezien. Hun motto is: “Het
is gevaarlijker dan we dachten”. De leugens van de machtige corporaties, waar Hearst mee begonnen is,
zijn tegenwoordig nog altijd levend.
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Het hersenspoelen gaat door. Nu zijn er spotjes met: Als je een joint koopt, onderhoud je moorden en
bendeoorlogen. Het laatste antiweed spotje is: Als je een joint koopt, onderhoud je terrorisme! De nieuwe
vijand (terrorisme) heeft het pad vrijgemaakt om je te hersenspoelen hoe ze willen.
Er is maar één vijand: de vriendelijke mensen waar je je belasting aan betaalt, de oorlogvoerders en de
natuurvernietigers. Met jouw geld vermoorden ze de wereld voor je neus.
Elk jaar overlijdt een half miljoen mensen aan tabak. Elk jaar overlijdt een half miljoen mensen aan alcohol.
Niemand is ooit doodgegaan aan het roken van weed!!
In de gehele geschiedenis van de mensheid kan geen enkele dood toegeschreven worden aan cannabis.
Onze samenleving heeft het illegaal gemaakt maar moedigt het gebruik van moordenaars aan: tabak en
alcohol.
Hennep zou opnieuw bekeken moeten worden en bij de drogisten verkrijgbaar moeten zijn als antistress
middel. Vernauwing en verkalking van de bloedvaten is slecht maar het gebruik van hennep verwijdt de
bloedvaten, wat een gezonde conditie is. We hebben geleerd dat roken slecht is. Dat is niet het geval bij
passieve weed.
THC (de actieve stof van hennep) opnemen heeft een positief effect: het verlicht astma en glaucoom. Een
joint gaat de misselijkheid na een chemokuur tegen. Je kunt op hennep kauwen. Dit is een gezonde staat.
[ een persoonlijke noot van de schrijver. Tijdens de zwangerschap van mijn vrouw had ze wat problemen
met aankomen. We waren in het ziekenhuis. Een verpleegkundige nam ons apart en zei: “tussen ons
gezegd, als je weed rookt… krijg je een zogenaamde vreetkick en kom je wat aan.” Ik zweer dat dit een waar
gebeurd verhaal is.] Het stereotype voor blower is zoals een alcoholist, een warhoofd. De waarheid is dat
iemands creatieve eigenschappen kunnen groeien onder de invloed ervan. Het besef van tijd neemt
langzaam af en men kan gevoeliger worden. Je kunt allerlei kunst meer waarderen, je dichter bij de natuur
voelen en over het algemeen meer voelen onder invloed van cannabis. Het is in wezen een absolute
tegenovergestelde staat van geest en lichaam dan wanneer je dronken bent. Je kunt opmerkzamer zijn met
weed. Hennep is een zonderlinge plant. Er is natuurkundig bewijs dat cannabis niet lijkt op welke plant op
aarde dan ook. Men zou kunnen concluderen dat de plant hier gekomen is om de mensheid te dienen.
Hennep is de enige plant waar de mannelijke en vrouwelijke plant zeer verschillend zijn, uiterlijk gezien!
Niemand spreekt ooit over mannelijke of vrouwelijke planten in de flora, omdat planten hun geslacht niet
tonen. Behalve cannabis. Om normaal gesproken het geslacht van een (aardse)plant te bepalen, moet men
intern kijken, naar de DNA. Een mannelijke grasspriet ziet er uiterlijk precies hetzelfde uit als een vrouwelijke
grasspriet. De hennep heeft een intense seksualiteit. Kwekers vernietigen de mannelijke planten voordat ze
de vrouwelijke kunnen bevruchten. Jawel, beste mensen, de beste weed komt van “hitsige vrouwen”.
De reden dat deze verwonderlijke, hoog ontwikkelde, buitenaardse plant uit de toekomst illegaal is heeft
niets te doen met hoe deze ons lichamelijk beïnvloed.
Weed is illegaal omdat de rijken rijk willen blijven! “En ik zal een plant laten groeien voor hen die vermaard is
en er zal geen honger meer in het land zijn.” –Ezechiël 34:29.
PS Ik denk dat het woord “drugs” zou gebruikt moeten worden als een woord voor alle chemische stoffen.
Drugs heeft een slechte naam gekregen. Weet je wel dat er legale drugwinkels zijn?! (Noot van redactie: in
het Engels is een “drugstore” een drogisterij, net een ander verschil dan in het Nederlands, drogist komt van
hetzelfde woord. J.A.) In elke plaats zijn ze. Ongelooflijk. Elke zogenaamde drug (medicijn) zou apart
bekeken moeten worden. Cannabis is een medicijn en geen drug. We zouden de waarheid moeten durven
spreken, wat de wetgeving ook zegt.
Auteur: Doug Yurchey (The Dot Connector) (Vrij vertaald door Jessica Alkemade)
Bron Afbeelding(en): r0bz @ Flickr.com
Bron(nen):http://www.activistpost.com/2010/07/marijuana-conspiracy-reason-hemp-is.html

Grote financiële zorgen in Denemarken, in Griekenland neemt het aantal zelfmoorden drastisch toe
juli 05, 2011 By: silviavideler
Zorgwekkende berichten uit Europa: Denemarken zit in de zwaarste recessie in hun geschiedenis. Zo zwaar
zelfs dat een bankrun niet uitgesloten wordt. Er zijn al twee banken failliet namelijk de Amager Banken en de
Fjordbank Mors.
http://www.heise.de/tp/blogs/8/150066 Verder valt op dat een failliet land als Griekenland wel voor 3 miljard
Euro aan goud weet in te kopen.http://www.noows.de/griechenland-kaufte-im-mai-1000-unzen-gold-29589
De wanhoop in Griekenland neemt wel met de dag toe. De zelfmoorden zijn met 40%
toegenomen.http://info.kopp-verlag.de/nachrichten/armut-in-griechenland-selbstmordrate-dramatischgestiegen.html Ook in de Oekraïne dreigt een staatsbankroet.
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/michael-grandt/die-ukraine-steht-vor-dem-zweitenstaatsbankrott.html Tenslotte lijkt het alsof de Zwitserse politici verstandig geworden zijn. Zij weigeren om lid
te worden van de EU. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/SPPolitiker-kehren-EU-denRuecken/story/28771712
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Northeast Intel Network: Witte Huis stuurt aan op oorlog Iran/Arabieren - Israël
Iran heeft prototype kernkop voor ballistische raket gebouwd - Pentagon geeft toe dat Europa nu
onverdedigbaar is
Lancering van Iraanse Safir raket. Inzet: Iraanse ondergrondse
raketsilo (deze keer het goede plaatje, zie commentaar onder
artikel*) zoals de staats-TV deze liet zien.
Recent liet de Iraanse Revolutionaire Garde voor het eerst
openlijk weten dat het inderdaad kernwapens nastreeft en dat
Irans ballistische raketten zijn bedoeld voor een aanval op
Israël en Amerikaanse bases in het Midden Oosten. Tijdens de
vorig week gehouden 'Grote Profeet 6' militaire oefening
onthulde Iran dat het over voor luchtaanvallen onkwetsbare ondergrondse raketsilo's (*) beschikt. Het regime
Ahmadinejad is zelfs al zover dat het een prototype van een kernkop heeft gebouwd (4). Het volkomen
uitblijven van ieder commentaar van de regering Obama is volgens het Northeast Intelligence Network
opnieuw bewijs dat het Witte Huis doelbewust aanstuurt op een oorlog tussen Iran, de Arabische
'lente'landen en Israël. (1)
De massale Iraanse militaire oefeningen, waarbij zowel lucht-land als zeestrijdkrachten werden ingezet en
talloze raketten -waaronder vier die kernkoppen kunnen vervoeren- werden afgevuurd, lieten er geen
misverstand over bestaan: Iran is klaar voor oorlog. Iraanse topmilitairen impliceerden openlijk dat het land
zijn raketten op Israël en Amerikaanse bases zal afvuren als het Westen besluit om bondgenoot Syrië
binnen te vallen.
Er volgde echter geen enkele reactie vanuit Washington, noch van president Obama, noch van zijn minister
van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. Niet alleen heeft het Witte Huis vooral het laatste jaar het door
Ahmadinejad gedroomde 'Mahdi/Armageddon' scenario -waarbij Israël wordt aangevallen en vernietigdgebagatelliseerd of zelfs genegeerd, maar ook maakte president Obama in zijn meest recente 'State of the
Union' (toespraak aan het land) geen enkele melding van Iran - wel van al Qaeda, Afghanistan, Pakistan en
Noord Korea.
Grote zorgen in Israël en Saudi Arabië
In Israël is de laatste maanden achter de schermen grote commotie ontstaan vanwege het feit dat de
militaire top te lang is blijven vertrouwen op de geruststellingen van Obama en Clinton. De Joodse staat
wordt nu voor het voldongen feit gesteld dat Irans kernwapenprogramma veel verder gevorderd is dan
gedacht, waardoor het land met een conventionele luchtaanval niet meer van kernwapens kan worden
afgehouden. Overigens werd Israël al in 2007 twee keer door de toenmalige president George Bush
afgehouden van een preventieve aanval op de Iraanse nucleaire installaties.
De Israëlische stafchef van strijdkrachten (Gabi Ashkenazi), het hoofd van de militaire inlichtingendienst
(Amos Yadlin), het hoofd van de Mossad (Meir Dagan) en het hoofd van de interne veiligheidsdienst Shin
Bet (Yuval Diskin) - allen moesten de afgelopen maanden het veld ruimen en werden door anderen
vervangen. Alhoewel het niet openlijk werd gezegd was de werkelijke reden van hun ontslag hun falen om
Iran voldoende af te schrikken zodat het land niet langer kernwapens zou willen of kunnen ontwikkelen. In de
Israëlische media geven deze voormalige topofficieren nu de politiek de schuld van het falende beleid van
de afgelopen jaren. Niet alleen in Israël maakt men zich grote zorgen over de agressieve intenties van een
nucleair bewapend Iran. De Arabische landen, die nu worden overspoeld met door het Witte Huis gesteunde
volksopstanden, zijn als de dood dat Iran inderdaad kernwapens krijgt. Saudi Arabië dreigt inmiddels zelf
kernwapens te gaan ontwikkelen als Iran niet tijdig gestopt wordt - iets waar het nu feitelijk te laat voor is.
Het vermeende enorme Israëlische nucleaire arsenaal heeft de Arabieren er nooit toe gedrongen zelf ook
kernwapens te gaan bouwen, al heeft Syrië het wel geprobeerd. De reden dat dit nu wél serieus wordt
overwogen is het feit dat Israël -in tegenstelling tot Iran- nooit agressieve bedoelingen heeft gehad.
Europa onverdedigbaar, Obama stuurt aan op oorlog
Weinig geruststellend voor ons Europeanen was het recente rapport van het Pentagon dat Obama's
raketschild tegen Iraanse raketten nooit zal gaan werken, omdat Obama onder druk van Rusland afzag van
een compleet anti-raketsysteem in Polen en Tsjechië. Het Pentagon geeft nu toe dat Europa onverdedigbaar
is (2). Beide zorgwekkende ontwikkelingen geven bij elkaar opgeteld een ronduit angstwekkend plaatje:
president Barack Obama lijkt doelbewust aan te sturen op een oorlog tussen Iran, de geradicaliseerde
Arabische landen en Israël. Om te voorkomen dat Europa ingrijpt heeft hij er persoonlijk voor gezorgd dat
Iran ongehinderd door kon gaan met het ontwikkelen van kernwapens en ballistische raketten, én dat
Europa geen afweer tegen eventuele Iraanse raketaanvallen heeft. Bij de volgende oorlog tegen Israël zal
Europa zich dan ook op zijn best afzijdig houden en onder druk mogelijk zelfs de kant van de door Obama
gesteunde 'lente' Arabieren en Iran kiezen. Tijdens de recente 'contra terreur conferentie' in Iran kozen
Rusland en China in ieder geval duidelijk de kant van Teheran, er op rekenend dat Amerika -net als in 1948,
1967 en 1973- zelfs geen kogel zal afvuren om Israël te hulp te komen als het opnieuw wordt aangevallen
door een enorme overmacht.
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Obama's eigen endlösung
Obama heeft dan waar hij al vanaf zijn verkiezing in 2008 op uit is geweest: zijn eigen Endlösung van het
Joodse probleem. Israël zal worden overgeleverd in de handen van alle omringende vijanden, die nu stuk
voor stuk geradicaliseerd en overgenomen worden door de inmiddels openlijk door de regering Obama
gesteunde Moslim Broederschap, die er nooit een geheim van heeft gemaakt permanent te willen afrekenen
met de Joodse staat.
Overdreven? Beslist niet, zeker niet als bedacht wordt dat Obama tientallen jaren lang trouw de kerk bezocht
van de virulent antisemitische zwarte dominee Wright, die net als destijds Adolf Hitler en consorten de Joden
als het allergrootste probleem ter wereld beschouwt. Het getuigt van een grenzeloze naïviteit te denken dat
30 jaar lang anti-Joodse haatpreken geen enkele invloed op Obama zouden hebben gehad. Ja, sommigen
van Obama's vrienden noemen zich Joods - maar enkel in naam, en zijn enkel zijn vrienden omdat het linkse
atheïsten zijn die geen enkel belang hechten aan het bestaan van Israël.
In Israël weet men al langer wat de ware intenties van Obama zijn. Binnenkort zal de Amerikaanse president
een bezoek brengen aan de Joodse staat. Parlementsvoorzitter Reuven Rivlin verklaarde dat 'de Israëliërs
aanvoelen dat de atmosfeer in het Witte Huis sterk verslechterd is. Het gevoel is dat Obama Israël meer als
een last dan als een strategische aanwinst ziet' (3).
Totalitair links, per definitie anti-Israël, lijkt nu dus ook in Amerika de macht te hebben overgenomen. Bedenk
echter goed dat het lot van de Joodse staat, dat op zekere dag aan de 'genade' van zijn islamitische
vijanden zal worden overgeleverd, ook ons lot is. Sinds de Cubacrisis in 1962 zijn de voortekenen van een
mogelijke nieuwe Wereldoorlog dan ook niet meer zó duidelijk en gevaarlijk geweest.
Xander - (1) Northeast Intelligence Network ; (2) Amerikan Thinker ; (3) Jerusalem Post ; (4) DEBKA

Interview met de Britse parlementariër Paul Flynn aangaande de (voorbije) Mexicaanse griep.
juli 06, 2011 By: silviavideler Category: Actueel
Een interview met de Britse parlementariër Paul Flynn. Paul Flynn MP: WHO report on Swine Flu is a
„disgrace‟
<http://deepjournal.com/p/43/a/en/2962.html>
Beluister het interview
De Britse MP Paul Flynn was de leider van een groot onderzoek van de Europese Commissie naar de
Mexicaanse griep. In het gesprek dat ik met hem heb, geeft hij commentaar op het onderzoek dat de WHO
recent heeft laten doen naar eigen handelen. De onderzoekers concludeerden: niets aan de hand.
„Schandalig‟, zegt Flynn.
Flynn is het eens met de conclusie uit mijn boek Dossier Mexicaanse griep
<http://www.dossiermexicaansegriep.nl/> dat er sprake was van een experimenteel vaccin. Dat werd de
overheden opgedrongen middels geheime contracten. Het ging ten koste van miljarden euro‟s belastinggeld
die tot recordwinsten hebben geleid bij de farmaceuten.
OPROEP!
Wie kan mij in contact brengen met een goede producent van journalistieke documentaires? Een met de
juiste contacten die samen met mij op basis van Dossier Mexicaanse griep
<http://www.dossiermexicaansegriep.nl/> alle stappen wil en kan doorlopen teneinde een documentaire te
produceren die wordt vertoond op televisie en in filmzalen?
Het boek is grondig geresearched, bevat tal van goede sprekers en kan een geschikt onderwerp zijn om de
opzienbarende situatie rond de Mexicaanse griep te reconstrueren. Deze situatie is exemplarisch voor een
groter maatschappelijk probleem waarin de belangen van de burger het afleggen tegen die van de
(farmaceutische) industrie.
NTW-magazine (Natuur, techniek en wetenschap) schrijft
<http://www.dossiermexicaansegriep.nl/p/26.html?m=14> : „De Wit werkte onder meer voor de televisie en
dat is te merken: zijn boekje doet soms eerder aan als een uitgeschreven documentairescript dan als een
boek. Tegelijkertijd is dat ook De Wits kracht. Meeslepend zijn bijvoorbeeld de passages waarin hij
prominente spelers als viroloog Ab Osterhaus letterlijk aan het woord laat, in transcript, woord voor woord,
inclusief aarzelingen en versprekingen.
Een zeer verontrustend boek, waarin adviesorganen buigen voor de industrie, de politiek willoos meedeint
en de bevolking bang wordt gehouden.‟
Daan de Wit – Te bereiken via info@deepjournal.com
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Wereldeconomie is schokgevoeliger geworden voor rampen
In de moderne economie, waar alles met alles is vervlochten, is een
herbezinning op de implicaties van rampen op de economie noodzakelijk,
betogen Steven Brakman en Arjen van Witteloostuijn.
De ramp die zich onlangs in Japan voltrok, was niet alleen een menselijk drama,
maar ook een economische catastrofe. Overal ter wereld blijkt de hapering van
het Japanse productienetwerk gevolgen te hebben. Als gevolg van de ramp
zullen we langer moeten wachten op nieuwe elektronica van bijvoorbeeld Apple,
Nikon en Pentax. Autofabrikanten als Opel en Volkswagen kijken zorgelijk in de
richting van Japanse leveranciers of de juiste onderdelen op tijd de haven uit
varen. De tsunami en de sluipende kernenergieramp die Japan hebben
getroffen, produceren economische golven die langzaam verder over de wereld rollen.
Opmerkelijk genoeg blijkt, op basis van ervaringen met recente natuurrampen, dat de veerkracht van een
economie in het algemeen vrij groot is en dat het economisch herstel betrekkelijk snel weer op gang komt.
Paradoxaal genoeg kan een schok zelfs een gunstige economische uitwerking hebben.
Deze keer zou het in Japan echter anders kunnen verlopen aangezien de tweede catastrofe, die van de
radioactieve besmetting, een permanent karakter krijgt dat sterk contrasteert met de tijdelijkheid van de
schokken van andere natuurrampen. De Japanse productie zal daardoor gedurende langere tijd worden
getroffen.
De economische effecten van zowel de tsunami als de kernramp wijzen echter vooral op twee revolutionaire
veranderingen die zich in het internationale economische verkeer hebben voorgedaan en die de wereld
kwetsbaarder hebben gemaakt voor lokale rampen.
De eerste begon zo‟n 150 jaar geleden met de revolutionaire ontwikkeling in de transportsector waardoor
productie en consumptie geografisch van elkaar werden losgekoppeld. Landen konden zich specialiseren
door zich toe te leggen op activiteiten waarbij van een comparatief voordeel kon worden geprofiteerd.
De tweede revolutie begon zo‟n dertig jaar geleden. Door revolutionaire ontwikkelingen in informatie- en
communicatietechnologieën konden binnen het productieproces zelf activiteiten worden ontkoppeld die
vroeger aan dezelfde locatie waren gebonden. Deze technische ontwikkelingen maakten het mogelijk delen
van het productieproces naar het buitenland te verplaatsten.
Deze tweede revolutie heeft het mondiale productieproces radicaal op zijn kop gezet. De voordelen van
arbeidsverdeling zijn niet langer te vinden op sectorniveau, zoals bij de eerste internationale
handelsrevolutie, maar op het niveau van de kleinst mogelijke afsplitsing binnen het productieproces zelf. De
voordelen hiervan zijn onbetwistbaar. Steeds verdergaande arbeidsverdeling is uiteindelijk gunstig voor
iedereen die daarbij direct betrokken is.
Momenteel toont zich echter een andere keerzijde, die structureler van aard is. De internationale verfijning
binnen het productieproces brengt met zich mee dat lokale verstoringen zich door de gehele productieketen
bewegen. De stilgevallen fabricage van de glazen voorkant van de nieuwe iPhone in Japan heeft overal op
de wereld negatieve gevolgen: de hiermee samenhangende vraag naar bijvoorbeeld geheugenprocessors,
moederborden en assemblageactiviteiten zakt op allerlei plaatsen in de wereld in. Deze kettingprocessen
waren overigens ook een van de redenen dat in 2008 de wereldhandel dramatisch instortte na de kamikaze
in de financiële wereld. Dit betekent ook dat de rampgevoeligheid van de moderne economie vele malen
groter is dan vroeger het geval was.
Wat snel kapotgaat en wat vervolgens grote gevolgen heeft binnen de gehele productieketen, kan ook weer
snel worden hersteld. Na de historisch grote val van de wereldhandel in 2008 was ook opvallend snel weer
sprake van een opleving. Bij een ramp zoals die zich momenteel voltrekt in Japan, zouden de gevolgen
echter wel eens veel groter en langduriger kunnen zijn dan bij een „standaardramp‟. De meltdown van
kernreactoren is een ramp die zich over langere tijd laat voelen en waarvan de gevolgen merkbaar zijn over
een lange reeks van jaren. Sterk gespecialiseerde producten, die vaak een sleutelrol spelen in de mondiale
productieketen, laten zich niet makkelijk en snel vervangen.
Ook beleidsmakers zouden de ontwikkelingen daarom met zorg moeten volgen. Vaak wordt enigszins
sussend gesproken over grote rampen met een kleine kans. In de context van een aardbeving, een
meltdown of een dijkdoorbraak wijzen experts en politici geruststellend op de zeer kleine kans daarop van
eens in de, zeg duizend jaar. In de moderne economie, waar alles met alles vervlochten lijkt te zijn, is een
herbezinning op de implicaties van dergelijke gebeurtenissen en herbezinning op inschatting van de risico‟s,
echter noodzakelijk. De kans mag dan misschien klein zijn, maar de schade is te groot om over te gaan op
”business as usual”.
De auteurs zijn respectievelijk hoogleraar internationale economie in Groningen en hoogleraar economie in
Antwerpen. Dit artikel is overgenomen van mejudice.nl.
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Waarom verzwakt de Amerikaanse militaire macht
Bron / origineel: www.presstv.ir
Het leger van de Verenigde Staten bombardeert nu zes verschillende landen.
Volgens een artikel gepubliceerd op endofamericandream.com, zijn de
Amerikaanse vliegtuigen betrokken bij luchtaanvallen in Afghanistan, Irak,
Pakistan, Libië, Jemen en nu Somalië.
Maar moet de VS echt de hele wereld onder politiebewaking stellen om zich
thuis veilig te voelen? Het artikel noemt 16 redenen waarom de Verenigde
Staten het zich niet langer kan veroorloven om de politie van de wereld te zijn.
1: Voorafgaand aan het begin van de "War on Terror" was onze nationale
schuld minder dan 6 biljoen dollar. Nu is het meer dan verdubbeld en nu zit
momenteel op een verbijsterende 14,3 biljoen dollar.
2: Momenteel zit het Amerikaanse leger in bijna 130 verschillende landen en
heeft een totaal van ongeveer 700 militaire bases over de hele wereld. Het
kost ongeveer 100 miljard dollar per jaar om deze militaire bases te onderhouden.
3: De Amerikaanse militaire uitgaven is groter dan de militaire uitgaven van China, Rusland, Japan, India, en
de rest van de NAVO bijeen.
4: De Verenigde Staten is nu al goed voor 46,5 procent van alle militaire uitgaven op de planeet. China is de
volgende met slechts 6,6 procent.
5: Als Bill Gates elke cent van zijn fortuin aan de Amerikaanse overheid gaf zou het slechts 15 dagen het
Amerikaanse begrotingstekort dekken.
6: Als je alle "buiten de begroting" items en andere categorieën van "de defensie-uitgaven” die niet gedekt
zijn in het Pentagon budget overboord zou gooien krijg je een totaal van ergens tussen de 101 en 1.35
biljoen dollar die in 2010 uitgegeven is aan de nationale defensie.
7: De Amerikaanse regering leent elk uur een gemiddelde van ongeveer 168 miljoen dollar bij.
8: Het Pentagon slokt momenteel tot 56 procent op van alle discretionaire uitgaven door de federale
overheid.
9: Tussen 2007 en 2010 groeide het BBP van de VS met slechts 4,26 procent, maar de Amerikaanse
nationale schuld steeg in diezelfde periode met 61 procent.
10: De kosten voor de eerste week van luchtaanvallen op Libië was 600 miljoen dollar. Houd in gedachten
dat de leider van de oppositie in Libië heeft toegegeven dat zijn troepen een groot aantal van dezelfde "alQaeda strijders” bevat die op Amerikaanse troepen in Irak schoten. Dus we gaan failliet en wij helpen alQaeda op hetzelfde moment aan de macht in Libië.
11: Het totale prijskaartje voor elke F-22 straaljager is ongeveer 350 miljoen dollar.
12: In het afgelopen decennium hebben de oorlogen in Irak en Afghanistan de Amerikaanse belastingbetaler
meer dan een biljoen dollar gekost.
13: Als je vandaag ging stappen en begon met een dollar per seconde uitgeven zou het je meer dan 31.000
jaar kosten om een biljoen dollar te besteden.
14: Sinds 2001 komen de totale kosten van de oorlogen in Irak en Afghanistan neer op ruim over 3.600
dollar voor elke man, vrouw en kind in de Verenigde Staten.
15: Slechts één dag oorlog in Afghanistan kost meer geld dan nodig was om de hele Pentagon te bouwen.
16: De Amerikaanse regering is nu verantwoordelijk voor meer dan een derde van alle overheidsschuld in de
hele wereld.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/waarom_verzwakt_de_amerikaanse_militaire_macht

Gevreesde IJslandse vulkaan staat op uitbarsten
Laatste update: 6 juli 2011
REYKJAVIK – Een van de gevreesde vulkanen van IJsland staat op
uitbarsten. Metingen rond de Hekla duiden op beweging van het magma, zei
geoloog Pall Einarsson van de Universiteit van IJsland woensdag.
”De beweging rond de Hekla de laatste 2 à 3 dagen is ongebruikelijk”, zei
Einarsson. ”Ze zijn gemeten met vijf erg nauwkeurige meters rond de
vulkaan.” Hij voegt eraan toe dat de uitbarsting niet onmiddellijk hoeft plaats
te vinden, maar wel dat de vulkaan klaar is om uit te barsten.
Bron: Nu.nl Foto:NU.nl/Chris Heijmans
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Evolutietheorie: schadefactuur= 3,7-miljard euro!
Veel mensen vragen zich af wat erachter zat: achter dat
overhaast sluiten van alle Duitse kerncentrales door hun
premier Merkel. Kranten vertellen hier namelijk niets over en
komplottologen pijnigen zich nog steeds het hoofd wat
hierachter kon zitten?
Want alle kerncentrales maar snel sluiten en dan... wáár haal
je al die benodigde elektriciteit opeens vandaan, en zeker bij
een te verwachten oplevende economie? Tijd om alle scenario's uit de kast te halen.
* In de zakenwereld vermoedt men dat aldus het concern Siemens nog de rekening gepresenteerd kreeg
voor enige onfrisse zaakjes van hun concernleiding. Maar het waren geen echt grote bedragen en alles is
allang voor de strafrechter afgehandeld.
* Er zijn minder duidelijke geldstromen rond kerncentrales, dit alles heeft met het peperdure toezicht te
maken. Er zijn op contrôlegebied wel veel schandalen gepubliceerd.
* Er bestaat inderdaad "ietsje?" vulkanischmegevaar op Duitse grond en alwaar inderdaad 3-tal oude
kerncentrales dichtbij minder stabiele gronden een tikkeltje gevaar lopen. Iets dat overigens met stabielere
stoomleidingen eenvoudig te verhelpen zou zijn en in "Petten" als eerste, nog dankzij een klokkenluider
achteraf is gedaan.
* De opslag van radioactief kernmateriaal zou mee gesjoemeld zijn. Al sinds de jaren '50 zijn er
actievoerders actief met diverse sabotageacties omdat ze vinden dat opslag nooit veilig kan zijn.
"Vele miljoenen jaren geleden..."
Duitse financiers van de radioactieve opslag van afgewerkt kernmateriaal gingen af op de Evolutietheorie die
stelt dat zoutmijnen miljoenen jaren geleden zijn ontstaan en al die jaren ook niet aan vulkanischme
onderhevig kunnen zijn geweest. Daarvoor werd de zoutmijn Asse-II door de Duitse regering erkend als de
meest veilige opslaglocatie voor kernafval en aldus konden de stroomboeren er hun gang wel gaan.
Helaas, de mijn en die de vorm heeft van een zoutpijler lekt opeens water en... waar zou dat water dan
opeens vandaan moeten komen?
Volgens evolutionistische opvattingen kan dit helemaal niet waar zijn maar hoe dan ook: de opslag moet wel
direkt worden leeggehaald waar een prijskaartje van maar liefst 3,7-miljard euro aanhangt, alles te betalen
door de Duitse bevolking.
Nog zo een paar kostbare verhalen die de Evolutietheorie niet verklaart zijn de vondst van à-biotische olie in
de Golf van Mexico wat onze eindigheid van de oliereserves op de tocht zet, alsook het genenonderzoek
aan diersoorten waardoor de mens niet van apen kon afstammen en daarmee ook praktisch alle
psychologieboeken in 1 klap waardeloos werden.
...versus 4300 jaar na "de Zondvloed"
Er bestaan ook creationisten onder wetenschappers die menen dat het zout van Asse-II niet miljoenen jaren
oud is maar slechts 4300 jaar geleden door enige vulkanologische activiteit tot een pilaar is ingedampt. Ze
worden in de wetenschap niet serieus genomen en zolang ze zich niet te ver buiten de erkende paden
begeven nog gedoogd. Maar daar kan de Duitse regering niet op wachten wie er in deze strijdvraag gelijk
heeft want de zoutpilaar voldoet nu niet meer aan de afgegeven garantie van: "miljoenen jaren". In ieder
geval gaat deze theorie af als een lekke gieter en met een flink prijskaartje eraan.
Met het doembeeld van de 5 stuks Japanse kerncentrales in het achterhoofd kan daarmee de beslissing van
mevrouw Merkel hiermee dus wel verklaard worden: evolutieonisten blijken dus toch niet zo betrouwbaar als
gedacht. Wel vreemd dat de Duitse regering niet bij de Grolsch bierfabriek in Boekelo in de leer was gegaan
naar hun boormonsters dat al in 1965 werd gepubliceerd door Utrechtse paleontologen, in dat geval zou
deze kostbare fout vast niet zijn gemaakt!
Maar de gevolgen van het theoretisch manco gaan nu wel verder:
Creationistische censuur op Openbare Schoolboeken komt eraan
Huidige evolutionisten op universitair niveau gruwen bij dit onzalige idee maar: dit is heden in NEDERLAND
al een feit! De order tot correctie van onze schoolboeken is al vergeven aan de creationistische stichting 'De
Oude Wereld' om alle schoolboeken op hun vermeende "foutjes" te corrigeren. (!)
Nog onlangs analiseerde de stichting de nieuwe examenprogramma's in bètavakken waarin immers de na
150 jaar nog steeds "onbewezen?" evolutietheorie het monopolie op heeft - wettelijk mag echter een
theoretische aanname niet zó onderwezen worden als bv. een "ontstaanshypothese" niet door moleculaire
praktijkproefjes blijkt herhaald te kunnen worden.
Kaasmakers bannen de GSM
Zo ging de vonkenproef van Miller flink op de tocht doordat bliksem tamelijk veel Röntgenstraling en zelfs
Gammastraling produceert vooral aan het voetbed - dat doen vonken niet. De provocatieproeven met
aangetrokken bliksem door de Universiteit van Phoenix brachten in 2002 daarmee tevens de laatste
strohalm van de evolutieonisten tot zwijgen want enzymen (een soort schakelaars) zijn vooral niet bestand
tegen zèlfs maar de geringste sporen van Röntgenstraling - en vermoedelijk ook niet tegen GSM-straling.
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Sterker, er zijn al kaasmakers die een GSM in hun kaasmakerij niet toelaten... en ook imkers kunnen al geen
GSM gebruiken omdat bijen in de buurt van het toestelletje hun korf maar snel verlaten en hun broedsel
laten voor wat het is (of was?).
Naar aanleiding van hun schoolboekenanalyse vroeg de creationistische stichting overleg aan het Ministerie
van OC&W en werd een enórme lijst van schoolboek'feiten' overlegd die door de evolutietheorie nòòit: als
"uitgelegd" kùnnen zijn verklaard. Schoolboeken blijken gevuld met argumenten en intepretaties náár de
evolutietheorie toegeschreven - maar alles wat niet verklaard kan worden wordt door de
schoolboekenuitgevers genegeerd of maar domweg als "een feit" gepubliceerd.
Op deze wijze komen welhaast de meeste schoolbesturen in strijd met de Wet op de Leermiddelen, namelijk
dat intepretaties niet als feiten mogen worden onderwezen. En hiermee scoort 'De Oude Wereld' een punt:
met de Wet wordt massaal de hand gelicht.
Is elektrotheorie soms "een hypothese"?
Maar het Ministerie houdt wel een slag om de arm. Zij meent dat scholen zèlf het recht hebben om
aanvullende theoriën te doceren en mogen hun boekeninkoop zelf regelen.
Ook vindt het Ministerie dat leerlingen maar zelf moeten uitzoeken hoe het zit en dat elke kritische houding
zoveel mogenlijk moet worden gestimuleerd.
Maar werkt dit bij 7 á 8 jarigen? En later, bij 13-jarige brugklassers?
En vindt meneer pastoor dit wel goed? Of de zware Imam, dus die met de tulband om? Goeie vraag!
Wel gaf het Ministerie toe dat zijzelf meer aandacht gaan besteden aan achtergronden die een
wetenschapstheorie doen ontstaan. Maar ook hier: werkt dit? Het woord 'theorie' moet immers vooral niet
gelezen worden als 'theoretisch' maar als een terdege vakleer zoals bv. algebra. En schoolboeken uitgeven
is sterk lucratief. Daar zal het OC&W nog een zware dobber aan hebben want zoiets als de rassenwaan van
doctor Adolf werd tot februari 1945 nog dagelijks aan "toegevoegd" en dito de huidige elektrotheorie wordt
zelfs iedere dag nog aan bijgeschaafd... inmiddels blijken electronen uit 2 componenten te bestaan, een
magnetisch deeltje en een elektrisch deeltje die met elkaar communiceren met 12000 malen de
lichtsnelheid. En nee, de verschuivende gaten van ontbrekende electronen in het kristallenrooster van
transistoren daar geloven we niet meer in: dat ging in 1971 onderuit. Toch staakte vanaf 1971 niemand het
gebruik van transistors wegens toverij of hekserij. Dito de evolutietheorie. Zij wordt eveneens onderwezen
als een echte vaktheorie met een eveneens "bewezen" werkingsprincipe precies zoals in de elektrotheorie
waar toch ook hele lokalen met leerlingen zijn gevuld? En het is al jaren toch geen "hypothese" meer maar
een echt vakondericht aan diergeneeskundige faculteiten? De creationistische stichting wordt veel wijsheid
toegewenst in deze slangenkuil: een werkende transistor is nog wel na te maken maar hoe maak je een aap
na?
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/evolutietheorie_schadefactuur_37_miljard_euro

Bijna gedaan met tonijn
© photo news
Vijf van de acht soorten tonijn in onze oceanen staan op het punt
uit te sterven. Als er geen onmiddellijk wereldwijd vangverbod
komt, is hun lot nu al bezegeld. De drie andere soorten doen het
niet veel beter. Dat blijkt uit een nieuw onthutsend rapport van de
IUCN, die gepubliceerd wordt in het gereputeerde blad Science.
De kans dat u in in 2020 nog tonijn kan kopen in uw supermarkt is,
als er niks snel verandert, onbestaande.
De IUCN (International Union for the Conservation of Nature, internationale unie voor natuurbescherming) is
een internationaal samenwerkingsverband dat zich bezig houdt met natuurbehoud en het verantwoord
gebruik van natuurlijke middelen. Er zijn 84 landen bij aangesloten en ongeveer 900 NGO's op het gebied
van natuur- en milieubescherming en duurzaam beheer van ecosystemen. Daarnaast werken meer dan
11.000 wetenschappers binnen de IUCN-commissies.
300.000 euro voor één vis
De visserij van de drie soorten blauwvintonijn - de koning onder de tonijn - staat volgens het rapport op
instorten. En de kans op herstel is minimaal, want blauwvintonijnen leven lang en planten zich pas op latere
leeftijd voort. Blauwvintonijn is nu al een peperdure delicatesse die voornamelijk door Japanners wordt
opgekocht en gegeten. Onlangs werd nog 300.000 euro neergeteld op een visveiling voor één zo'n
blauwvintonijn.
Tegen 2020 helemaal gedaan
Met grootoogtonijn, geelvintonijn en albacore, de soorten die in de blikjes zitten die in onze winkelkarretjes
en tussen onze slaatjes en sandwiches belanden, gaat het niet veel beter. Als er niet onmiddellijk een
moratorium komt op de vangst ervan, dan is het tegen 2020 finaal gedaan ermee. (mvl)
08/07/11
http://www.hln.be/hln/nl/6276/Overbevissing/article/detail/1289669/2011/07/08/Bijna-gedaan-met-tonijn.dhtml
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Globalisten woedend, maar grenscontroles Denemarken verdienen navolging
Een wereld zonder grenzen zal bij een crisis als een oceaanstomer
zonder waterdichte schotten snel zijn ondergang tegemoet gaan
(afbeelding Titanic illustratief, deze zonk om andere redenen).
Paniek bij de globalistische Europa-strategen: Denemarken voert
weer grenscontroles in. En dat is een flinke kink in de kabel van de
plannen van de Nieuwe Wereld Orde machtselite om te komen tot
één grote gecontroleerde wereldgemeenschap. Slaafse Europese
NWO-politici roepen al op tot een vakantieboycot tegen
Denemarken, terwijl het land juist navolging verdient en geprezen
moet worden vanwege deze moedige stap.
Grenzen zijn in de ogen van de één-wereld strategen een gruwel. Als ze iets niet willen dan zijn het grenzen:
geen financiële, administratieve, culturele, intellectuele, psychologische, seksuele en sowieso geen
nationale en etnische grenzen. Maar net zoals het oplossen en vermengen van verschillende organen van
de celmembranen in ons lichaam leidt tot een snelle dood, zal het oplossen van alle grenzen leiden tot de
ondergang van de mensheid.
Is dat geen nationalisme? Absoluut niet, eerder de wetenschap van de cybernetica - al is er niets mis met
een gezonde dosis nationalisme. De joodse wiskundige Norbert Wiener stond aan de basis van de
cybernetische wetenschap van de aansturing en regulering van machines, levende organismen en sociale
organisaties. Zoals we onlangs al eerder bespraken zijn alle organisaties en organismen zonder grenzen ten
dode opgeschreven. Daarom zal de NWO-machtselite vroeg of laat met de realiteit geconfronteerd worden
dat het met voeten treden van de wetten van de cybernetica zal leiden tot chaos en verdeeldheid, en niet tot
orde en éénheid.
De wereldwijde financiële crisis is daarvan het beste voorbeeld. Deze kon ontstaan omdat de wereldwijde
financiële markt was 'geliberaliseerd' en de grenzen tussen de financiële systemen waren vervaagd of
afgebroken. Plotseling kwamen waardeloze Amerikaanse kredieten op de balans van bijvoorbeeld de ABN
Amro bank terecht. De hele wereld kon zich opblazen met junk-beleggingen en vuilnis-kredieten, totdat het
systeem in elkaar begon te storten. Grenzen zouden als waterdichte schotten op een schip hebben
gefunctioneerd. Nu ze echter zijn opgeheven is het kleinste lek voldoende om de complete oceaanstomer tot
zinken te brengen.
EU mag Griekenland niet redden, maar doet het toch
Maar wat doet men? Bij een groot lek zoals Griekenland worden de schotten juist weggehaald, zodat heel
Europa mee naar de bodem wordt gezogen. Toch zijn er wel degelijk grenzen gesteld. Volgens de no-bailout
clausule in het verdrag van de Europese Unie had Griekenland nooit gered mogen worden door de EU of
door één van de lidstaten. Een EU-staat is niet enkel niet verplicht een andere lidstaat omhoog te houden,
maar het mag dit niet eens. Precies deze clausule is nu onderwerp van een rechtszaak in Duitsland tegen
het ingestelde euro-noodfonds, waar na voor de tweede keer Griekenland hoogstwaarschijnlijk ook Portugal
een beroep op zal moeten doen.
Maar zoals het tot nu toe altijd is gegaan bij de afbraak van grenzen, hebben verdragen en wetten voor de
NWO-machtselite geen enkele betekenis. Sterker nog, onze politici gedragen zich zelfs als ware anarchisten
en wetsovertreders. Een failliet land als Griekenland is voor hen de perfecte gelegenheid om de rest van de
EU bij elkaar te trekken. Daarom rent ook de Nederlandse regering enthousiast van het ene reddingspakket
naar het andere, terwijl dit in werkelijkheid doodspakketten zijn.
Oplossing: Herinvoering grenzen en nationale munten
Zoals slimme koppen al veel eerder hebben gezegd is het enige wat de ondergang van Griekenland en
daarna uiteindelijk heel Europa kan voorkomen de wederopbouw van de grenzen en de herinvoering van de
nationale munteenheden. Wat Denemarken nu besloten heeft is eigenlijk een wonder. Tegelijkertijd is het in
de ogen van de globalisten de slechtst denkbare ontwikkeling. Toch gaan Deense grensbeambten
binnenkort weer steekproeven nemen naar de smokkel van drugs en wapens.
De minister van Justitie van de Duitse deelstaat Hessen, Jörg-Uwe Hahn, reageerde verbolgen dat de
Duitsers voortaan maar naar Oostenrijk op vakantie moeten en Denemarken links moeten laten liggen.
Waarom? Heeft Hahn soms wat te verbergen als hij Denemarken in zou willen? Hoe dan ook, Hahn is
tevens de minister van Europese Integratie, dus een fervent voorstander van het opheffen van de grenzen.
Of in de analogie van het menselijk lichaam: het oplossen van de celmembranen, zodat levercellen 'op
bezoek' kunnen gaan in de hersenen. Dat het hele lichaam het dan niet lang meer zal maken lijkt Hahn -en
in zijn kielzog de meeste andere Europese politici, voor wie integratie en globalisme heilig zijn- klaarblijkelijk
een worst te zijn.
Xander - (1) KOPP Online
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België is totaal onregeerbaar geworden
In België zijn ondertussen de rapen goed gaar na het nee van de Nieuw Vlaamse Alliantie (NVA) op de
notitie van Elio di Rupo van de Parti Socialiste. De Vlaamse pers speculeert dat verkiezingen nu
onvermijdbaar zijn.
http://www.demorgen.be/dm/nl/3625/De-Formatie/article/detail/1289589/2011/07/08/Verkiezingen-zo-goedals-onvermijdelijk-volgens-Vlaamse-kranten.dhtml
Vice-premier Onkelinx wil echter aansturen op een noodregering. Dat zou mogelijk een Leterme III kunnen
worden.
http://www.demorgen.be/dm/nl/3625/De-Formatie/article/detail/1289570/2011/07/07/Onkelinx-wil-tijdelijkeregering.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/3625/De-Formatie/article/detail/1289651/2011/07/08/Njet-De-Wever-zorgtvoor-chaos.dhtml
CD&V en het Liberale Open VLD zitten daar niet op te wachten.
Volgens de Standaard heeft Bart de Wever van het NVA een tactiek van de verschroeide aarde toegepast.
http://www.standaard.be/meningen/commentaar/index.aspx
Volgens de Waalse liberalen (de MR) is de NVA hoogst onverantwoordelijk.
http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1061851/charles-michel-houding-van-n-va-isonverantwoordelijk.aspx

EU gaat buitenlandse regeringen in het vervolg aanspreken op censurering van internetpagina‟s of
communicatiemiddelen
Op initiatief van Europarlementariër Marietje Schaake is internetvrijheid voor het eerst een vast onderdeel
van het Europese buitenlandbeleid.
Aanspreken
Het Europees Parlement stemde er deze week mee in dat de EU buitenlandse regeringen in het vervolg zal
aanspreken op censurering van internetpagina‟s of communicatiemiddelen. Schaake: “Internetvrijheid speelt
een belangrijke rol bij de bescherming van mensenrechten, fundamentele vrijheden en economische
ontwikkeling. Het is een goede stap richting een volledige EU-buitenlandstrategie.” Ze wijst erop dat online
netwerken aan de basis stonden van de Arabische Lente, de revolutie die gaande is in Noord-Afrika en het
Midden-Oosten.
Tunesië
Europa zal landen in de toekomst houden aan hun garantie van ongecensureerde toegang tot het internet en
andere informatie- en communicatiemiddelen. Schaake: “In Tunesië bijvoorbeeld worden alweer de eerste
stappen gezet om het internet te censureren. Voor de belofte van de revolutie is dat natuurlijk funest.”
Financiële steun en sterkere handelsrelaties met nieuwe democratieën zijn volgens Schaake alleen mogelijk
als er geen censuur wordt toegepast.
Universeel recht
Vrije toegang tot informatie- en communicatiemiddelen is een universeel recht dat noodzakelijk is voor het
waarborgen van mensenrechten, transparantie en aansprakelijkheid in het openbare leven, stelt de
Europarlementariër. Het is daarmee een essentieel onderdeel van democratie. Daarnaast bevordert een
volledig toegankelijk internet de economische ontwikkeling van een vrije markt.
Europa
Schaake benadrukt dat ook binnen de Europese Unie hard moet
worden gewerkt aan het verdedigen van een open internet. “We
kunnen onmogelijk geloofwaardig optreden als wereldspeler die
internetvrijheid garandeert, als we ons eigen huis niet op orde
hebben. We hebben ook in Europa nog veel werk te doen”, vindt
Schaake. Als nieuw lid van de Commissie Internationale Handel in
het Europees Parlement zal Schaake zich sterk maken voor het
opheffen van barrières in de Europese digitale markt.
Bron Marqit
http://sp00kje.nl/?p=7191
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OECD waarschuwt voor vijf onvermijdbare wereldcrises
Op veel natuurrampen kan de mensheid zich nauwelijks
voorbereiden. Zo veranderde het Argentijnse dorp San Martin de
los Andes door de uitbarsting van de Puyehue vulkaan in Chili
vorige maand in een aslandschap.
De Organisatie voor Economische Samenwerking OECD heeft een
lijst van crises samengesteld die niet meer door de wereld
vermeden kunnen worden. Eén van die crises bespraken we
recent nog: massale stroomuitval door een elektromagnetische
storm of bom. Toch moeten we dit gegeven niet enkel als negatief zien, want de komende catastrofes
bieden tegelijkertijd een goede mogelijkheid om nieuwe methoden en technieken te ontwikkelen om de
samenleving in de toekomst juist te beschermen tegen dit soort rampen. (1)
Omdat de wereld steeds nauwer met elkaar verbonden raakt worden de risico's, waar landen of overheden
niet (goed) op zijn voorbereid, steeds groter. De economische, sociale en technologische samenwerking
heeft naast voordelen ook een aantal grote nadelen. Gisteren wezen we opnieuw op het feit dat het totaal
opheffen van alle grenzen zelfs zal leiden tot de ondergang van de mensheid.
Vijf onvermijdbare crises
Samenwerking veroorzaakt dat niet, maar de wereldwijde financiële crisis is een goed voorbeeld hoe een
crash in de Verenigde Staten zich door de nauwe onderlinge verbondenheid van de financiële systemen en
economieën onmiddellijk over de hele wereld verspreidt. In een recente studie waarschuwt de OECD -waar
ook Nederland lid van is- voor vijf crises die de politieke stabiliteit -voor zover aanwezig- en de sociale
samenhang in gevaar kunnen brengen:
- Pandemieën ; - Cyber-aanvallen (op het internet en elektronische systemen)
- Financiële crises ; - Sociale onrust ; - Elektromagnetische stormen
Daarnaast zouden er aanslagen gepleegd kunnen gaan worden op essentiële zaken zoals de
elektriciteitsvoorziening en waterleveranties.
Zonnestorm, verspreiding van ziekten
Een door de zon veroorzaakte elektromagnetische storm kan communicatiesatellieten uitschakelen en zelfs
het hele elektriciteitsnetwerk platleggen. Ook een elektromagnetische (EMP) bom kan een heel land of
continent naar het stenen tijdperk verwijzen. Op een komeet- of asteroïde inslag kan de wereld zich echter
nauwelijks voorbereiden.
Waar de mens volgens de OECD wél zelf de hand in heeft is het grotere risico dat is ontstaan door het vele
reizen - denk aan de SARS uitbraak in 2002. Door de sterk toegenomen reislust worden allerlei ziekten
makkelijker verspreid. Steeds meer mensen lopen in het buitenland een virus op en brengen dit vervolgens
mee terug naar hun thuisland. In dichtbevolkte gebieden kan zo'n ziekte zich vervolgens snel verspreiden.
Voedseltekorten en sociale onrust
Ook zal er meer sociale onrust komen omdat mensen door bijvoorbeeld de financiële crisis bang zijn hun
(spaar)geld te verliezen. De almaar stijgende voedsel- en grondstofprijzen, mede veroorzaakt door enorme
bosbranden, overstromingen en andere natuurrampen, doen de rest. Goed voorbeeld zijn de bosbranden in
Rusland in 2010. Omdat hierdoor één vijfde van de Russische tarweoogst werd vernietigd moest het land,
dat de op twee na grootste tarwe exporteur ter wereld is, zijn export stilleggen, waardoor de graanprijzen
wereldwijd explodeerden. Tot overmaat van ramp kregen Australië en de Verenigde Staten gelijktijdig te
maken met forse overstromingen. In China, India en Noord Afrika zijn vervolgens voedseltekorten ontstaan.
Samen met de sterk stijgende prijzen zorgde dit voor massale onrust in het Midden Oosten en Noord Afrika,
waarbij de 'Arabische lente' razendsnel van het ene op het andere land oversprong. Regionale risico's
ontaarden op deze wijze in ijzingwekkend tempo in een grotere crisis, die op zeker moment zelfs de hele
wereld in brand zou kunnen steken.
Overheden niet voorbereid op crises
De prognoses van de OECD zijn beslist geen fantasieën. Integendeel, we kunnen er op rekenen dat we
steeds vaker met dit soort crises te maken zullen krijgen. Onze overheden zijn daar echter niet goed of
helemaal niet op voorbereid. De OECD dringt dan ook aan op nauwere internationale samenwerking,
uitwisseling van informatie en kennis en stresstesten op verschillende gebieden, zodat de risico's beter in
kaart kunnen worden gebracht en daar adequate preventie op afgestemd kan worden. Er moet vooral een
vroegtijdig waarschuwingssysteem met bijbehorend crisismanagement worden gecreëerd.
Catastrofen dwingen de mensen echter ook tot nadenken, creativiteit, wetenschappelijke en technologische
vooruitgang en efficiëntere samenwerking. De door de OECD verwachte schokgolven hoeven daarom geen
blijvende negatieve gevolgen te hebben, zeker niet als tijdig wordt begonnen met het nemen van
voorzorgsmaatregelen - denk bijvoorbeeld aan het 'EMP-proof' maken van elektriciteitsgeneratoren. Dit vergt
echter wel een behoorlijke omslag in het kortetermijndenken van de meeste politici, die over het algemeen
niet verder kijken dan de volgende verkiezingen.
Xander - (1) KOPP Online
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Oorlogsmisdaden door de NAVO: Verarmd Uranium gevonden in Libië
Bron / origineel: www.globalresearch.ca (4x geklikt)
Oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid zijn en worden
door de NAVO nog steeds begaan in de Libyan Arab Jamahiriya. Onder
deze misdaden is dat de NAVO gebruik heeft gemaakt van verarmd
uranium in Libië, in het bijzonder tegen burgers en civiele infrastructuur.
Gebombardeerde plekken in Libië zijn bezocht door professionele
wetenschappers die werkzaam zijn bij de Surveying and Collecting
Specimens and Laboratory Measuring Group. De wetenschappers en
getrainde experts hebben veldonderzoek uitgevoerd op zoek naar
radioactieve isotopen (radio-isotopen) bij gebombardeerde plekken. De monsters van deze plekken werden
vervolgens wetenschappelijk onderzocht in de laboratoria van het Nuclear Energy Institution of the Libyan
Arab Jamahiriya.
Analyse in Libië door middel van inductief gekoppeld plasma heeft uitgewezen dat diverse plekken zelfs
hoger dan verwachte doses uranium bevatten. Gaten veroorzaakt door NAVO-raketten hebben ook hoge
radioactieve metingen, net als de fragmenten van NAVO ordonnantie. Plekken die geanalyseerd zijn door de
teams van wetenschappers zijn inclusief Bab Al-Azizia en Souk Al-Ahad.
De teams van wetenschappers vonden het moeilijk om hun belangrijke werk uit te voeren tijdens de NAVObombardementen. Zij hebben hun gezondheid en hun leven in gevaar gebracht. Bovendien zijn veel van
deze plekken vele malen en op verschillende dagen opnieuw gebombardeerd. Dit voegt een extra dimensie
van gevaar toe voor de teams.
De VS en de NAVO gebruiken "vuile bommen" in Libië. Dit zijn de landen die beweren dat Iran en Syrië
proberen om nucleaire wapens te maken. Tot nu toe echter zijn het deze zelfde landen die
massavernietigingswapens (MVW) gebruiken en nucleaire technologie gebruiken op een onverantwoorde en
misdadige manier. Een internationaal tribunaal voor oorlogsmisdaden is aan de orde. De regeringen van
Obama, Nicolas Sarkozy, David Cameron en de NAVO kunnen niet worden toegestaan ongestraft te blijven.
Door: Mahdi Darius Nazemroaya.

D66 wil onderzoek naar database internetprofielen
Laatste update: 6 juli 2011
AMSTERDAM – D66 wil van de Europese Commissie opheldering over een
online database met daarin de gegevens van vijfhonderd miljoen internetters.
Vrijwel iedere Nederlander zou in het systeem zitten.
Foto:Novum
Het Britse advertentiebedrijf WPP heeft de database Xaxis ontwikkeld en
beschikt inmiddels over de gegevens van vijfhonderd miljoen mensen. Het
bedrijf gebruikt de gegevens voor gerichte advertenties.
Europarlementariër Sophie in ‟t Veld (D66) stelt dat de database in strijd is met
Europese en Nederlandse regels. Zij eist opheldering van de Europese Commissie middels officiële vragen
die zijn te vergelijken met Kamervragen in de Tweede Kamer.
Toestemming
“Ik weet zeker dat vrijwel niemand van die miljoenen Nederlanders in de database weet dat ze daarin staan”,
aldus In ‟t Veld tegenover NU.nl. “Niemand heeft daar expliciet toestemming voor gegeven. Dat is in strijd
met de Europese én Nederlandse regels.”
In de database worden gegevens van websites, sociale netwerken en online adverteerders aan elkaar
gekoppeld en ook de internethistorie wordt daaraan toegevoegd. Zo kan het bedrijf bepalen welke producten
interessant zijn voor een bepaald individu.
Privacy
Dergelijke reclame is dus relevanter, maar de privacy staat op het spel. “Het is prima als consumenten dat
willen, maar die keuze moeten ze wel zelf maken”, vindt de Europarlementariër. “En niet een bedrijf dat er
achter hun rug om heel veel geld aan verdient.”
In ‟t Veld heeft al eerder opgeroepen een onderzoek te doen naar de sector van online adverteren en
zoekmachines. Het Europees Parlement steunde haar in dit verzoek. “Deze zaak onderstreept nogmaals de
dringende noodzaak van zo‟n onderzoek.”
http://www.nu.nl/internet/2558083/d66-wil-onderzoek-database-internetprofielen.html
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Gezagsdrager ongestraft voor pedofiele moordenaar uitmaken?!
Door community (initieel sigmund), Op don 7 jul 2011
Een Nederlandse gezagsdrager ongestraft voor pedofiele moordenaar
uitmaken. En dan nog wel een jurist, onze hoogste man op justitie?
Juridisch gezien is het niet toegestaan om iemand onterecht van
misdrijven te beschuldigen (smaad en laster), maar in Nederland is dit
inmiddels heel gewoon.
Hoe is dit mogelijk? Is zwijgen niet eigenlijk gewoon toegeven? Ook
Dhr. Poot van Chiphol vraagt zich dit nu al geruime tijd af en vraagt regelmatig met advertenties in
dagbladen (indien geaccepteerd) om actie. Dit is zijn laatste advertentie:
De minister sleept u voor de rechter als...
Advertentie, geplaatst in Haarlems Dagblad van 04-07-2011
Na zijn benoeming tot secretaris-generaal van Justitie werd Mr. Joris Demmink door vooraanstaande media
zoals de NOS en De Telegraaf van pedofilie beschuldigd. Hans Laroes, hoofdredacteur NOS Journaal,
noemde daarbij man en paard. In zijn brief van 20 januari 2004 aan de Raad voor de Journalistiek staat
letterlijk: “De media spreken steeds over „een topambtenaar‟ van Justitie. Minister Donner dreigt alle media
voor de rechter te slepen die de ambtenaar nader identificeren.” (De Demmink Doofpot, bijl. 3 blz. 119). Ik
kon mijn ogen niet geloven. Een minister, zeker van Justitie, kan dit toch niet maken? Maar er kan geen
misverstand over deze verontrustende ministeriële verklaring bestaan. Even verderop: “Ook de
woordvoerder van minister Donner, Annemarie Stordiau, kondigt een stevige reactie van Justitie aan.” Dan
komt Laroes tot zijn volgende conclusie “De media gaan er vervolgens vanuit dat Justitie nu het Journaal
gaat aanpakken omdat wij de „topambtenaar‟ veranderd hebben in de „secretaris-generaal‟. De minister had
nog zo gezegd dat „hij dreigt met juridische stappen als de naam van de betrokken ambtenaar openbaar zou
worden gemaakt‟.” (ANP)
Laroes: "Kort voor 5 november al krijg ik een telefoontje van een bron, die mij al langer veel details verstrekt
over de kwestie. Deze meldt: er is rumoer op de redacties want de redacteuren begrijpen niet dat hun bladen
moeten rectificeren terwijl Demmink in zijn gesprekken heeft toegegeven dat hij op jonge mannen valt.
(onderstreping JP). Ik vind dit een opvallend element in het verhaal. Want het zou verklaren waarom
Demmink zo opereert in deze kwestie. Waarom hij de bladen niet juridisch aanpakt. De woordvoerder van
minister Donner had al tegen me gezegd: "Ik heb hem (dus Demmink, JP) geadviseerd om met juridische
middelen keihard terug te slaan maar hij wil dat niet." (blz. 122/123) Waarom niet?
Hoe dan ook, of Demmink de minister de baas is of niet, het ANP meldt: “Minister Donner van Justitie ziet
vooralsnog geen reden om een onderzoek in te stellen. „Er is nog geen spoor van rook, laat staan vuur‟
aldus Donner in een reactie.” (blz. 119). Maar er is veel voor te zeggen dat Demmink wel minister Hirsch
Ballin de baas was. Ik citeer uit het voortreffelijke, onthullende artikel in De Telegraaf van 16 juni 2007:
“Ondertussen bestoken PvdA, VVD, SP en PVV minister Hirsch Ballin (Justitie) met Kamervragen. Zo willen
VVD en SP weten of de Haagse topambtenaar na rapportage door de MIVD wellicht werd afgewezen als
aanstaand secretaris-generaal op Defensie. Een meerderheid van de Tweede Kamer vraagt zich bovendien
af waarom Hirsch Ballin de topman niet op non-actief zet vanwege een aanhoudende geruchtenstroom.
Onlangs nog werd tegen hem aangifte gedaan, o.a. van „pedofilie, meermaals gepleegd sinds tenminste
1990 in Turkije en andere landen‟. De Amsterdamse advocaten Adèle van der Plas en Pieter Bakker Schut
deden de aangifte namens hun client Huseyin Baybasin. ... De topambtenaar zelf, die alle seksaantijgingen
altijd heeft ontkend, liet onlangs via zijn advocaat weten sinds eind jaren tachtig niet meer in Turkije te zijn
geweest. De advocaten van Baybasin beweren echter de hand te hebben gelegd op documenten uit Turkije
waarin een gedetailleerde opsomming wordt gegeven van „door de Turkse geheime dienst geregistreerde
inreisdata van 13 bezoeken tot en met 2002‟ van de topambtenaar. ... Een werkbezoek dat de topman
onlangs bracht aan de gevangenis waar Baybasin vastzit, vormt de directe aanleiding voor het kort geding.
De Koerd werd op bevel van hogerhand in isolatie gezet tijdens het bezoek dat plaatsvond 10 dagen na de
aangifte. ... Een ingewijde over het gevangenisbezoek: „Het is gewoon hoogmoed. Niemand kan me wat
maken, denkt deze Haagse topambtenaar. Zijn machtspositie is ongekend, hij waant zich al jaren
onaantastbaar.‟”
NB. Deze Turkse beïnvloeding, door middel van de omstreden secretaris-generaal, van onze binnen- en
buitenlandse politiek is gevaarlijk en onaanvaardbaar. Is daaraan toe te schrijven dat Balkenende in 2004
ten tijde van het voorzitterschap van de Raad voor de EU de poorten voor de EU-toetreding van Turkije
geopend heeft?
Niet alleen gelet op de reacties van Donnen er de passiviteit van Hirsch Ballin, maar nog meer uit de
teleurstellende woorden van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie blijkt duidelijk dat sg Demmink de
laatste 3 ministers van Justitie in zijn zak heeft. De nieuwe minister antwoordt immers op 6 december 2010
als volgt op een amice-brief van Prof. Slagter:
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“Naar aanleiding van uw brief van 4 november jl., waarin u mij vraagt om de positie van de heer Demmink,
secretaris-generaal bij mijn Ministerie, te heroverwegen, bericht ik u dat ik daar, evenals mijn
ambtsvoorgangers, geen aanleiding toe zie.
Voorts meld ik u dat ik aan de beantwoording van de Kamervragen die in 2007 terzake zijn gesteld (en die u
ongetwijfeld bekend zijn), niets heb toe te voegen.”
NB. Dat blijkt eveneens uit de nietszeggende, onbevredigende antwoorden op de Kamervragen van de SP.
Ondanks zijn brief over de sg van Justitie met niet ontkende harde feiten zoals “vallen op jongetjes” zet
Laroes niet Door: al trekt hij ook niets van zijn brief in. De voormalige NOS- hoofdredacteur verwijst daarbij
naar de dreiging van Donner en de druk van de advocaat van Demmink, Harro Knijff van De Brauw.
NB. Teleurstellend is uiteraard dat de Raad voor de Journalistiek Laroes niet gesteund heeft. Ook De
Telegraaf is voor het dreigement van Donner gezwicht. Dit - overigens niet bang uitgevallen - meest gelezen
dagblad heeft weliswaar steeds over “de topambtenaar op Justitie” geschreven maar zijn naam niet vermeld.
Terwijl de betrokken journalisten Joost de Haas en Bart Mos evenmin bang uitgevallen zijn. Zo koos Mos, bij
een andere gelegenheid voor de keuze gesteld “bron vermelden of de bajes in”, voor het laatste. Hij zat een
week in de cel.
NB. Voor zo iemand echter geen vrijbrief van een voormalig Officier van Justitie, daarna bevorderd (door
wie?) tot advocaat-generaal.
Wel ben ik hogelijk verwonderd dat dr. Holtrop, een erudiet die veel publiceert en journalist Kat,
afgestudeerd in de klassieke letteren, al jaren ongehinderd en ongestraft op hun website stellen dat sg
Demmink een pedofiele moordenaar is.
Echter, onze oppermachtige sg zwijgt in alle talen. Ik durf en wil overigens deze beschuldigingen niet voor
mijn rekening te nemen. Maar ik ben het volledig eens met de meerderheid van de Tweede Kamer, in het
Telegraaf-artikel van 16 juni 2007, die zich heeft afgevraagd “waarom Hirsch Ballin de topman niet op nonactief zet vanwege een aanhoudende geruchten- stroom. Onlangs nog werd tegen hem aangifte gedaan o.a.
van pedofilie, meer gepleegd ...” Ook heb ik mij bij de uitgave van mijn boek De Demmink Doofpot
afgevraagd hoe de sg en de minister van Justitie kunnen doen alsof hun neus bloedt. En velen met mij,
waarom iemand met zo‟n besmeurde reputatie in 2002 door Donner benoemd is, zelfs doorgedrukt ondanks
veel kritiek (en niet reçu bij zijn voormalige werkgever Defensie) op de belangrijkste post op Justitie.
Niemand in het bedrijfsleven haalt het immers in zijn hoofd iemand met zo‟n besmeurde reputatie te
benoemen. Nu Opstelten zich op Donner en Hirsch Ballin beroept, is deze vraag nog steeds aan de orde.
Zoiets is ontoelaatbaar in een democratische staat die zich Rechtsstaat noemt. Men kan Micha Kat niet
blijven doodzwijgen met zijn steeds meer onbehoorlijk gedrag en woordgebruik. Het was zijn keurig
geschreven boek Topadvocatuur uit 2004 dat eerst de liegende rechter Westenberg en daarna diens
voormalige collega en vriend Kalbfleisch ten val bracht. En feit is ook dat door Chipshol steeds meer
misstanden bij de rechterlijke macht worden blootgelegd en ontdekt wordt dat steeds meer rechters meineed
gepleegd hebben. Chipshol heeft Kat ooit gesteund toen zijn uitgever een garantie voor 500 exemplaren
verlangde. Daarvan heb ik geen spijt, hoewel ik zijn acties tegen ons vorstenhuis en bijv. NRC en De
Telegraaf afkeur. Maar hij is onafhankelijk, niet in onze dienst. En zijn kritiek op mijn bezwaren is: “Als ik
Demmink beschuldig van pedofilie, pakt Justitie mij niet aan. Maar wél omdat ik zijn huis heb beklad, een
licht vergrijp.” En “Ook is het te gek dat een liegende rechter die mij en advocaat Smit aanviel, door de
belastingbetaler voor tonnen gefinancierd is, terwijl ik arme journalist zelf de kosten moet betalen.”
Conclusie: één van de twee moet achter slot en grendel. Óf Kat die overigens niet alleen staat, of
Demmink als de critici gelijk hebben en krijgen. Daarover meer in een volgende aflevering.
Wassenaar, 30 juni 2011
drs. J. Poot (13/08/1924), oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)
De Affaire Joris Demmink, oude uitzending eenvandaag
Kijk, (vanaf +/- 2:18) waar je allemaal mee wegkomt:
P.S. Dat u hier niet veel over hoort in de media is overigens niet zo vreemd. Ik heb zojuist geprobeerd dit
(genuanceerde) stuk te plaatsen op NuJij.nl. Meteen een ban!! Al staat het stuk er nu (nog).

NWO photoalbum : Masonic and Illuminati symbols
Een overzicht van (bijna) alle emblemen, wapens en „pictures‟
die de gezamenlijke NWO‟s, Illuminaten en daaraan gelieerde
landen, organisaties en compagnies gebruiken.
http://thebiggestsecretpict.online.fr/nwo.htm (vele honderden
symbolen)
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De ONGEKENDE macht van het gewone volk
juli 08, 2011 By: silviavideler
Jozua 6, het verhaal van dat vreemde gebeuren destijds in Jericho. Het volk liep zeven maal rond de stad
die toen nog ommuurd was, IN GELOOF, en ……de muren vielen en de stad kon ingenomen worden.
Daar kwam dus geen kogel, kanon of artillerie, om het in hedendaagse termen te zeggen, aan te pas.
En wat deed het volk dan al helemaal? Wel; al lopende rondom de stad en juichend en enkele priesters
bliezen op hun bazuinen. Niet bepaald echte oorlogsdaden als we dat zo lezen. Desalniettemin vielen de
muren op de zevende dag na de zevende rondgang. En kon de stad ingenomen worden. Maar het
„gebeurde‟, in GELOOF en gehoorzaamheid aan God!
Dit verhaal indachtig, alhoewel het zeker niet als één op één vergeleken kan en mag worden, met wat we
gisteren konden zien op de televisie in Minsk, Wit Rusland.
Minsk, de hoofdstad van de vroegere Sovjet republiek Wit Rusland en nu een zelfstandige staat, onder
leiding van een al 17 jaar regerende dictator, mag gezien worden als het laatste (aangepaste)
communistische bastion van Europa.
Dat de bevolking deze dictatuur meer dan zat is moge blijken uit de steeds meer ons bereikende berichten
van verzet, opstand en zelfs aanslagen tegen de heersende dictatuur.
Maar nu heeft de bevolking aldaar het ultieme wapen gevonden van verzet: KLAPPEN in de handen. Een
soort tegengesteld applaus. Op straat, in parken en plantsoenen, de gewone burgerij uitte zijn onvrede door
een vorm, door een handeling die normaliter gezien mag worden als een daad van appreciatie, namelijk:
Klappen in de handen. Applaus dus.
Artiesten kunnen niet zonder, het is hun levenselixer als het ware. Maar duidelijk was te zien hoe dit geklap,
dit applaus inwerkte op de handhavers, de handlangers van het regime.
Zij werden hels, boos en met honderden tegelijk trad men op tegen: In de handen klappende burgers!
De TV meldde dat dit in Minsk gebeurde, een beetje spitten leerde mij dat het ook elders in Wit Rusland nu
gebeurt, in vele andere steden van het land en dat de overheid, ondanks massale arrestaties, in wezen
machteloos wordt gemaakt, daar het massaal gebeurt. En als men dit doorzet, dit vredelievende wapen, wat
niets kost, wat geen schade veroorzaakt en wat niet doodt, en men dóór blijft zetten en men blijft dit zó
gebruiken, dan kan het; een min of meer Stalinistisch regime zelfs de kop gaan kosten. Wat een les!
Belfort: Het Wereld Natuur Fonds in een ander daglicht : het beertje weent bittere tranen …
Door Redactie op 19 juli 2011
Wie kent niet het Panda-beertje van het World Wildlife Fund, de grootste milieuorganisatie die wereldwijd opkomt voor de natuur?
Een recente Duitse documentaire „ Der Pakt mit dem Panda‟ onthult de waarheid,
nl. dat de top volledig onder controle zit van de elite, die heel de wereld in haar
macht heeft.
Zo hebben ze geld ontvangen van Monsanto, de mutinational die onvoorstelbaar
met ons voedsel knoeit en drijvende kracht is achter genetisch gemanipuleerde gewassen.
Zo zijn met instemming én medewerking van WWF duizenden hectares regenwoud platgebrand in Indonesië
en in vele landen van Zuid-Amerika. Het is wel ongelooflijk shockerend dat een organisatie met zo‟n
reputatie hiervoor medeverantwoordelijk is.
http://www.ardmediathek.de/ard/servlet/content/3517136?documentId=7495082
De maker van de film, Wilfried Huisman, zegt in een interview het volgende :
“De stichters van WWF, de zogenaamde Club van 1001, wiens lidmaatschap geheim was en is, ik heb een
ledenlijst, het zijn allen grote industrïelen, bankiers. De invloedrijksten ter wereld. Beitz, Thijssen in
Duitsland, alle grote namen zijn erbij. Of Ford in de VS, de tegenwoordigers van het voormalige
Apartheidsregime in Zuid-Afrika, vele rechts-radicale conservatieven, dictators als Mobutu of de Argentijnse
junta. Dit zijn „old boys‟ netwerken, achter de schermen van WWF. Als je dit bekijkt, dan wordt het duidelijk
dat bepaalde belangen, voornamelijk in de energiesector en nu ook in de agro-industrie, zoals Monsanto, dat
deze belangen WWF gebruiken om hun milieumisdaden te verdoezelen.”
Het WWF is in 2005 de zogenaamde „Ronde Tafel voor Verantwoorde Soya‟ gestart. Aan deze tafel zitten
o.a. grote agrochemische bedrijven als Monsanto, Syngenta, DuPont/Pioneer, grote graanproducenten als
ADM, Bunge en Cargill; en de energiemultinational BP. Uit deze samenwerking hebben ze nu de gentechgif-soya het label „verantwoorde soya‟ gegeven.
Wat „geldt‟ voor het WWF is helaas ook waar voor andere mundiale organisaties als Greenpeace, Unicef,
enz. : de doelstellingen zijn nobel en de inzet van het overgrote deel van de medewerkers is integer en
idealistisch maar uiteindelijk worden ze misbruikt om door te voeren waar ze in perceptie tegen opkomen !
Hoogachtend,
Peter Vereecke - Bron Afbeelding: Belfortgroup
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Prikbord nr. 252 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
juli 08, 2011
Beschermingsprogramma
Naar verluidt overweegt de overheid een beschermingsprogramma voor de moordenaar van Pim Fortuyn.
Kennelijk bang dat iemand deze psychopaat aan het „praten‟ krijgt, bijv. over de moord op de ambtenaar Van
de Werken of over de werkelijk toedracht in Hilversum of over zijn eerdere verblijf buiten de gevangenis.
Ongetwijfeld krijgen de juweliers, klokkenluiders en geldtransporteurs nu ook een beschermingsprogramma,
want die worden echt bedreigd. Dagelijks…
Burgemeesters
De korpsbeheerders (burgemeesters) hebben kennelijk zo‟n behoefte om hun belangrijkheid in de media te
benadrukken, dat ze niets nalaten om de publiciteit te zoeken.
Zoals een school dagenlang op stelten zetten, omdat een paar kinderen een telefonische „bedreiging‟
hadden uitgesproken; een IKEA-vestiging ontruimen vanwege reeds geëxplodeerd (zwaar) vuurwerk in een
afvalbak; „robuuste maatregelen‟ afkondigen tegen tuig dat een buurt terroriseert, maar in werkelijkheid niets
doen; woningkrakers „aanpakken‟, maar vervolgens de schade bij de belastingbetaler leggen; een compleet
strand inclusief de paviljoens sluiten, omdat er enkele vrij onschuldige capsules waren aangespoeld; en nu
een woningbrand waarbij een heel gezin omkwam, gebruiken om voorbarige uitspraken te doen over de
oorzaken.
Kan de mediatraining voor burgemeesters misschien wat meer nadruk op bescheidenheid en waarachtigheid
gaan leggen?
Toch is er ook een burgemeester die liever buiten de publiciteit blijft, omdat hij niet kan uitleggen waarom
een frietboer al maanden door hem wordt gesard met een ongemotiveerd verbod om zijn kraam op een
bruikbare plek te zetten.
Huurbescherming
De huurbescherming in ons land is volledig doorgeslagen. Met name buitenlandse wanbetalers komen er
eenvoudig mee weg. Ze schrijven zich niet in bij de gemeente, storneren reeds betaalde huurpenningen,
vermelden geen of een valse werkgever (door privacy-regels moeilijk te controleren), „verhuizen‟ zonder
bericht achter te laten en zijn onbereikbaar voor de deurwaarder.
De verhuurder blijft niet alleen achter met de schade, maar moet ook nog kosten maken om van de rechter
ontbinding van de huurovereenkomst te verkrijgen. De Poolse regering wil haar onderdanen hier nog meer
rechten geven; misschien eerst eens met plichten beginnen?
Naïef
De opluchting waarmee de EU weer een paar miljard naar Griekenland stuurt (een telefonische beslissing
was voldoende voor de ministers van Financiën), is nergens door gerechtvaardigd. En zeker niet door de
instemming van het Griekse parlement. Hun herverkiezing is immers niet afhankelijk van hun integriteit; nooit
geweest.
Maar extra miljarden om de financiële strop om de EU-nek wat strakker aan te trekken, zijn nooit weg. Wie
kan daar bezwaar tegen hebben; hoogstens wat belastingbetalers in het verre buitenland, die het vertikken
om „solidair‟ te zijn. En die waren al niet slim genoeg om buiten de eurozone te blijven, dus nu niet zeuren
over naïeve politici die liever hun banken redden dan het defensie-apparaat. Uiteindelijk moeten beide
bloeden vanwege de Griekse elites en de Brusselse ambities.
Het failliet van de EU wordt zichtbaar in het onbeschaamde nationalisme van de profiterende landen, de
wijdverspreide corruptie en het gebrek aan morele waarden. Zelfs het Europese arrestatiebevel geldt niet
voor ´Duitse´ oorlogsmisdadigers die in Italië (of Nederland) zijn veroordeeld.
Politiecultuur
Ouders van een misbruikt meisje melden dat de politie onwaarheid spreekt. Gevolg: ze krijgen een
spreekverbod! Zonder dat daar een rechter aan te pas komt. De korpsbeheerder van de politie Eindhoven
weigert een rechterlijke uitspraak na te komen. En de automatiseringsprojecten van de politie (en de rest van
de overheid) zijn gebaseerd op onvolledige contracten waarin het zinnetje: „Als het product niet werkt, wordt
er niet betaald‟ ontbreekt. Plus „inhuurspecialisten die niet op hun werk verschijnen, mogen niet declareren‟.
Er lijkt één uitzondering te zijn, namelijk het contract voor een mislukt systeem om vuurtorenwachters te
vervangen. Men gaat nu op zoek naar die bepaling… De belastingbetaler mag hopen dat dit waar zal zijn én
dat de Algemene Rekenkamer het recht heeft om aangifte te doen, want aan nagenoeg elk peperduur
overheidsproject – zoals een rijkslogo van € 15 miljoen(!) – zit een luchtje.
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Rothschild, Keizer zonder troon (deel I)
door een van onze correspondenten op aug.27, 2010
Familiewapen Rothschild
Rothschild een dynastie zonder land en troon maar machtiger dan
iedereen.
In een paar afleveringen proberen wij aan te tonen dat de huidige oudste telg uit
het Rothschild geslacht machtiger is dan alle Koningen en Presidenten bij elkaar.
Inclusief de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie, Rusland en zelfs
China. Hij is letterlijk een Keizer zonder land of troon, maar zijn schatkist bevat
ongeveer de helft van alle rijkdommen op aarde.
Hoe de Rothschild´s hun onmetelijke imperium opbouwden.
Om een indruk te krijgen van de huidige omvang van de macht en enorme rijkdommen van de Rothschild
Family is het nodig om terug te gaan tot de beginperiode waarin de grondlegger
van Rothschild´s Imperium, Mayer Amschel Bauer, begon met het vergaren van
zijn vermogen.
Mayer Amschel Bauer is geboren in 1743 Frankfurt, Duitsland. Zijn vader, Moses
Amschel Bauer, verdiende de kost als geldschieter en was eigenaar van een soort
administratiekantoor. Boven de toegangsdeur van kantoor plaatste hij een rood
bord met daarop een roodgekleurd hexagram welke onder Rothschild´s instructie
twee eeuwen later niet in het rood maar in het blauw op de Israëlische vlag zou
worden geplaatst. Tijdens het decennium 1760 werkte Mayer Amschel Bauer voor
een bank die in handen was van de Oppenheimer familie in Hannover, Duitsland.
Hij is zeer succesvol bij deze bank en wordt al snel “Junior Partner”. Tijdens het
werk bij deze bank kwam hij in contact met Generaal Ludwig von Estorff met wie hij goede contacten
onderhield.
Mayer Amschel Bauer
Na de dood van zijn vader, Moses Bauer, keerde hij terug naar Frankfurt om het
bedrijf van zijn vader over te nemen. Mayer Bauer hechtte veel waarde en
betekenis aan het rode schild wat boven de ingang van het kantoor hing, zodanig
dat hij de naam Bauer officieel liet veranderen in de naam Rothschild.
Vanaf dat moment ging Bauer door het leven als Mayer Amschel Rothschild. Hij
ontdekte dat Generaal von Estorff verbonden was aan het hof van Prins Willem IX
van Hessen-Hanau, een van de rijkste vorstenhuizen in Europa. Deze vorst had
zijn rijkdommen verkregen door het verhuren van Hessische soldaten aan het
buitenland als er conflicten moesten worden beslecht en er waren in die tijd heel
veel conflicten in Europa. Dit ging gepaard met enorme winsten. Generaal von
Estorff bracht Mayer Rothschild in contact met Prins Willem wat uiteindelijk tot resultaat had dat Rothschild
een van de naaste medewerkers werd van de prins en goede zaken deed met hem en leden van het hof. Hij
ontdekte al snel dat geld lenen aan vorsten en overheden winstgevender was dan het uitlenen aan
particulieren. In de eerste plaats omdat deze leningen veel groter waren en in de tweede plaats werden ze
gedekt door de opbrengst van de belastingen van deze naties.
Prins Willem IX
In 1769 kreeg hij permissie van Prins Willem om een bord op zijn gevel te plaatsen
waarop stond verklaard dat hij officieel vertegenwoordiger was van Zijne Hoogheid
Prins Willem van Hanau.
In 1770 stelt hij grootse internationale plannen op voor de toekomst en, om zelf
buiten schot te blijven, geeft hij de uitvoering daarvan in handen van Adam
Weishaupt, een Joodse professor en vooraanstaand lid van de Vrijmetselarij. In
mei 1776 heeft Weishaupt deze plannen uitgewerkt en legde het schema voor aan
Amschel Mayer.
Een onderdeel van deze plannen was het creëren van een revolutie in Frankrijk.
Door deze revolutie trachtte Rothschild grip te krijgen op het Franse financiële
systeem. Hierin ondervond Rothschild behoorlijk wat tegenslag. De plannen
werden in boekformaat per koerier verzonden naar Maximilien Robespierre, een
Frans advocaat en later tijdens de Franse Revolutie staatsman. Hij trad op de voorgrond tijdens het
schrikbewind van de revolutie en was verantwoordelijk voor een groot aantal arrestaties en slachtoffers van
de quillotine. Het manuscript werd geschreven door één van Weishaupt´s medewerkers, Xavier Zwack. De
koerier werd onderweg getroffen door de bliksem en het draaiboek voor de revolutie werd gevonden door de
politie en overgedragen aan de Beierse autoriteiten.
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Het gevolg hiervan was dat de Beierse politie invallen deed bij Weishaupts organisaties en de huizen van
zijn meest invloedrijke medestanders. Het was duidelijk dat de Beierse autoriteiten ervan overtuigd waren
dat het gevonden manuscript een reële bedreiging voor de Europese vorstenuizen en regeringen vormde. Zij
vonden hierin het bewijs van het bestaan van een privégroep van zeer invloedrijke personen die van plan
waren om via oorlogen en revoluties hun politieke doeleinden te bereiken.
De Beierse regering dupliceert de inhoud van het manuscript en stuurt dit door
naar alle staatshoofden en kerkvorsten van heel Europa, maar deze
waarschuwing wordt genegeerd.
Door het in de wind slaan van deze waarschuwing kon het plan van de revolutie
toch doorgang vinden wat uiteindelijk resulteerde in een bloedige en succesvolle
revolutie in Frankrijk.
Deze revolutie was een droom die uitkwam voor bankiers want in de nieuwe
Franse grondwet werd opgenomen dat het de Rooms Katholieke Kerk verboden
werd tienden (belastingen) op te leggen aan hun onderdanen plus dat de Kerk ook
haar vrijstelling van belastingen kwijtraakte.
In 1790 sprak Mayer Amschel Rothschildde de historische woorden: “Laat mij het
geld van een land creëren en controleren, dan kan het mij niet schelen wie de
wetten maakt”.
In 1791 krijgt Rothschild de controle over het geld van de Verenigde Staten van
Amerika door een 20 jaar geldige vergunning te verwerven voor het opzetten van
een Centrale Bank die de
Alexander Hamilton
naam kreeg “First Bank of the United States”. De operatie voor het verkrijgen van
deze vergunning werd geleid door Alexander Hamilton, de eerste minister van
Financiën van de Verenigde Staten van Amerika, hij was Rothschild´s
vertegenwoordiger in de regering van George Washington.
In 1798 vestigde Nathan Mayer Rothschild, de 21 jarige zoon van Amschel, zich in
Manchester, Engeland en begon daar een textielhandel en een financieel
handelskantoor. Later verhuisde hij naar Londen en stichtte in 1805 een
bankonderneming die handelde in wissels en vergaarde hiermee een fortuin.
In 1806 verklaart Napoleon dat het zijn bedoeling is om het vorstenhuis HesseCassel haar bevoegdheden te ontnemen en Prins Willem IX uit zijn ambt te zetten. Toen Prins Willem dit ter
ore kwam vluchtte hij naar Denemarken en vertrouwde zijn vermogen, dat geschat werd op 3.000.000 dollar,
toe aan Mayer Amschel Rothschild om te bewaren.
In 1810 overlijden Sir Francis Baring en Abraham Goldsmit, Engelands
belangrijkste bankiers. Hierdoor wordt Nathan Mayer Rothschild de grootste
bankier van Engeland. In datzelfde jaar vestigt Salomon Mayer Rothschild, de
toen 36 jarige zoon van Amschel, zich in Wenen, Oostenrijk en richtte de bank M.
von Rothschild und Söhne op.
In 1811 verloopt de vergunning voor Rothschild´s Bank of the United States en het Amerikaanse Congres
stemt tegen een vernieuwing ervan. Nathan Mayer Rotschild is hierover zeer ontstemd en zegt: “Ofwel jullie
verlenen ons een nieuwe vergunning voor de Centrale Bank, zoniet, dan zullen jullie in een uiterst
rampzalige oorlog terechtkomen”.
Het Amerikaanse congres was niet bijster onder de indruk en hield voet bij stuk.
Hierop gaf Nathan Mayer Rothschild opdracht aan zijn organisatie: “Leer deze schaamteloze Amerikanen
een les en breng ze terug naar de koloniale status”.
Geruggesteund door Rothschild´s fortuin en Nathan´s orders verklaarden de
Britten de oorlog aan de Verenigds Staten. Het plan van Rothschild was om de
Verenigde Staten door het voeren van deze oorlog zoveel schulden te laten
opbouwen dat ze zich wel zouden moeten overgeven aan de Rothschilds zodat
hierdoor kon worden afgedwongen om alsnog de vergunning voor de First Bank of
the United States te verlenen.
De oude Amschel Mayer Bauer heeft het niet meer mee mogen maken. In 1812
sterft Amschel Mayer (Bauer) Rothschild
In zijn testament legt hij specifieke familiewetten vast die strikt gevolgd moeten worden. Alle sleutelposities
in het familiebedrijf kunnen slechts worden bezet door alléén mannelijke leden van de familie. De leiding van
het bedrijf kan alléén worden uitgevoerd door steeds de oudste zoon van de oudste zoon. Ook werd melding
gemaakt van een bastaard Rothschild die als zesde zoon is opgenomen in de familie. Er mocht nooit een
publieke inventaris van de familiebezittingen worden bekendgemaakt. De wet van de oudste zoon van de
oudste zoon kon allleen worden teruggedraaid als de meerderheid van de familie dit anders zou
overeenkomen.
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Het is belangrijk om op te merken dat Amschel Mayer Rothschild ook 5 dochters
had. Dit houdt in dat de Rothschild-dynastie zonder de naam Rothschild tot de dag
van vandaag ver en wijd verspreid is.
Voor wat er is gebeurd met de 3.000.000 dollar die Prins Willem IX had
toevertouwd aan Amschel Mayer Rothschild moeten we voor een verslag hierover
de Joodse Encyclopedie, uitgave 1905, Deel 10, blz.494 raadplegen die stelt:
“Volgens de legende is het geld in wijnvaten verborgen en werd niet gevonden
toen Napoleons soldaten in Frankfurt jacht maakten op dit fortuin. Het werd intact
teruggevonden toen Prins Willem IX terugkeerde in zijn electoraat”
De feiten zijn iets minder romantisch, zeg maar iets meer zakelijk of eigenlijk crimineel.
Nathan Mayer Rothschild namelijk confiskeerde dit geld en investeerde hiermee in goud wat afkomstig was
uit de Nederlandsche Oost Indische Compagnie (V.O.C), wetend dat dit nodig zou zijn voor Wellington´s
peninsula campagne om Napoleon te verslaan.
Omdat hij van alle transacties de profiterende partij was maakte Nathan 4x winst.
1. Op de verkoop van Wellington´s waardepapieren, hij kocht die voor 50 cent per dollar.
2. Op de verkoop van het goud aan Wellington.
3. Op de terugkoop van het goud
4 Op het doorsturen ervan naar Portugal.

Rothschild, Keizer zonder troon (deel II)
door een van onze correspondenten op aug.30, 2010
De vijf gebroeders Rothschild werkten hard aan de leveranties van goud aan
zowel het leger van Wellington (via Nathan in Engeland)als het leger van
Napoleon (via Jacob in Frankrijk). Hun beleid was erop gericht om de kosten
van de oorlogvoering van beide partijen te financiëren. De reden hiervan was
dat oorlogen namelijk enorme generatoren zijn van risico-vrije leningen. Dit komt
omdat deze leningen worden gegarandeerd door de regeringen van de
oorlogvoerende landen. Het maakt niet uit welk land verliest of wint omdat de
leningen zijn verstrekt met de strikte bepaling in de leenovereenkomstendat de
schulden van het verliezende land worden overgenomen door de overwinnaar.
Rothschild´s koeriers waren de enige personen die vrije doortocht hadden tussen de Engelse en Franse
blokkades. Op deze wijze werd Nathan Mayer Rothschild in Engeland op de hoogte gehouden van het
verloop van de strijd. Deze informatie gebruikte hij op de Londense beurs om aandelen te kopen of te
verkopen.
Nathan Mayer Rothschild
Een bijzonder betrouwbareinformant van Nathan Rothschild was Mr. Rothworth.
Hij hield zich op bij het Kanaal in Frankrijk en was als eerste op de hoogte van de
nederlaag van Napoleon. Deze informatie kreeg Nathan Mayer Rothschild 24 uur
eerder te horen dan de Engelse regering en het Britse volk. Nathan gaf al zijn
werknemers op de beursvloer van Londen de opdracht om Britse obligaties
(Consuls) te verkopen. Hierdoor gaf hij de overige handelaren op de beurs de
indruk dat de Britten de oorlog hadden verloren en in paniek begonnen ze
massaal te verkopen. Hierop kelderde de waarde van deze obligaties met 90 %.
In het geheim kregen de beursmedewerkers vanRothschild toen de opdracht om heel gespreid zoveel
obligaties op te kopen als maar mogelijk was. Toen het nieuws eindelijk doorkwam dat Engeland de oorlog
had gewonnen schoten de obligaties weer omhoog, zover zelfs dat ze meer waard waren dan vóór de crash.
Nathan Mayer Rothschild maakte door deze manoeuvre een rendement van 20 op 1 en kreeg hierdoor de
volledige controle over de Britse economie. Door de nederlaag van Napoleon werd Londen het financiële
centrum van de wereld. Rothschild dwong de Britse regering tot het opzetten van een nieuwe Bank of
England die volledig door hem werd gecontroleerd.
In 1815doet Nathan Mayer Rothschild zijn beroemde uitspraak, die luidde:
“Het maakt me niet uit welke pop erop de troon van Engeland is geplaatst,
die regeert over het rijk waar de zon nooit onder gaat”, “Degene die het
Britse geld levert controleert het British Empire, en ik controleer de Britse
geldhoeveelheid”.
Het is interessant te weten dat honderd jaar later de New York Times een
bericht wildepubliceren over deze handel met voorkennis. De kleinzoon van
Nathan Mayer Rotschild spande een proces aan om de uitgifte van een boek
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met daarin de onthullingen, te voorkomen. Als reden werd opgegeven dat het niet waar was en lasterlijk. De
rechter weigerde echter hetverzoek van Rothschild in te willigen en veroordeelde de familie tot het betalen
van de gerechterlijke kosten.
De Rothschilds maken gebruik van hun controle op de Bank of
England om het systeem van goudtransporten van land naar land
te veranderen. In plaats hiervan gebruiken ze vijf van hun banken
verspreid over Europa en zetten een systeem van papieren
tegoeden en schulden op. Ieder papiertje was goed voor een
hoeveelheid goud.Het bankwezen zoals dat op de dag van
vandaag wordt gehanteerd, met dien verstande dat momenteel op
vertoon van dat papiertjeop last van de overheid het goud door de banken niet meer hoeft te worden
gegeven. Op dat moment veranderde goud in papier. De grootste wisseltruc allertijden!
Second Bank of the United States
In 1816 gaat het Amerikaanse Congres accoord met een wetsvoorstel waardoor
een andere door Rothschild gedomineerde Centrale Bank kon worden gesticht.
De vergunning werd afgegeven weer voor 20 jaar. Deze bank werd genoemd:
“Second Bank of the United States”. Dit gaf de Rothschildsde controle weer terug
over de Amerikaans geldhoeveelheid. De Brits-Amerikaanse oorlog werd
beëindigd. Duizenden Britse en Amerikaanse soldaten hadden hun leven verloren
en Rothschild had zijn bank.
Aan het einde van de 19e eeuw, welke bekend staat als het “Tijdperk van de Rothschilds”, wordt geschat dat
het vermogen van de Rothschild Family ongeveer de helft van alle rijkdommen op de wereld bevat.

Rothschild, Keizer zonder troon (deel III)
door een van onze correspondenten op aug.31
President JacksonIn 1832 start de Amerikaanse president Jackson zijn campagne
voor de tweede ambtstermijn met de slogan: “Jackson and NO bank”. Hij is van
plan om de controle over de Amerikaans geldhoeveelheid weer door de overheid te
laten bepalen, zodat het ten goede kan komen aan de Amerikaanse bevolking en
niet meer voor de woekerwinsten van de Rothschilds. In 1833 begint hij met het
verwijderen van de obligaties uit de door Rothschild gecontroleerde Second Bank
of the United States en plaatst deze obligaties bij Amerikaanse banken die door
democratische bankiers worden gerund. De Rothschilds raken hierdoor in paniek en doen waar zij altijd al
goed in zijn geweest, zij manipuleren de Amerikaans geldhoeveelheid op dusdanige wijze zodat de
Amerikaanse economie in een depressie belandt. President Jackson weet waartoe de Rothschilds in staat
zijn en verklaart later: “Jullie zijn een rovershol vol addergebroed en ik ben van plan om jullie uit te roeien.
Met de wil van de Eeuwige God zal ik jullie ook uitroeien”.
Op 30 januari 1835 probeert een huurmoordenaar President Jackson neer te
schieten maar op miraculeuze wijze missen beide pistolen van de moordenaar
hun doel. President Jackson zou later verklaren dat hij wist dat de Rothschilds
achter deze aanslag zaten.
De huurmoordenaar, Richard Lawrence, werd niet schuldig bevonden en
vrijgesproken omdat hij krankzinnig was en niet toerekeningsvatbaar. Later
pochte Richard Lawrence dat machtige mensen uit Europa hem hadden
ingehuurd. Hij zei dat deze mensen hem zouden beschermen en helpen als hij gevangen zou worden
genomen.
In 1836 na jaren van vechten tegen de Rothschilds slaagt President Andrew Jackson erin de Rothschilds
hun controle op de Amerikaanse geldhoeveelheid af te nemen door de vergunning voor het runnen van een
centrale bank niet te verlengen. Het zou tot 1913 duren aloverens de Rothschilds weer de controle over de
Amerikaanse geldhoeveelheid bemachtigden door de oprichting van een derde Centrale Bank in Amerika,
de huidige Federal Reserve. Bij het verkrijgen van deze vergunning mochten er geen fouten worden
gemaakt. Daarom hebben ze gebruikt gemaakt van een telg uit hun eigen bloedlijn, Jacob Schiff die met het
project werd belast.
In 1840 werden de Rothschilds aangesteld als de makelaars in edelmetaal van de Bank of England. Tevens
richten ze agentschappen op in Californië en Australië.
In 1841 maakt President John Tyler gebruik van zijn recht op veto door het besluit van het congres te
blokkeren om Rothschild een nieuwe vergumnning te verstrekken voor een Centrale Bank van de Verenigde
Staten. Hierop ontvangt de President honderden brieven waarin hij bedreigd wordt met de dood.
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In 1849 overlijdt Gutle Schnaper, de vrouw van Mayer Amschel Rothschild. Vóór haar dood verklaart ze: “Als
mijn zoons geen oorlog wilden, zou er ook geen oorlog zijn”.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln benadert de Amerikaanse banken in 1861 in een poging om
leningen te verkrijgen voor de ondersteuning van de Amerikaanse burgeroorlog.
Aangezien deze banken zwaar onder invloed staan van de Rothschilds doen ze
hem een voorstel waarvan ze weten dat hij dat nooit kan accepteren, namelijk een
rentetarief van 24% tot 36% op alle leningen. Lincoln is heel boos over dit soort
woekerrentes. Hij besluit tot het drukken van eigen schuldvrije bankbiljetten en
verklaart aan het Amerikaanse volk dat dit nu een wettig betaalmiddel is voor
zowel openbare als particuliere schulden. In april 1862 is de operatie voltooid en
waren er $ 449.338.902 dollars gedrukt en verspreid over alle staten. Lincoln zelf
zegt hierover: “We hebben de bewoners van deze republiek de grootste zegen gegeven die ze ooit hebben
ontvangen, namelijk hun eigen geld om hun eigen schulden te kunnen betalen”.
In datzelfde jaar publiceerde The Times of London een bericht in de krant met de volgende verklaring:
“Dit slechte beleid wat haar oorsprong vindt in de Noord Amerikaanse republiek zal leiden tot
competitieverharding. De overheid zal haar eigen geld drukken, zonder kosten. Het zal alle schulden kunnen
betalen en zelf zonder schuld zijn. Het zal al het geld hebben dat nodig is om de economie draaiende te
houden en te stimuleren. Het zal welvarender worden dan ooit een land is geweest in de geschiedenis der
mensheid. De kennis en de rijkdom van alle landen zal naar Noord Amerika gaan. Deze regering zal moeten
worden vernietigd of anders zal deze regering iedere monarchie op de aardbol vernietigen”.
Tsaar Alexander II
President Lincoln ontdekte dat Tsaar Alexander II van Rusland problemen had met de
Rothschilds omdat hij hun voortdurende pogingen voor het opzetten van een centrale
bank in Rusland steeds dwarsboomde en hen weigerde een vergunning te verstrekken.
President Lincoln kreeg onverwachts steun van de Tsaar. De Tsaar gaf order dat, indien
Engeland of Frankrijk zich zouden bemoeien met de burgeroorlog om het Zuiden te
helpen, dit door Rusland zou worden gezien als een directe oorlogsverklaring aan
Rusland. De Tsaar koos de zijde van president Lincoln. Om te laten zien dat het geen
loze dreigementen waren stuurde hij een deel van zijn Pacifische vloot naar de havens
van San Francisco en New York.
In 1865 verklaart President Lincoln aan het Congres: “Ik heb twee grote vijanden; het
Zuidelijke leger voor me en de financiële instellingen achter me. Van die twee zijn die achter me mijn
grootste vijand”. Later dat jaar op 14 april wordt President Lincoln vermoord, minder dan twee maanden voor
het beëindigen van de Amerikaans burgeroorlog.
President James Garfield
President James A. Garfieldwas slechts honderd dagen in functie toen hij werd
vermoord. Twee weken ervoor verklaarde hij: “Wie de hoeveelheid geld regelt in
ons land is absoluut heer en meester over de industrie en handel. Als je je
realiseert dat het systeem op de een of andere manier makkelijk te controleren is
door een paar machtige mannen aan de top dan weet je ook dat je niet zal worden
geïnformeerd over de oorsprong van perioden van inflatie en depressie”.
De Britse Labour leider , James Keir Hardie, verklaarde in 1891 het volgende over
de Rothschildfamilie: “Deze bloedzuigende club isde oorzaak van onnoemelijk
veel kwaad en ellende in het huidige Europa. Zij hebben wonderbaarlijke
rijkdommen opgestapeld, voornamelijk door het aanstoken van oorlogen tussen landen die nooit oorlog met
elkaar hadden moeten krijgen. Telkens wanneer er geruchten over oorlog
gaande zijn of als er angst en paniek is over onzekerheden in de maatschappij,
kun je er zeker van zijn dat er altijd een (….)neus van een Rothschild bezig is
met zijn spel en zich ergens ophoudt in de nabijheid van de bron van onrust”.
In 1907 hield Jacob Schiff, door Rothschild aangesteld als hoofd van de bank
Kuhn, Loeb en Co., een toespraak tot de New Yorkse Kamer van Koophandel en
waarschuwt ervoor dat: “Tenzij we een bank hebben met een adequate controle
van de kredietbron,zal dit land in de meest ernstige en vérstrekkende
economische en financiële paniek terechtkomen in haar geschiedenis”.
Opvallend was het dat de Amerikaanse economiekorte tijd daarna plotseling in
een draaikolk terechtkwam van een door Rothschild gemanipuleerde financiële crisis, die het leven van
miljoenen Amerikaanse burgers ruïneerden en Rothschild miljarden oplevert.
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In 1910 deed Paul Warburg in een belangrijke toespraak het verzoek om een centrale bank op te zetten met
een balanstotaal van 100 miljoen dollar plus de autoriteit om geld te leveren.
In 1913 werd een geheime bijeenkomst georganiseerd. Degenen die waren uitgenodigd op een perron in
New Jersey gingen op tentenkamp op het eiland Jerkyll in de staat Georgia. Het eiland was in 1888
aangekocht door JP Morgan, John D. Rockefeller´s broer William, Vanderbilt en enkele anderen. Onder hen
waren aanwezig senator Aldrich, Vanderbilt, Paul Warburg, John D. Rockefeller, Bernard Baruch, Kolonel
House en Jacob Schiff.
Op de een of andere manier hadden ze allemaal een verbinding met de Rothschild Family. Tien dagen later
waren ze het eens over het oprichten van eenCentraal Reserve Systeem. Om de term “Centrale Bank” te
vermijden omdat dit teveel naar het Europese systeem verwees, zouden de nieuwe regionale banken
Federale Banken worden genoemd. Het ontwerp van de Federale Banken werd in een inderhaast
uitgeschreven vergadering goedgekeurd door de Senaat op 23 december
1913, toen de meesten van de afgevaardigden en senatoren op Kerstverlof
waren. Een uur na de stemming werd de vergunning voor de Federale Bank
getekend door President Wilson. Waarom de overheid het recht om geld te
printen in handen van de banken heeft gegeven, blijft tot op de dag van
vandaag een raadsel. Het was in ieder geval een beslissing die toenmalig
president Woodrow Wilson later zéér betreurde.Men speelde het zelfs klaar
om de Federal Reserve in handen te krijgen en op deze manier ook nog de
controle over het monetaire beleid te grijpen.
Rothschild en zijn luitenants JP Morgan (First National Bank) en Byron Loeb
en Co. (National City Bank) verkregen dus in één dag de controle over de totale Amerikaanse economie.
De Familie Rothschild had ´s werelds grootste bankdynastie opgebouwd die een fortuin bezit, waarvan
insiders niet spreken over miljarden maar over triljoenen. Zij zij erin geslaagd dit geheime fortuin binnen de
familie te houden. (The Independent)
Frederick Morton, de officiële biograaf van de familie Rothschild (tevens was hij iemand die eventjes dieper
in de achtergronden en bankzaken van de familie groef dan aanvankelijk de bedoeling was), stelde dat de
familie in 1850 al zo‟n dikke $ 6 Miljard beheerde.
Omdat de bezittingen van de Rothschild Family nooit in een publieke inventaris mochten worden bekend
gemaakt is het moeilijk om een juiste omvang van hun vermogen te verstrekken, maar sommige analysten
hebben toch een poging gewaagd en komen uit op een geschat vermogen van ongeveer 490.000 triljoen (
490.000.000.000.000.000)* dollar. Hierbij vergeleken zijn bijvoorbeeld Bill Gates en Warren Buffet
armoedzaaiers. Doordat dit vermogen grotendeelsis gegenereerd door het manipuleren van
aandelenbeurzen en economieënplus de enorme winsten van Centrale Banken welke wereldwijd worden
gedomineerd door de Rothschilds behoort dit vermogen eigenlijk toe aan de internationale gemeenschap.
Het kan toch niet zo zijn dat het profijt van internationale gemeensschapsgelden (belastingen etc.) ten goede
komt aan één particuliere familie.
* Wij zijn op zoek gegaan naar de reële waarde van een triljoen en kwamen erachter dat er internationaal
verschillende waarden aan worden verleend. Wij hebben gekozen voor de goedkoopste variant, nl. een 1
met 12 nullen.
Dit zijn astronomische bedragen waarbij je je niks kunt voorstellen. Om u
toch een indruk te geven van het Rothschild vermogen; als we dit geschatte
vermogen van de Rothschild Family (490.000 triljoen) zouden verdelen over
de wereldbevolking (6,79 miljard mensen) zou iedere burger ruim 72 miljoen
dollar ontvangen.
(Heb je toch een idee)
Rothschild, Keizer zonder troon (slot)
door een van onze correspondenten op sep.03, 2010
Momenteel is de Rothschild Family dominant in alle Centrale Banken van de wereld. Ook in het
overkoepelend orgaan van deze banken, het IMF (Internationale Monetaire Fonds). Het is een misvatting om
te denken dathet IMF een overheidsinstantie is of dat het geleid wordt door de Verenigde Naties. Het is
gewoon een doodordinaire private instelling die uit is op winstbejag en opgezet door de door Rothschild
gedomineerde Centrale Banken van haast alle landen.
Er zijn maar drie Centrale Banken waar de Rothschilds geen grip op hebben, nl. Noord Korea, Iran en Libië.
Vóór de val van het regime van Saddam Hoessein behoorde ook Iraq hierbij, maar dat is inmiddels hersteld.
Het is geen toeval dat deze landen door de ´vrije´ Westerse wereld gezien worden als zijnde de”As van het
Kwaad”.
Paus Benedictus en Baron de Rothschild
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De complete financiële handel en wandel van de Rooms Katholieke Kerk is al sinds 1823 overgenomen door
de Rothschilds en dat is nog zo tot op de dag van vandaag.
De Rothschilds hebben natuurlijk niet alleen mannelijke telgen voortgebracht. Ook een aanzienlijk aantal
dochters werd geboren. Het zal dus duidelijk zijn dat er een aantal families zijn die in bloedlijn gerelateerd
zijn aan de Rothschild Family en een andere achternaam voeren. Er zijn talrijke Koninklijke families in
Europa die een bloedlijn hebben met de Rothschilds. Ook de volgende familienamen zijn gerelateerd aan de
Rothschilds: Astor; Bundy; Collins; duPont; Freeman; Kennedy; Morgan; Oppenheimer; Rockefeller;
Sassoon; Schiff; Taft; Van Duyn enz.
Via deze families is een zéér ingewikkeld netwerk opgezet van banken, bedrijven en organisaties. Was de
macht van de Rothschilds al haast onaantastbaar vóór 1913, na het opzetten van deFederal Reserve was er
geen houden meer aan. Hun financieringsdrift en de ongelimiteerde mogelijkheden om geld te creëren
zorgden ervoor dat zij zowel Duitsland, Frankrijk, Engeland en later Amerika financierden om de Eerste
Wereldoorlogte kunnen voeren. Ook maakten zij het financieel mogelijk dat de Russische revolutie kon
worden uitgevoerd. Later via allerlei ingewikkelde constructies financierden zij zowel Nazi Duitsland als de
Geallieerden.
In de tussentijd bloeiden hun bedrijven waar zij meerderheden van aandelenin bezaten als nooit tevoren.
Scheepsbouw, vliegtuigbouw, tanks, raketten, munitie, de farmaceutische industrie, olie-industrie, de
voedselindustrie, de tabaksindustrie en ga zo maar eindeloos door. Al deze industrieën sponnen garen bij
oorlogen. Het is geen toeval dat de Eerste Wereldoorlog, de Russische Revolutie en later de Tweede
Wereldoorlog elkaar in rap tempo opvolgden. Het mag toch algemeen worden aangenomen dat, als er geen
partijen zijn die deze oorlogen financieren, er ook geen oorlogen
gevoerd kunnen worden. Na elke gruwelijke oorlog werden de
Rothschilds exponentieel rijker.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de Koude Oorlog gevoerd. Ook
hier zijn er talloze aanwijzingen dat de Rothschilds zowel de Navo
als het Warschaupact financieerden. Deze Koude Oorlog deed de
bewapening in de wereld toenemen tot ongekende hoogte maar
ook de winsten van de bedrijven die deze wapentuigen
ontwikkelden. Om die nieuwe wapens te testen werden er een
aantal regionale oorlogen gecreëerdzoals die inKorea endaarna
Vietnam.
In 1917 kreeg Baron Rothschild (Walter Rothschild, 2nd Baron
Rothschild) een brief van de toenmalige Britse Minister van
Buitenlandse Zaken Arthur James Balfour waarin stond vermeld
dat de regering van Zijne Majesteit welwillend stond naar het idee
om een Joodse Staat in Palestina te vestigen. Uiteraard met
inachtneming van de burgerlijke en religieuze rechten van de niet
Joodse gemeenschappen in Palestina.
In het voorjaar van 1948 kopen de Rothschilds President Harry S.
Truman om met 2 miljoen dollar om Israël te erkennen. Met deze
dollars kon Truman de campagne van zijn tweede ambtstermijn
financieren. Vervolgens verklaarden zij Israël als een soevereine
Joodse Staat en binnen een half uurerkende de Verenigde Staten als éérste de staat Israël.
Toen de vlag van Israël werd onthuld werd duidelijk dat op de vlag een blauw gekleurde versie van het rode
hexagram van de Rothschild Family was geplaatst. Er was binnen de Joodse gemeenschap een enorme
weerstand tegen dit hexagram maar tevergeefs. Hiermee verkregen de Rothschilds de grootste potentiële
oorlogsgenerator onder controle die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Het was te verwachten dat de
Arabische Moslimlanden dit nooit zouden kunnen accepteren. Talloze oorlogen
zijn er gevoerd in deze regio, waaronder de”Zesdaagse Oorlog”en de “Yom
Kippoer Oorlog”.Tevens werden er internationaal vele terreuraanslagen
gepleegd en hieruit ontstond weer een oorlog; “The War on Terror”, welke op dit
moment wereldwijd in volle hevigheid plaatsvindt.Omdat terroristische
organisaties hun acties veelal financieren met de teelt en handel in drugs is er
ook nog een “War on Drugs”. Kortom één en al oorlog.
Terwijl zich al deze gruweldaden afspelen, hebbenin de tussentijd de door
Rothschild gecontroleerde banken (Lehman Brothers, JP Morgan, GoldmanSachs, AIG, Citigroup enz.) zich op dusdanige wijze gedragen met malversaties
en grootschalige oplichting met medeweten en toestemming van de Federal
Reserve en de Amerikaanse regering Bush dat er een internationale financiële crisis is ontstaan die niet
meer op te lossen is en waarschijnlijk het einde gaat betekenen van het huidige financiële systeem.
Tot zover onze berichtgeving over de Rothschild Family.
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Wij hebben ons in onze afleveringen doelbewust niet ingelaten met theorieën van de zogenaamde
Conspiricy-aanhangers (Complot theorie) maar ons alléén beperkt tot controleerbare feitelijkheden en
datums.
Gutle Rothschild Schnaper
Gutle Rothschild Schnaper,de moeder van de eerste 5 gebroeders Rothschild, zei vlak voor
haar dood: “Als mijn zonen geen oorlog wilden dan was er ook geen oorlog”.
Wijnen
Château Lafite Rothschild
Er waren ook een aantal Rothschildtelgen die niet veel op hadden met bankzaken. Één ervan,
baron James de Rothschild, hield ervan om in de grond te wroeten en kocht in 1868 een
wijngaard in Frankrijk. Dit wijngoed ligt in de Bordeaux in Pauillac, direct aan de grens met
Saint-Estèphe. Zelf heeft hij er niet lang van kunnen profiteren omdat hij stierf in datzelfde jaar.
Maar ook de nazaten van deze Rothschild hadden het in de genen om van niets iets te maken
en presteerden het om een kwaliteitswijn te produceren die tot de top van de wereld zou gaan
behoren. Deze kwaliteitswijn bracht tot twee jaar geleden 200 tot 300 euro per fles op. De
Rothschilds zouden de Rothschilds niet zijn als zij de waarde van deze wijnen niet kunstmatig
omhoog zouden kunnen krikken.
China
Na de versoepeling van het beleid van de Communistische Partij in China, waardoor in het Oostelijke deel
van de Volksrepubliek een soort van kapitalisme werd toegestaan, zag Rothschild zijn kans schoon en
begon een paar jaar voor de Olympische Spelen in Peking een reclame- en promotiecampagne voor de
exclusieve Château Lafite Rothschild wijnen. Die campagne resulteerde in een explosieve vraag naar deze
wijnen die de prijzen opjoeg naar wel € 4.000,- per fles.
De druiven bleven dezelfde, de grond waarop ze groeiden bleef hetzelfde en de wijn bleef hetzelfde. Alleen
de prijs ging in 2 jaar tijd door het commerciële verhaaltje eromheen met meer dan 1000% omhoog.
Eigenlijk hetzelfde als wat hun bankgerelateerde familie heeft gepresteerd bij de ontwikkeling en
grootschalige verkoop van waardeloze financiële derivaten en en leningen, die uiteindelijk als resultaat
hadden dat de financiële markten in 2008 ineenzakten. Het verschil met de waardeloze leningen was dat de
inhoud van een fles “Château Lafite Rothschild” wel haar kwaliteit bleef behouden.
Het creëren van bubbels kun je aan deze ´adellijke´ familie wel overlaten.
http://www.gewoon-nieuws.nl
Reactie
Lees prof Anthony Sutton… Wall street and the rise of Hitler.
Zo wordt duidelijk hoe de Amerikaanse Joden de witte boorden o.a. Ig Farben opzette en dit naar Duitsland
verplaatste met o.a. Cyclon B in hun koffer.
De Nazies deden het vuile werk doch werden na de oorlog via het vaticaan naar Zuid Amerika gesmokkeld .
Via het vaticaan zijn er minstens 400 overgebracht waarvan er velen nog leven met o.a. het geld van
dezelfde joodse Amerikaan.
Dat de joden hier door eigen soort zijn omgebracht willen weinigen onder ogen zien doch het is de realiteit.
Prof Anthony Sutton heeft nog werk nagelaten en zijn speurwerk is uniek .
Lees eens over de trilateral commision and skull and Bones de Amerikaanse tak van Bilderberg.
Controleerbare feiten…niet meer niet minder.

Rothschild´s geldmachine
door een van onze correspondenten op jul.05, 2011
Château Lafite Rothschild
Centrale Banken
De Rothschild familie is een bankiersdynastie die al meer dan 250 jaar de
dominerende factor is in de financiële wereld. Zij zijn de feitelijke oprichters
en eigenaars van het wereldwijde Centrale Bankensysteem en financierders
van Europese vorstenhuizen, republieken en, niet te vergeten, Het Vaticaan.
De eerste echt grote klant van de Rothschild familie was Prins Willem IX van Hessen Hanau, een van de
rijkste vorstenhuizen in Europa. Rothschild financierde deze prins vanaf ca. 1769 met het goud wat door de
welgestelde bevolking bij hem in bewaring werd gegeven en waarvoor hij eigendomscertificaten uitschreef.
Hier legde Rothschild de basis voor het enorme fortuin wat zij vergaarden in de loop der eeuwen en wordt
momenteel geschat op ongeveer de helft van alle rijkdommen op aarde. Dit zijn astronomische bedragen
waarbij zelfs Bill Gates en Warren Buffet worden gedegradeerd tot armoedzaaiers. De Rothschilds waren
betrokken bij de oprichting van de eerste tot en met de laatste Centrale Bank in haast alle landen van de
wereld, en zijn dat tot op de dag van vandaag nog steeds.
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Dubieuze rol bij oorlogen en beurscrashes
Zij hebben niet altijd een frisse rol gespeeld in de ruim 250 jaar dat de Rothschilds dit Centrale bankenspel
spelen. Zo organiseerden de Rothschilds haast alle grote beurscrashes van de afgelopen 200 jaar en waren
zij de geldschieters van talrijke oorlogen waaronder de Engels-Amerikaanse oorlog (1812-1814), de Eerste
Wereldoorlog (1914-1918) en de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) met de bedoeling om daaruit te
voorschijn te komen als de financiële winnaars. Ook waren de Rothschilds de oorzaak van de Londense
beurscrash na de val van Napoleon Bonaparte, en de crash op Wall Street in de jaren 20 van de vorige
eeuw. Op slinkse wijze zijn zij in het bezit gekomen van de Federal Reserve System omdat in december
1913 op achterbakse en stiekeme wijze de oprichting ervan door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden
werd geloodst toen alle dwarsliggende Senatoren en Afgevaardigden op Kerstverlof waren. Bij alle Centrale
Banken verkregen zij het alléénrecht om uit het niets geld te mogen creëren. Dat de Rothschilds weten hoe
ze geld moeten maken is voldoende aangetoond door de enorme fortuinen die ze de afgelopen eeuwen bij
elkaar hebben geschraapt. Alleen beperkte dit zich tot bankzaken en deelname in grote multinationals en
conglomeraten. (Zie ook: Rothschild, Keizer zonder troon deel I, deel II, deel III, deel IV)

Grootste roof aller tijden
door een van onze correspondenten op jun.28, 2011
7 Miljard dollar gestolen
Na de val van Saddam Hoessein zijn 21 enorme Hercules transportvliegtuigen
naar Irak gevlogen, tezamen gevuld met 7 miljard in 100 dollarbiljetten. Het
geld was bedoeld voor de wederopbouw van Irak. Het Amerikaanse Ministerie van Defensie heeft
toegegeven dat die 7 miljard zijn verdwenen en dat het waarschijnlijk gestolen is. Sinds een week zijn de
bevoegdheden voor de Irakese financiën weer overgedragen aan de Irakezen zelf en zij zijn woedend over
deze verdwijning. Het Irakese parlement beweert zelfs dat het geen 7 miljard is maar spreken over 18 miljard
dollar. Al in 2004 was het Amerikaanse Congres gewaarschuwd dat er miljarden dollars zoek waren. Stuart
Bower, de Amerikaanse Inspecteur-Generaal wederopbouw Irak, die al in 2004 naar Irak was gestuurd om
Amerikaans overheidsgeld te beschermen heeft met eigen ogen gezien dat zakken met geld in trucks
werden geladen en weggereden. Niemand wist waar naar toe. Hij maakte al veelvuldig melding van
grootschalige corruptie. Nu gaat hij een stap verder en zegt onomwonden dat 7 miljard dollar is gestolen.
Niemand weet door wie en waar het is gebleven.
Toen Saddam Hoessein was verslagen, nam Amerika het bestuur en het Irakese geld over. Saddam bleek
over miljarden te beschikken. Al dit geld werd doorgesluisd naar de Federal Reserve. Daar werd het in een
fonds voor wederopbouw gestopt. Omdat het bankensysteem niet werkte in Irak besloot President Bush dat
het geld contant moest worden teruggevlogen. In legerkampen en oude paleizen werd het opgeslagen en
bewaard. De Irakese autoriteiten hadden zelf geen zeggenschap over deze gelden. Dat is sinds een week
hersteld en ogenblikkelijk werd er door de Irakese autoriteiten een klacht
ingediend tegen deze verdwijning. De Irakezen dreigen naar de rechter te
stappen om alsnog deze miljarden terug te krijgen.
Intussen weet niemand waar het geld is gebleven en lijkt dit de grootste roof
aller tijden te worden.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/06/grootste-roof-aller-tijden/

Politie Orlando arresteert voedseluitdelers
door een van onze correspondenten op jul.08, 2011
Waarom zou “God bless America”?
De politie van Orlando (Florida) heeft onlangs een aantal vrijwilligers gearresteerd
die voedsel aan het uitdelen waren aan kinderen en mensen die door de
economische crisis in de financiële problemen zijn gekomen.
Als gevolg van de crisis zijn deze mensen hun baan, hun huis en al hun
zekerheden kwijtgeraakt. Sociale voorzieningen in de mate zoals die bijvoorbeeld
in de Europese Unie zijn geregeld bestaan nauwelijks in de Verenigde Staten. Als
je je baan kwijtraakt in dit land van de ´onbegrensde mogelijkheden´ ben je aan
de goden overgeleverd. Na het ineenstorten van de economie en de huizenmarkt moesten bewoners van
complete wijken massaal hun huizen verlaten omdat ze de lasten niet meer konden dragen. Complete
stratenblokken veranderden in ware spooksteden. Aan de randen zijn enorme tentenkampen ontstaan waar
een ´nieuw´ onderkomen werd gezocht. Zonder baan en huis word je in Amerika als een ´loser´ beschouwd
en kan je niet rekenen op de sympathie van je omgeving. De weinigen die zich het lot aantrekken van deze
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dakloze families, delen op bepaalde tijden voedsel uit aan kinderen en volwassenen om het ergste leed wat
te verzachten. De politie is niet blij met dit soort initiatieven en tracht dit te voorkomen door arrestatieteams
de straat op te sturen. Wel is er een kentering gaande wat betreft de publieke opinie. De ellende is zo groot
dat men begint te beseffen dat het niet aan de ´nieuwe daklozen´ ligt, maar aan het compleet falende
systeem. Inmiddels sluiten zich steeds meer mensen zich aan bij de initiatiefnemers van deze acties en
neemt de kritiek op het optreden van de politie toe.
Het wordt tijd dat we ons gaan afvragen waar de werkelijke waarden van de Amerikaanse samenleving
liggen. Op vele plaatsen in de wereld zijn de Verenigde Staten hun zogenaamde “Vrijheid en Democratie”
met excessief geweld aan het opleggen aan andere volkeren terwijl de tegenstellingen in hun eigen land zich
opstapelen.
De vraag dringt zich op: “Als hiervoor arrestatieteams de straat op worden gestuurd, wat staat de
Amerikaanse bevolking dan nog meer te wachten?”
http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/07/politie-orlando-arresteert-voedseluitdelers/

Het gezicht is de nieuwe vingerafdruk
18 July 2011 door Sp00kje
Een blik in de camera en de politie, het ov en Google weten wie u bent.
Geen reiziger die er straks aan ontkomt: de gezichtsherkenningscamera‟s in sommige
Rotterdamse trams. Later deze zomer zijn ze volgens de Rotterdamse vervoerder R.E.T.
klaar om hun werk te doen: het voorkomen dat de 50 Rotterdammers met een ov-verbod
proberen te reizen met de tram. Herkennen de camera‟s een gezicht dat lijkt op dat van
iemand met zo‟n verbod, dan gaat er een seintje af. De controleur weet dan dat er een
persoon in de tram zit met dezelfde „gezichtskenmerken‟ als iemand met een verbod. Tijd
voor actie: de controleur doet nog een extra check aan de hand van echte foto‟s.
In Rotterdam hangt een camera bij de ingang van een juwelierszaak. Ziet deze dat er iemand naar binnen
wil die in de database van de politie staat, dan gaan de deuren niet open.
De politie in Amsterdam heeft op haar bureaus een „systeem‟ staan dat razendsnel kijkt of het gezicht van
een verdachte lijkt op dat van een van de tienduizenden gezichten in de politie-foto-database. „Ook andere
korpsen kijken of ze gezichtsherkenning kunnen gaan gebruiken‟, zegt Ronald Hack, biometriespecialist bij
Logica, het bedrijf dat het sys-teem leverde aan de Amsterdamse politie.
iPhone
In de VS gaat de politie zelfs de straat op met gezichtsherkenningsapparatuur. Volgens The Wall Street
Journallopen agenten van tientallen korpsen vanaf september rond met een apparaatje dat vast zit aan hun
iPhone. Daarmee kunnen ze – tot anderhalve meter afstand – gezichten scannen, en kijken of deze in de
politiedatabase voorkomen. „Dat verbaast me niet‟, zegt biometriespecialist Max Snijder, die onderzoek deed
voor de Europese Commissie. „De Amerikaanse overheid is druk bezig met het ontwikkelen van allerlei
biometrische technieken, van iris- en gezichtsherkenning tot stemherkenning‟. De Amerikaanse politie zegt
overigens „altijd toestemming te vragen voor ze een foto van iemand gaat maken‟, hoewel ze daar naar
eigen zeggen wettelijk niet toe verplicht zou zijn.
„Wij slaan geen gegevens van gezichten op‟, zegt een woordvoerder van de R.E.T. Alleen van mensen met
een ov-verbod worden gezichtskenmerken bewaard. Bij gezichtsherkenning wordt sowieso geen gebruik
gemaakt van echte foto‟s. Een camera kijkt naar – vaak vele tientallen – kenmerken van een gezicht: de
afstand tussen de ogen, de kaken, de breedte van de neus. Wat overblijft is een reeks getallen, een unieke
„code‟ van een gezicht. De code van een nieuwe foto wordt vergeleken met die van een opgeslagen foto.
Foutloos is gezichtsherkenning niet. „Bij een eerdere test in het stadion van PSV, om hooligans te vinden,
bleek het één op de twintig keer niet te kloppen‟, zegt Hack van Logica. Daarom moet er altijd een
menselijke check zijn. De afgelopen jaren zijn ook een paar testen in Nederland stopgezet omdat de
techniek nog niet goed genoeg werkte, en omdat systemen te duur waren. Wie z‟n best doet, kan bovendien
proberen „slimmer te zijn‟ dan de herkenningscamera‟s. Hack: „Een petje, een zonnebril, dat heeft allemaal
invloed.‟
Maar het zijn niet alleen overheden en winkels die bezig zijn met gezichtsherkenning. Ook Google, Apple,
Facebook en Microsoft investeren erin. Bij fotodienst Picasa van Google kun je bijvoorbeeld al gezichten
„vinden‟ aan de hand van deze techniek. En Google heeft technologie in huis om al veel verder te gaan:
maak een foto van die leuke vrouw of man in de kroeg, en Google zoekt gelijkenissen op internet. Plop, daar
verschijnt het Facebookprofiel. Ja, technisch kunnen we dit, zegt Google, maar nee, we doen het nog niet,
want dit levert ons veel te veel privacyproblemen op. Dus het duurt nog wel even voordat we dit met onze
smartphones kunnen? Niet per se. Want er zijn ook kleinere bedrijven, die minder te verliezen hebben dan
Google, die zulke toepassingen aan het maken zijn. Het is daarom bijna onvermijdelijk dat
gezichtsherkennende smartphones de komende jaren voor veel – euh –interessante situaties zullen zorgen.
Bron de Pers
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Ron Paul‟s kruistocht tegen FED
Ron Paul
De republikeinse senator Ron Paul blijft de Federal Reserve achter de vodden
zittenom uit te zoeken wat er mis is bij de Fed. Hij achtervolgt de de Fed al een paar
jaar met lastige vragen over hoe het nu eigenlijk zit met hun goudvoorraad. Er
circuleren al geruime tijd geruchten dat de Federal Reserve geen goud meer zou
bezitten omdat het tientallen jaren geleden gestolen zou zijn door de bankiers. Ook
wordt er gesuggereerd dat de Fed probeert de goudprijs kunstmatig te drukken. Zij
beroept zich op haar geheimhoudingsrecht en heeft hierover in die tussentijd geen
mededelingen gedaan. Ron Paul isvoorzitter van de commissie die de handel en
wandel van de Federal Reserve onderzoekt. Advocaat Scott Alvarez van de Fed moest voor de commissie
verschijnen om uitleg te gevenover het een en ander. Hij zorgde voor nogal wat commotie toen hij, als
woordvoerder van de Fed, voor de eerste keer openlijk meedeelde dat Federal Reserve geen goud bezit.
“We hebben sinds1934 geen goud gehad dus konden we ook geen goudleningen verstrekken,” zei Alvarez.
Ron Paul merkte op dat op de balans van de Federal Reserve wel degelijk staat vermeld dat de Fed goud
bezit. “Wat op onze balans staat zijn goudcertificaten. Voor 1934 beschikte de Federal Reserve over goud,
maar dit werd overgedragen aan het Ministerie van Financiën,” legde Scott Alvarez uit.
Dollar wordt gedekt door Dollar
Hiermee geeft Alvarez eigenlijk aan dat de dollar opgeen enkele wijze door goud
is gedekt. De Federal Reserve deed op haar balans vermoeden over goud te
beschikken, maar dat blijkt nu dus te gaan om certificaten. Het feitdat de Fed niet
de beschikking heeft over fysiek goud betekent dat de fundamentele waarde van
de dollar niet anders gedekt wordt dan door de dollar zelf. Dollars zijn dus in feite
veel minder waard dan demensen in eerste instantie denken. Als de waarde van
dedollar in termen van goud zou worden genomen dan komt dit wel heel erg dicht
in de buurt van de nul te liggen. De enige tegenwaarde die kan worden ingezet voor de dollar zijn
momenteel de woekerhypotheken die de afgelopen jaren door de Federal Reserve massaalzijn opgekocht.
Of ze daar nou zo blij mee zijn mag worden betwijfeld.
Alles wordt nu dus alléén maar bijeengehouden door het vertrouwen in de markt.
Wanneer dit vertrouwen wegvalt stort alles in elkaar. Ondertussen worden er nog altijd
volop dollars gedrukt zonder enige vorm van tegenwaarde.
Een uiterst riskant gebeuren rond deze internationale muntsoort!
Het is opmerkelijk dat nu voor de eerste keer viaadvocaat Scott Alvarez door de
Federal Reserve openlijk wordt toegegeven dat zij geen fysiek goud bezit.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/06/waar-is-het-goud-van-de-fed/
Portemonnee „verouderd in vier jaar‟
Bron / origineel: www.telegraph.co.uk
Scott Thompson, de CEO van PayPal, zei: "Wij geloven dat in 2015 digitale
valuta overal in de VS zal worden geaccepteerd, van je lokale winkel op de
hoek tot aan Walmart.
"We zullen niet het langer nodig hebben om een portemonnee te dragen",
zei Thompson, wiens in Californië gevestigde bedrijf profiteert van klanten
die overschakelen van fysiek geld naar online betalingen en via mobiele
telefoon.
"Consumenten geven in toenemende mate traditionele betaalmethoden op", inclusief contant geld, cheques
en zelfs kredietkaarten, zei Thompson.
Eerder deze week werd Harrods het laatste grote warenhuis dat stopte met het accepteren van cheques als
betaalmiddel.
Thompson maakte de opmerkingen in een blog post om te markeren wat, zoals het bedrijf beweerde, hun
100 miljoenste abonnee was.
Het bedrijf heeft met vijf mensen in San Francisco een publiciteitscampagne gestart waarin het zal proberen
om voor al hun aankopen met digitale valuta te betalen, ondanks het feit veel winkels het nog steeds niet
accepteren.
PayPal zei dat het verwacht dit jaar tot 3 miljard dollar (1,9 miljard Euro) aan betalingen via mobiele
telefoons te verwerken.
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Moongate: Astronauten op de Maan..!
Door GuidoJ. maandag, 11 juli 2011
Zie hier de eerdere hoofdstukken van „Moongate‟..
x
- HOOFDSTUK 5 x
Ervaringen van astronauten op de maan
x
vertaling Jan Smith 2011 voor WantToKnow.nl/.be
x
Onder een zwaartekracht van 1/6 weegt alles 1/6 of 16,7% minder. Een man van 82 kilo weegt dan nog
slechts 14 kilo. In tal van geschriften, boeken en artikelen speculeerden de auteurs al lang voordat er sprake
was van een ruimtevaartprogramma als het Apollo-project, over de atletische capaciteiten van de
astronauten. Zij gingen daarbij allemaal uit van een zwaartekracht die 1/6 was van die op Aarde. Het publiek
bereidde zich voor op een aantal van deze spectaculaire atletische prestaties toen de astronauten op de
Maan aankwamen, maar er gebeurde helemaal niets. Je herinnert je vast nog wel de televisiebeelden van
de astronauten die over het Maanoppervlak bewogen en als dat zo is, daag ik je uit een paar buitengewone
prestaties van die mannen op te noemen. Feitelijk was daar absoluut geen sprake van.
Een astronaut van het Apollo-programma maakt een sprong tijdens een
maanwandeling
In de november uitgave in 1967 van het maandblad Science Digest verscheen
een artikel van de hand van James R. Berry getiteld How to Walk on the
1
Moon . Daarin voorspelde Berry dat “de mens in staat zou blijken om
slowmotion sprongen te maken van meer dan 4 meter hoog, achterwaartse
sprongen en andere opzienbarende gymnastische bewegingen kon maken en
zich zonder moeite aan de armen optrekken langs ladders of palen.”
In het artikel U.S. on te Moon dat in 1969 in U.S. News & World Report
verscheen, stond een andere voorspelling:
“…met een Maanzwaartekracht van 1/6 van die van de Aarde kan een
slagman in een baseballwedstrijd met gemak een homerun slaan van meer
2
dan 800 meter. Een golfer zou de bal tot ver over de horizon kunnen slaan. ”
Even serieus!
De hoogte die een voorwerp kan bereiken in een zwaartekrachtveld hangt af van de beginsnelheid. Als een
voorwerp in 1/6-zwaartekracht dezelfde beginsnelheid zou hebben als op Aarde, zou het zes keer zo hoog
komen. Als de beginsnelheid van een voorwerp dubbel zo snel zou zijn dan de Aardse snelheid, zou het 24
keer zo hoog komen en als die snelheid driemaal zo groot zou zijn, zou de bereikte hoogte 54 keer meer zijn
dan op Aarde. Een mens springt verticaal omhoog door het buigen van de knieën en daarna de
dijbeenspieren tot het uiterste te strekken. Hierdoor komt hij met een bepaalde beginsnelheid los van de
grond. Als een astronaut in een 1/6 zwaartekrachtveld met dezelfde inspanning als op Aarde omhoog zou
springen, zou de beginsnelheid groter zijn dan op de planeet – hij zou daardoor meer dan zes keer hoger
springen. Om de relatieve springcapaciteiten van astronauten onder een 1/6 zwaartekracht te demonstreren,
is hier gekozen voor een wat conservatieve benadering. Een bijkomend aspect dat mogelijk voor wat
complicatie kan zorgen is het gewicht van de ruimtepakken en rugpakketten die de astronauten droegen
toen ze buiten de capsule waren. NASA beweerde dat die volledige uitrusting 84 kilo woog. Dat is een
verschrikkelijk gewicht om op Aarde te moeten meezeulen, maar het zou in de Maanzwaartekracht van 1/6
geen enkel probleem opleveren. Er vanuit gaande dat de astronauten gemiddeld 84 kilo wogen en hun
uitrusting ook, zou het totale gewicht op de Maan uitkomen op slechts 28 kilo. Dat is nog altijd slechts 1/3
van het lichaamsgewicht van de astronaut op Aarde. De astronauten
zouden zonder al teveel inspanning in staat geweest moeten zijn om
veel hoger te springen dan op Aarde, dan ze voor de camera lieten
zien. Er zijn atleten die, als ze hun best doen, meer dan 1 meter
omhoog kunnen komen, kijk maar eens naar het begin van een
basketbalwedstrijd. Die lui vormen natuurlijk een uitzondering, maar
een gemiddelde mens – in goede conditie verkerend – kan makkelijk
vanuit stilstand een hoogtesprong maken van zo‟n 50 centimeter.
Men mag er vanuit gaan dat de astronauten hiertoe op Aarde ook in
staat waren. Na het bekijken van de beelden waarop de verticale
sprong van astronaut John Young tijdens de Apollo-16-missie te zien
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is, kan men van mening verschillen over de bewegingsvrijheid van zijn ruimtepak en de hoogte die hij tijdens
zijn sprongen bereikte.
Op Aarde kan een verticale sprong van een halve meter vanuit stilstand worden uitgevoerd door een
persoon van 84 kilo een opwaartse kracht te laten ontwikkelen van ongeveer 0,5 kilogramkracht (ca. 5
Newton). In Appendix F van het oorspronkelijke boek staan de vergelijkbare relatieve spronghoogtes van
een astronaut met een last op zijn schouders die gelijk is aan zijn lichaamsgewicht onder 1/6 zwaartekracht
en die van een astronaut op Aarde zonder die last. Er werd bij elk van de sprongen uitgegaan van een
identieke opwaartse kracht. Omdat voor een sprong vanuit stilstand de knieën slechts lichtjes gebogen
hoeven te worden, ondervonden de astronauten geen noemenswaardige belemmeringen door hun
maanpakken. De televisiebeelden van John Young op de Maan laten duidelijk zien dat hij zijn armen en
benen normaal kon gebruiken om goed te kunnen springen.
De ratio van de relatieve sprongcapaciteiten die in Appendix F wordt berekend, is 4. Dat betekent dat Young,
zelfs in een volledige astronautuitrusting, meer dan 1,80 meter hoog had moeten kunnen springen als de
Maan een zwaartekracht zou hebben gehad van 1/6 van die van Aarde. In werkelijkheid kwam hij door al zijn
inspanningen niet veel hoger dan zo‟n halve meter van de grond. De beelden laten ook zien dat Young
meerdere pogingen ondernam om zo hoog mogelijk te springen, maar zonder succes – hij kwam niet hoger
dan die schamele halve meter.
Op de foto is Young op het hoogste punt van een van sprongen. Kijk eens naar de bovenkant van zijn helm
ten opzichte van de vlag. Critici zouden kunnen aanvoeren dat hij niet echt zijn best deed om hoog te
springen en dat hij met opzet wat kalmer aan deed. Maar als dat het geval was geweest, was hij op Aarde
zonder backpack en met een soortgelijke inspanning misschien maar 10 of 15 centimeter van de grond
gekomen. Dit was waarschijnlijk Youngs laatste kans om te laten zien dat de Maan een lage zwaartekracht
heeft. Waarom zou hij geen indruk hebben willen maken door de wereld te laten zien dat hij met een kleine
inspanning meer dan 1,5 meter hoog kon springen? Een dergelijke sprong zou toch het ultieme bewijs
leveren dat de Maan een kleine zwaartekracht had? En het risico op een blessure zou onder die
omstandigheden uitermate klein zijn, zelfs met volledige bepakking.
Een lichter maanpak..?
Met de kennis dat de astronauten op de Maan maximaal 50 centimeter hoog konden springen en uitgaande
van het door NASA opgegeven gewicht van de uitrusting, komt de berekening voor de zwaartekracht in
Appendix G uit op 50% van die van planeet Aarde en dat is nog aan de voorzichtige kant. Als NASA het
echte gewicht van de astronautenuitrusting heeft overdreven, zou de zwaartekracht op de Maan nog
aanzienlijk groter zijn. Bewijs dat hierna wordt aangedragen, suggereert dat de uitrusting van de
Maanreizigers niet zwaarder kan hebben gewogen dan zo‟n 35 kilo.
In Appendix H werd de maanzwaartekracht berekend op 71% van die van Aarde op basis van de volgende
aannames:
- John Young sprong 50 centimeter hoog op de Maan;
- het gewicht van zijn ruimtepak op Aarde bedroeg 35 kilogram; en
- op Aarde kon hij zonder die last met gemak een halve meter hoog springen.
Astronaut met het #A7LB space suite
Hoezo, belemmeringen?
In veel publicaties wordt de indruk gewekt dat de Maanpakken die de astronauten van
Apollo-11 aan hadden hen sterk belemmerden in hun bewegingen. Maar uit de
volgende informatie, die we haalden uit Wilfords boek We Reach the Moon blijkt dat dit
3
niet noodzakelijkerwijs het geval was. Wilford maakte melding van het feit dat Neil
Armstrong van mening was dat hij in het ruimtepak en met de backpack die hij droeg
best wel goed kon bewegen onder de 1/6 zwaartekracht van de Maan.
Het kostuum woog op Aarde 84 kilo en was flexibel genoeg om er op het
Maanoppervlak mee te kunnen lopen, graven, klimmen en instrumenten neer te zetten.
Wilford wijst er ook op dat de astronauten het lopen en werken op de Maan als minder
belastend ervoeren dan aanvankelijk was aangenomen en dat ze makkelijk met
kangoeroesprongen rondhuppelden.
De idee van een 1/6 zwaartekracht geeft problemen als je probeert uit te leggen hoe de
astronauten zich werkelijk bewogen en dat vergelijkt met het verwachtingspatroon. De moeilijkheden bij het
springen kunnen niet worden toegeschreven aan een belemmering door het overmatige gewicht van de
uitrusting. Daarentegen kan een substantieel grote zwaartekracht van de Maan wel degelijk voor dergelijke
problemen hebben gezorgd.
Strikte regie
In het licht van alle tot nu toe gegeven informatie is het misschien geen verrassing dat de
veiligheidsmaatregelen ook van toepassing waren op de gesprekken tussen de astronauten onderling,
alsmede op de conversatie met de mensen van Mission Control. De astronauten waren altijd in staat
ongewenste uitspraken te wissen of aan te passen alvorens die naar de Aarde werden doorgeseind. Er zat
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een vertraging tussen het tijdstip dat MC de informatie ontving en het moment dat de televisiekijker die te
horen kreeg.
Hieronder volgt een samenvatting uit het boek The Voyages of Apollo door Lewis waaruit de mate van
4
controle naar voren komt die tijdens de Apollo-missie werd uitgeoefend. Hij maakt daarin duidelijk dat alle
taken die de astronauten moesten uitvoeren al van tevoren waren ingepland. De ontdekkingsreizigers
werden geacht zich aan dat plan te houden zoals van een acteur wordt verwacht dat hij zich aan zijn tekst
houdt. Iedere beweging stond van tevoren vast, was geklokt, opgenomen en iedere afwijking van dat plan
moest worden uitgelegd en gerechtvaardigd. Eigenlijk werd elke gebeurtenis en beweging bepaald door het
vluchtplan – een script dat zo dik was als een telefoonboek.
Het schijnt dat zelfs de dialogen zorgvuldig waren gepland, in het bijzonder wanneer de astronauten wisten
dat ze werden gefilmd of opgenomen voor „directe‟ tv-uitzendingen. Dit wordt later duidelijk als de term „a hot
mike‟ ter sprake komt.
Discrepanties
Apollo-12 was een uitgebreidere missie dan de allereerste Maanlanding. Terwijl Armstrong en Aldrin slechts
2,5 uur op de Maan doorbrachten, zouden Conrad en Bean in totaal meer dan 7 uur doen over een
wandelingetje van een paar honderd meter op de Maan. Bij deze missie was sprake van veel
wetenschappelijke experimenten, inclusief een zonnewindcollector van aluminiumfolie die in het hoofdstuk
over de atmosfeer ter sprake zal komen.
De eerste discrepantie tijdens de Apollo-12 missie die duidelijk wijst op een grote maanzwaartekracht, deed
zich voor net nadat Conrad de laatste paar centimeters vanaf de ladder van de Maanlander op de
5
Maanbodem was gesprongen. Hier volgt een samenvatting uit een verslag over het voorval door Lewis.
“Toen Conrad op het landingsplatform van de Maanlander stond, verklaarde hij dat de laatste stap destijds
voor Neil misschien een kleine stap was geweest, maar voor hem was het een hele grote. Daarna stapte hij
van het platform en zei dat hij eigenlijk wel lekker kon lopen, maar voorzichtig moest zijn en goed moest
opletten met wat hij deed. Terwijl Conrad opschepte over onvoorziene gebeurtenissen, waarschuwde Bean
hem ervoor niet voorover te vallen omdat hij wat al te ver naar voren bleek te hellen. Klaarblijkelijk was het
moeilijk om na een val in het Maanpak weer op te krabbelen. Conrad merkte toen op dat hij niet dacht dat
Bean in staat zou zijn zich zo snel voort te bewegen als hij zelf had gedacht.”
Bij bovenstaand incident lijkt het wel alsof Conrad iets zei over de uiteindelijke sprong van 1 meter omdat hij
refereerde aan Neil Armstrongs sprong naar het oppervlak en niet de directe stap naar de laatst tree van de
ladder. Vanaf 1 meter springen onder 1/6 zwaartekracht komt op Aarde neer op het springen vanaf een
hoogte van 2 meter. Zelfs met de zware bepakking zouden de astronauten een sprongetje van slechts 90
centimeter hoogte nauwelijks hebben gevoeld. Ze moeten in staat zijn geweest zichzelf zonder
moeilijkheden zelfs aan hun armen naar beneden te laten glijden.
Toen Conrad op de bodem begon te lopen zal hij misschien wel wat last hebben ondervonden van zijn
gewicht. Maar zelfs met het veronderstelde zware gewicht van hun uitrusting moeten de astronauten
eigenlijk bitter weinig problemen hebben gehad om op te staan als ze waren gevallen in 1/6 zwaartekracht.
Ze zouden gewoon in staat zijn geweest de nodige kracht te hebben om zichzelf op te richten omdat hun
totale gewicht op de Maan slechts zo‟n 30 kilo moet zijn geweest.
De hier aangedragen bewijzen zeggen niets over een 1/6 zwaartekracht; ze wijzen daarentegen in de
richting van een zwaartekracht die dicht bij die van de Aarde ligt!
Op 12 december 1969 verscheen er een foto in „Life Magazine‟ waarop
Apollo-12 astronaut Allan Bean een haltervormig instrument draagt dat naar
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verluidt zo‟n 90 kilo moet hebben gewogen. Het onderschrift dat het een
Maangewicht had van slechts 13 kilo komt niet overeen met de foto waarop
duidelijk te zien is dat de 2,5 centmeter dikke stang in het midden behoorlijk
doorbuigt. De video-opname van dit voorval is zelfs nog duidelijker. Terwijl
Bean met het instrument over de Maanbodem loopt veert de stang op en neer
door de zware gewichten aan beide uiteinden. Uit de bewegingen van Bean
viel ook op te maken dat het hier ging om een redelijk zware last die hij moest
dragen.
Eigenaardige training van de astronauten..!
Voordat we de overige Apollo-missies onder de loep nemen, is het waardevol om eens te kijken naar de
training die de astronauten kregen voor hun uitstapjes op de Maan. Als een 84 kilo wegende astronaut een
backpack met een life-supportsysteem en een ruimtepak draagt, komt het totale gewicht van man en
bepakking uit op 168 kilo op Aarde en op de Maan zou dat een gewicht betekenen van ongeveer 28 kilo.
Bij een simulatietraining van de Maanomstandigheden op Aarde moest het gewicht van de astronauten tot
ongeveer een derde van zijn normale Aardse gewicht worden teruggebracht. Elke poging om de 1/6
zwaartekracht na te bootsen had onder water moeten plaatsvinden of door middel van een speciale
ophanging zodat het gewicht van de astronaut en zijn bepakking lichter zou aanvoelen bij het op en neer
bewegen. Beide methoden werden door NASA toegepast. In 1964 ontdekten wetenschappers in de staat
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Oregon een plek die zou kunnen dienen als „Maanworkshop‟ zonder de noodzaak van water of speciale
ophangingen, hetgeen verwondering wekte.
De plaats van de moon-workshop in Oregon
De astronauten werden naar het gebied nabij Bend in Oregon gestuurd om
aan de Maanomstandigheden te wennen. En Walter Cunningham was de
eerste om het Maanpak uit te proberen, compleet met het lifesupportsysteem en een aantal speciale gereedschappen die door
Armstrong en Aldrin waren gebruikt ten tijde van hun Maanmissie. Tijdens
een van de eerste testen verloor Cunningham zijn evenwicht en stootte bij
het vallen zijn duim waarbij een paar kleine gaatjes in zijn Maanpak
ontstonden en de luchtdruk in zijn pak terug liep. Kennelijk was men daar
bezig met een volledige simulatie in Maanpakken die onder druk stonden.
Als dat het geval was, hoe kon NASA daarna dan nog het gewichtsprobleem bagatelliseren? Het is gewoon
niet mogelijk om op deze manier omstandigheden van 1/6 zwaartekracht na te bootsen. Zelfs als het gewicht
van de rugzak was verminderd, dan nog zou het totale gewicht van een 84 kilo wegende astronaut en zijn
bepakking veel meer wegen dan driemaal het vereiste Maangewicht. Al met al denk ik dat het werkelijke
doel van de hele proefneming in Oregon was om een Maanzwaartekracht na te bootsen die bijna gelijk was
aan die van de Aarde. Dat de astronauten in het gebied bij Bend in Oregon in staat waren gewoon alle
bewegingen uit te voeren die nodig waren, wijst erop dat hun uitrusting veel minder zwaar was dan 84 kilo.
De absurdheid van deze hele onderneming maakt de doofpot van NASA wel heel erg zichtbaar!
Sedert het allereerste begin van alle onderzoeken in 1963 schijnt het zo te zijn dat de grote zwaartekracht
van de Maan tenminste al in 1962 bekend moet zijn geweest. Dat wordt gestaafd door de conclusie in
hoofdstuk 3 waarbij sprake is van het feit dat Ranger Maansondes al in 1962 of eerder de
Maanzwaartekracht hebben weten vast te stellen.
Maanpakken
Vanaf de allereerste Apollo-missies is geprobeerd het publiek te laten geloven dat de Apollo Maanpakken
uiterst zwaar en onhandig waren. Dat zou de mobiliteit van de astronauten op de Maan behoorlijk hebben
belemmerd. Bijgevolg waren de astronauten door die handicap ook niet in staat indruk te maken met allerlei
atletische demonstraties. Het is eigenlijk ongelofelijk dat sinds Cunningham in 1964 het best beschikbare
ruimtepak uittestte, dat tot aan de eerste Apollo-vluchten nauwelijks verbeteringen werden aangebracht. Het
publiek is altijd voorgehouden dat de astronauten konden beschikken over de beste uitrusting. Er werd in
ieder geval genoeg geld gepompt in de ontwikkeling en verbetering van de ruimte-uitrustingen. Een beetje
graafwerk bracht een interessante ontdekking aan het licht. In het boek Suiting Up For Space in 1971
geschreven door Lloyd Mallan, verklaart hij het volgende: “…trouwens, het bedrijf Hamilton Standard was er
ruim voor oktober 1968 al in geslaagd een ruimtepak te ontwikkelen, het „A7LB pak‟. Tijdens de vijfde
jaarlijkse vergadering van het „American Institute of Aeronautics and Astronautics‟ in Philadelphia trokken de
live demonstraties met het pak grote belangstelling onder de vele aanwezige ruimtevaartspecialisten – maar
er was ook sprake van enig ongeloof. Sommige toeschouwers konden zich maar moeilijk voorstellen dat een
opgeblazen pak genoeg bewegingsvrijheid bood. Maar dat was echt zo, want het revolutionaire ruimtepak
werd ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de hoogste eisen met betrekking tot mobiliteit tijdens bemande
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ruimtevluchten die na het Apollo-programma op de rol stonden… ”
In 1968 was dit de best beschikbare uitrusting en NASA beschikte over voldoende geld en tijd om ervoor te
zorgen dat het pak tijdens alle Apollo-missies zou worden gedragen. Er waren per slot van rekening al vele
miljarden dollars gestoken in het programma om mensen naar de Maan te brengen. Het was alleszins
redelijk om ervoor te zorgen dat mannen op de Maan in staat werden gesteld hun taken zo goed mogelijk uit
te voeren zonder gehinderd te worden door ondeugdelijke ruimtepakken. En als ze niet zouden worden
gebruikt wilde NASA misschien wel doorzetten met het publiek voor te houden dat er op de Maan een
zwakkere zwaartekracht heerste. Als de astronauten zouden worden gehinderd, zou er minder kans zijn op
een breuk in de NASA-doofpot. Omvang en gewicht zouden een goed excuus zijn voor krampachtige
bewegingen en mislukte pogingen om flexibel te bewegen. Maar ja, het moge duidelijk zijn dat de Apollo-16
astronauten zeer flexibel waren in hun verbeterde pakken en toch waren ook zij kennelijk niet in staat tot
hoge sprongen. Het publiek werd verteld dat er pas voor de laatste missies van Apollo modificaties waren
doorgevoerd aan de uitrustingen. In de uitgave van juli 1971 van National Geographic staat een artikel van
de hand van Alice J. Hall, getiteld The Climb up Cone Crater. Daarin staat onder meer:
“…De Maanmodule van Apollo-15 kan 67 uur op de Maan blijven, twee keer zo lang als de Maanlander
„Antares‟ van Armstrong en Aldrin. Verbeterde ruimtepakken zorgen voor meer flexibiliteit tijdens het
8
uitvoeren van alle taken buiten de module… ”
De verschillen in maanpakken, van de Apollo 11 en Apollo 16
Hiernaast op de foto de pakken van Apollo-11 en 16 naast elkaar.
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Door de vernieuwde pakken zouden de astronauten van Apollo-16 geen enkele hinder moeten ondervinden
van de 1/6 zwaartekracht op de Maan. Ze zouden makkelijk met grote sprongen tegen heuvelhellingen op
kunnen springen en grote afstanden afleggen in korte tijd.
Onzinnige oefeningen in Arizona
Voor de gedoemde Apollo-13 vlucht, die nooit een Maanlanding maakte, hadden de astronauten Lovell en
Haise een wandeling geoefend in de Verde-vallei in het Nationaal Park van Prescott Arizona. Die was
bedoeld om hen wat ervaring te laten opdoen voor het geval ze op de Maan bij de Cone krater zouden
arriveren op een helling die ongeveer 120 meter hoger was dan de landingsplaats. Ik maak u er nogmaals
op attent dat dergelijke oefeningen in Arizona volstrekt nutteloos waren als er op de Maan een zwaartekracht
zou heersen die 1/6 van die van de Aarde was, maar die sessies hadden wel degelijk nut als de
Maanzwaartekracht ongeveer dezelfde zou zijn als die op Aarde.
Als de uitrusting van Apollo-7 astronaut Ronnie Cunningham 82 kilo had gewogen, zou hij binnen enkele
minuten volledig uitgeput zijn geweest, maar dat was niet het geval. Ongelooflijk eigenlijk, want zijn
simulaties in 1964 deed hij in een pak dat onder druk stond. Dat houdt in dat hij zuurstof en een of ander
koelsysteem moet hebben gedragen, anders had hij al vrij snel het loodje gelegd als gevolg van
oververhitting. Al deze bewijzen leiden tot de conclusie dat de life-supporting-systemen en ruimtepakken
voor de astronauten kennelijk licht genoeg waren om gedurende langere perioden onder grote
zwaartekrachtcondities goed te kunnen presteren. Bovendien was dit al in 1964 het geval en tegen 1969
moeten verdere ontwikkelingen van die uitrusting hebben bijgedragen tot aanzienlijke gewichtsbesparingen.
De combinatie ruimtepak plus life-supportingsysteem woog kennelijk minder dan 34 kilo. Bijzondere
lichtmetalen onderdelen en alleen de allerbeste materialen die NASA tot haar beschikking had, werden erin
verwerkt.
Ongehoorde inspanningen
Na de mislukte vlucht met de Apollo-13 werd een rustperiode ingelast van 10 maanden om het
ruimtevaartuig voor de veertiende Apollo-vlucht te modificeren. Deze missie zou opnieuw een poging zijn om
de hoge gebieden van Fra Mauro op de Maan te bereiken en het hoogtepunt zou worden gevormd door een
3 kilometer lang uitstapje naar de Cone krater. Er deden zich echter problemen voor, omdat de trip
grotendeels heuvel op ging en de astronauten moesten om beurten gebruik maken van de „Modular
Equipment Transporter‟ of MET. Tijdens hun eerste uitstapje had Lewis nog opgemerkt dat Shepard en
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Mitchell rondsprongen als dansers en kangoeroes.
Jammer genoeg had het er alle schijn van dat de eerste excursie het beste van de astronauten gevergd had,
want tijdens de trip naar de Cone krater liepen de heren te puffen en te steunen en liep hun hartslag snel
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op. De moeilijkheden werden toegeschreven aan hun halfstugge, hinderlijk logge pakken en het grote
gewicht van hun life-supportsysteem dat op Aarde naar verluidt zo‟n 84 kilo woog.
Het is belangrijk te beseffen dat het totale gewicht van de astronaut, zijn pak en life-supportsysteem onder
de 1/6 zwaartekracht op de Maan niet meer kan hebben gewogen dan zo‟n 28 kilo! Dit is slechts een fractie
van het gewicht op Aarde. Voor mannen die een dag eerder nog lichtvoetig over de maanbodem liepen en
als kangoeroes rondsprongen, vormden lichte hellingen kennelijk toch een grote uitdaging. Als de zwakke
Maanzwaartekracht voor astronauten dan misschien zo‟n grote uitdaging vormde bij het naar boven lopen,
dan had men destijds misschien wel een beetje lopen opscheppen over die fantastische fysieke toestand
van de heren.
Men verwachtte toch van de astronauten commentaar te horen over het gemak waarmee zij zich tegen
heuvels konden opwerken en ook zonder al teveel inspanningen in vrij korte tijd grote afstanden konden
afleggen. Gelukkig werden de astronauten van de latere missies van Apollo-15, 16 en 17 niet onderworpen
aan dergelijke inspanningen in de vijandige Maanomgeving onder die geweldige “1/6” zwaartekracht. Tijdens
die missies gebruikten ze de Maanrover voor het transport naar hun bestemmingen.
Het uitstapje van Apollo 14
Toen de astronauten op de zuidflank van Cone krater waren, knielde
Shepard op een knie om een steen op te rapen en moest door Mitchell
weer overeind geholpen worden. Gedurende ongeveer tweederde van
hun reis naar de eindbestemming liep hun hartslag op naar 120 slagen
per minuut. De volgende informatie is een samenvatting uit het
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reisverslag van Lewis:
“..hun zware ademhaling kon in Houston, New York, Washington en
Florida worden gehoord. Naarmate zij vorderden, werd hun gang steeds
moeizamer. De kraterrand leek dichtbij, maar ze zagen geen kans erbij
in de buurt te komen – ze kwamen gewoon niet vooruit. Onder het klimmen bereikte Shepards hartslag 150
slagen per minuut en Mitchell zat op 128. Ze moesten ook regelmatig even pauzeren.
Toen ze halverwege hun geplande 4 uur durende uitstapje waren, schatte Shepard dat ze nog minstens een
half uur moesten doorklimmen voordat ze de rand van de krater zouden bereiken. Hij besloot toen dat hen
niet voldoende tijd zou resten, zelfs niet als ze er nog eens een half uur aan zouden vastplakken. De
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astronauten kwamen nooit bij de kraterrand aan. Ze gingen terug naar de Weird krater om nog wat
steenmonsters te nemen en een geultje te graven.”
Naar het schijnt kon er niet worden onderhandeld over de route van 3 kilometer. Hoewel de astronauten hun
best hadden gedaan om bij de kraterrand te komen, was het al met al toch niet zo‟n beste vertoning.
Bovendien moesten ze onderweg ook nog allerlei monsters nemen en aantekeningen maken. Ook op Aarde
had dit behoorlijk wat tijd gevergd als je alles bij elkaar optelt. Maar op de Maan, onder 1/6 zwaartekracht,
moesten de astronauten toch minstens in staat worden geacht zich met een snelheid van 8 km/u voort te
bewegen. Als ze op tweederde van de afstand tot hun doel waren, hadden ze de resterende kilometer in 6
minuten kunnen afleggen. En toch dachten ze dat ze dat zelfs niet in een half uur zouden kunnen halen. Op
Aarde hadden die afstand kruipend kunnen afleggen en toch nog op tijd boven komen. Maar ja, dit was de
Maan en de zwaartekracht was kennelijk toch maar 1/6 van die van Aarde.
Uiteindelijk kwamen ze terug op de landingsplaats, controleerden de ALSEP-instrumenten („Apollo Lunar
Surface Experiments Package‟) en toen haalde Shepard uit met zijn fameuze golfclub. Het doel van die
demonstratie was om te laten zien hoe ver een golfbal zou komen onder de zwakke zwaartekracht van de
Maan. Een balletje kwam zo‟n 100 meter ver en een ander landde zo‟n 400 meter verderop. De
onzekerheden die hier meespelen sluiten uit dat er conclusies kunnen worden getrokken over de opgegeven
afstanden. Maar het bewijs voor een grote Maanzwaartekracht die tot nu toe is gegeven, geeft ook al aan
dat het kennelijk niet mogelijk was om de bal nog verder te slaan.
Een van de Apollo-14 astronauten is tijdens de missie te zien in een filmpje. De astronaut rende min of meer
in slow motion op een anders perfecte manier. De discrepantie wordt duidelijk wanneer je bedenkt dat de
astronaut niet hoger boven het oppervlak kwam of met elke stap verder kwam dan hij op Aarde zou hebben
gedaan. De effecten van de slowmotion konden dit niet verhullen. Dit wijst erop dat de filmsnelheid werd
aangepast om de actie visueel te vertragen teneinde de indruk te wekken dat de astronauten lichter waren
dan in werkelijkheid. Door de vertraagde beelden zouden vallende voorwerpen langzamer vallen en het
publiek zou ervan overtuigd worden dat er sprake was van een zwakkere zwaartekracht op de Maan.
Geknoei met filmbeelden..
In 1979 werd in een speciale televisie-uitzending aandacht besteed aan de tiende verjaardag van de Apollo11-vlucht en daarin waren beelden te zien van de astronauten op de Maan. Het resultaat viel echter nogal
tegen, omdat in de totaal 1 uur durende uitzending slechts minder dan 2 minuten werden besteed aan
beelden van de acties van de astronauten. Om het nog erger te maken, was er klaarblijkelijk ook nog eens
geknoeid aan het filmmateriaal en waren er frames tussen de beelden uitgeknipt.
Daardoor werd de film nogal onsamenhangend en de astronauten bewogen op de film als in een
vooroorlogse slapstickfilm: veel sneller dan gewoon. Misschien hebben veel kijkers zich destijds wel
afgevraagd waarom er met zo‟n slechte vertoning aandacht werd besteed aan een dergelijke historische
gebeurtenis. Er waren wel veel beelden te zien van alle voorbereidingen voor de reis en uit de levens van de
verschillende astronauten. Alan Shepard gaf commentaar en maakte een opmerking over de 1/6
zwaartekracht op de Maan.
Maanrovers, lekker makkelijk
Apollo-15 moest de Maanrover, het vierwielig Maanvoertuig, als eerste in
gebruik nemen zodat de astronauten ook grotere afstanden konden
afleggen – na de problemen die Mitchell en Shepard op de Maan hadden
ondervonden, was dit eigenlijk wel pure noodzaak. De Apollo-15 missie had
Mount Hadley-Apennine als doel waar zij op de Rover tegen de steile
hellingen zouden oprijden. Zelfs met de Rover mochten Scott en Irwin niet
verder dan 10 kilometer van de Maanlander vandaan gaan. Dat was de
maximale loopafstand terug naar het ruimteschip ingeval ze „autopech‟
zouden krijgen.
De Rover was naar verluidt ontworpen voor 1/6 zwaartekracht, maar bij
nader onderzoek leek het voertuig meer bestand tegen de gewone Aardse zwaartekracht. Het voertuig was
ongeveer 3 meter lang en 1,20 hoog met een wielbasis van 2,25 meter en een spoorbreedte van zo‟n 1,80.
De wielen hadden een doorsnede van 80 centimeter met een visgraatprofiel van titanium en leken eigenlijk
wel op gewone wielen als hier op Aarde. Elk wiel had zijn eigen aandrijving van ¼ pk en volgens de
gegevens was de topsnelheid op ongeveer 17 kilometer per uur. Het gewicht op Aarde bedroeg 210 kilo en
de maximale belasting was ongeveer 500 kilo.
Op de Maan, met zijn 1/6 zwaartekracht zou de lege Rover met wetenschappelijke en
communicatieapparatuur minder dan 55 kilo hebben gewogen. De astronauten moesten de Rover uit de
zijkant van de Maanlander halen en hem uitvouwen voordat ze hem konden gebruiken. Volgens Lewis was
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het op de Maan veel zwaarder dan tijdens de oefeningen op Aarde.
Gedurende het uitpakken waren regelmatig in de communicatie tussen Maan en Aarde kreten te horen als
“voorzichtig”, “ja, zo gaat-ie goed, kerel‟ en “kijk uit, kalm aan”. De astronauten leken te worstelen met een
voorwerp dat op de Maan nog geen 55 kilo had moeten wegen. Het in gereedheid brengen van de Rover
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was op Aarde geoefend en kon op de Maan niet moeilijker zijn. Het had zelfs makkelijker moeten gaan,
maar dat was duidelijk niet het geval.
Het is opvallend dat Scott en Irwin allebei een verbeterde uitvoering van het maanpak droegen, daarom
konden ze beter hun bovenlichaam draaien, hoofdbewegingen maken en voorover buigen dan de
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voorgaande Maanreizigers. Een log Maanpak scheen echter een slap excuus te zijn voor de astronauten
die bezig waren zich in allerlei bochten te wringen om die Rover uit te laden. De enig overblijvende
mogelijkheid is de hoge Maanzwaartekracht, want de oefensessies waren juist gehouden om alle eventuele
procedurele en technische problemen bij voorbaat uit te sluiten.
De problemen die men op de Maan ondervond met allerlei voertuigen werden in 1966 besproken in een
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boek getiteld Survival on the Moon door Lawrence Maisak. De auteur verklaarde dat stabiliteit een van de
meest irritante problemen zou geven als gevolg van de zwakke zwaartekracht. Hij merkte op dat het
zwaartepunt laag moest worden gehouden en de spoorbreedte juist zo breed mogelijk om te verhinderen dat
het voertuig zou kunnen omvallen. Volgens zijn berekeningen zou de minimale wielbasis van een voertuig 6
meter moeten bedragen om het vaart te geven om over ruw terrein te rijden.
Een langere wielbasis zou weer problemen opleveren om over grotere obstakels heen te komen. Het
chassis van het voertuig van Maisak zou bestaan uit een cilinder met een diameter van 2 meter en een
ruimte onder de bodem van zo‟n 90 centimeter. Om het zwaartepunt binnen 1,80 te houden moest de
spoorbreedte 6 meter bedragen. Maisak probeerde zodoende een voertuig te ontwerpen voor gebruik op
zwaar terrein onder 1/6 zwaartekracht. Zijn voorgestelde ontwerp maakte zeker dat het voertuig geen last
zou hebben van rotsen op de grond en toch genoeg stabiel te blijven onder zwaartekrachtomstandigheden
waarbij een Aards voertuig makkelijk zou omslaan.
In Appendix I staat een analyse waaruit blijkt hoe de Rover zou hebben gepresteerd wanneer de Maan een
zwaartekracht van 1/6 had gehad. De Rover reed op de Maan voornamelijk over een stoffige bodem met
losliggende stenen. Dit soort oppervlakken geeft minder grip dan een harde ondergrond. De Rover woog op
Aarde 700 kilo. Onder 1/6 zwaartekracht zou een kracht van slechts 1,25 Newton al voldoende zijn om het
voertuig te laten slippen en daarom zou het voertuig al gaan slippen wanneer het op de topsnelheid van 1617 km/u een bocht met een radius van 25 meter zou moeten nemen.
Zelfs bij een snelheid van 8 km/u was een bocht met een straal van 6 meter al voldoende geweest om
problemen te geven. De bestuurder moest heel erg voorzichtig te werk gaan en beslist niet onverwacht van
richting veranderen omdat een scherpe bocht het voertuig zeker zou doen kantelen. Rijden in de Maanrover
was bovendien ook nog eens gevaarlijk omdat de astronauten hun zware bepakking droegen die zich alles
bij elkaar zo‟n 1,5 meter boven het Maanoppervlak bevonden. De stoelen van het voertuig zaten net 90
centimeter boven de grond en dus bevond het overgrote deel van het gezamenlijk gewicht van de
astronauten, zo‟n 360 kilo, zich daar nog boven. Dientengevolge voldeed het Maanvoertuig niet aan de
geldende maatstaven van het ontwerp van Lawrence Maisak, zeker niet voor wat betreft het zwaartepunt.
De maximale remkracht die kon worden uitgeoefend hing ook af van het totale gewicht van de Rover. Onder
1/6 zwaartekracht zou slechts 1,25N remkracht door de blokkerende wielen worden geleverd. Dat zou een
vertraging tot gevolg hebben van 0,8 meter per seconde kwadraat. Bij een snelheid van 16 km/u zou dat een
remweg opleveren van 6 seconden ofwel 12 meter. Dat zou geen enkel probleem geven op een vlakke
bodem zonder verdere obstakels, maar op de Maan zouden stenen en rotsblokken van aanzienlijke
afmetingen niet op tijd kunnen worden omzeild zonder schade aan de Rover op te lopen of misschien wel
om te vallen. Het is niet moeilijk om in te zien dat de Maanrover op zijn zachtst gezegd een gevaarlijk
karretje was om bij een zwaartekracht van 1/6 van die van de Aarde over de Maan te „scheuren‟. Klimmen
en dalen langs steile hellingen zou gelijk staan aan regelrechte zelfmoord als die lage zwaartekracht
tenminste werkelijk zou bestaan. En dus wordt hiermee het bewijs geleverd dat de Maan een zwaartekracht
moet hebben die in de buurt komt van die hier bij ons op Aarde.
Bij Apollo-16 werden nog meer modificaties aan de Maanpakken uitgevoerd. NASA stelde de lancering uit
tot 17 maart 1972 om de pakken verder te verstevigen en het lanceerplatform om weer vanaf de Maan weg
15
te komen aan te passen. Apollo-16 leverde waardevolle informatie op over de werkelijke bevindingen van
het ruimtevaartprogramma. Je zult je misschien nog de sprongprestaties van John Young herinneren die aan
het begin van dit hoofdstuk uit de doeken weren gedaan. Hij deed dat in de verbeterde versie van het
Maanpak dat zelfs nog beter moest zijn dan de ook al verbeterde pakken van de bemanning van Apollo-15.
Je zou zelfs kunnen gaan denken dat de laatste versies van de pakken zich konden meten aan die van
Hamilton Standard uit 1968.
Op hun eerste uitstapje op de Maan beproefden Young en Duke de Maanrover-II. Young liet de Rover
maximaal versnellen terwijl zij de landingsplaats naderden met een snelheid van 17 km/u. Volgens Lewis
was de bodem ruw en ze wilden eens kijken hoe het voertuig zich zou houden in een „Grand Prix‟ rijstijl met
16
scherpe bochten en hoge snelheid. Het moge duidelijk zijn, dat de hele voorstelling dramatische gevolgen
zou hebben gehad als de Maanzwaartekracht 1/6 zou bedragen.
Kijk uit, we hebben een „hot mike’..
Aan het eind van de eerste dag van Apollo-16 op de Maan kwam het onderwerp van de „hot mike‟ aan de
orde. Eerder al werd opgemerkt dat de astronauten voorzichtig waren met wat ze zeiden als ze wisten dat de
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gesprekken konden worden beluisterd via de openbare communicatielijnen. Hieronder volgt een
17
samenvatting van het voorval uit de aantekeningen van Lewis.
Young en Duke dachten duidelijk dat de microfoons uit stonden en begonnen inhoudelijker en explicieter te
praten dan ze normaal gesproken zouden doen als ze geweten hadden dat er kon worden meegeluisterd
door het vluchtleidingscentrum. Houston stuurde daarom een bericht naar Young met de mededeling dat zijn
microfoon nog open stond (een zogenaamde „hot mike‟). Young bood zijn verontschuldigingen aan en zei
dat het soms wel heel erg vervelend was dat er zo af en toe nog een microfoon open stond. Houston merkte
toen op dat ze voortreffelijk werk hadden verricht, in aanmerking genomen dat ze niet hadden geweten dat
ze konden worden afgeluisterd. Uit bovenstaande informatie kan worden opgemaakt dat de astronauten
zorgvuldig in de gaten werden gehouden door Houston. Bovendien letten ze altijd redelijk goed op als hun
microfoons ingeschakeld waren. In het beschreven geval schijnt het dat er een storing was opgetreden in de
apparatuur waardoor zij dachten dat ze niet konden worden afgeluisterd. Losse informatie die op deze
manier naar buiten komt is op zichzelf nietszeggend, maar in de context van het in dit boek gepresenteerde
materiaal wijst het op een omvangrijke doofpotaffaire en in dat geval weegt zelfs dit kleine beetje bewijs wel
zwaar mee in het geheel. Charles Duke maakte op de Maan klaarblijkelijk een moeilijke tijd door. Hij was
een paar keer gevallen en in kranten en tijdschriften waren foto‟s verschenen van zijn gestuntel en
gestruikel. Het ongelofelijke hiervan is dat de valpartijen door de nieuwsmedia werden aangevoerd als
bewijs voor de zwakke zwaartekracht. Omdat een vallend voorwerp onder een zwaartekracht van 1/6 van
die van Aarde er ongeveer 2½ keer zo lang over doet om de grond te bereiken, had Duke toch alle tijd
gehad om zichzelf te corrigeren. Het is eigenlijk verbazingwekkend dat Duke zo vaak viel als je in
aanmerking neemt dat hij het meest geavanceerde ruimtepak droeg dat hem volgens zeggen meer stabiliteit
had moeten geven dan alle astronauten die hem reeds waren voorgegaan.
De bestemming van Apollo-17 was een vallei die door hoge bergketens wordt omringd, ten zuidoosten van
het Serenitatis Bassin. Cernan en Schmitt begonnen na aankomst hun eerste maanwandeling met het
uitladen en optuigen van de Rover. Het volgende interessante verslag over Cernan is afkomstig uit de The
16
Voyages of Apollo. Het schijnt dat Cernan zo enthousiast was dat de Capcom (de man in Houston die de
radioverbindingen verzorgde) Parker, hem waarschuwde dat zijn stofwisselingssysteem omhoog ging. Dat
hield in dat hij meer zuurstof verbruikte. Cernan antwoordde dat hij zich in zijn hele leven nog nooit rustiger
had gevoeld en liet Parker weten dat ze het wat kalmer aan zouden doen. Hij vertelde Parker dat hij dacht
dat het kwam doordat hij inmiddels gewend was geraakt aan „nul G‟. Parker, die astronoom was, verklaarde
toen dat hij dacht dat Cernan onder 1/6 zwaartekracht aan het werk was. En Cernans antwoord luidde: “Ja.
Je weet toch dat dat zo is… wat maakt het uit.”
Die laatste opmerking over de zwaartekracht op de Maan die Cernan maakte schijnt erop te duiden dat hij
die discussie uit de weg wilde gaan. Misschien was Parker zich niet bewust van de hoge zwaartekracht en
stelde hij daarom die netelige vraag. De rest van de Apollo-17 missie werd gewijd aan wetenschappelijke
experimenten. Omdat Schmitt geoloog was, werd een groot deel van het veldonderzoek uitgevoerd op heel
veel Maanstenen. Daarnaast werden ook experimenten uitgevoerd met gravimeters (gewichtsanalyse),
detectoren voor het bepalen van de samenstelling van de atmosfeer en een apparaat waarmee kon worden
vastgesteld of er onder het Maanoppervlak mogelijk ijs of water bevond. Omdat de atmosferische
experimenten ook waren uitgevoerd tijdens de missies van Apollo-15 en 16, is het aannemelijk te
concluderen dat het kennelijk de moeite waard was de dichtheid en samenstelling nog weer opnieuw te
onderzoeken en dat de bevindingen van eerdere missies op de noodzaak hadden gewezen verder
onderzoek te verrichten op verschillende locaties.
Als de Maan gewoon een luchtledige atmosfeer zou hebben gehad, zoals door wetenschappers altijd was
beweerd, waren dergelijke uitgebreide onderzoeken niet nodig geweest. Het is interessant dat de hypothese
van het vacuüm op de Maan gebaseerd is op de zwakke Maanzwaartekracht. Voor het vasthouden van een
atmosfeer is een substantiële zwaartekracht noodzakelijk. Met deze concepten in het achterhoofd, zal in
hoofdstuk 6 de lunaire atmosferische theorie gebaseerd op 1/6 zwaartekracht uit de doeken worden gedaan.
De gevolgen van een grotere zwaartekracht komen dan ook aan bod.
Voetnoten bij dit hoofdstuk:
1. James R. Berry, “How to Walk on the Moon,” Science Digest, November 1967, p. 8.
2. U.S. on the Moon, (Washington: U.S. News & World Report, 1969), p. 54.
3. John Noble Wilford, We Reach the Moon, (New York: W.W. Norton & Company, Inc., 1969), pp. 298-305.
4. Richard Lewis, The Voyages of Apollo, (New York: The New York Times Book Co., 1974), p. 109.
5. Ibid., pp. 111-112.
6. “Intrepid on a Sun-drenched Sea of Storms,” Life, December 12, 1969, p. 35.
7. Lloyd Mallan, Suiting Up For Space, (New York: The John Day Company, 1971), p. 239.
8. Alice J. Hall, “The Climb Up Cone Crater,” National Geographic, July 1971, p. 148.
9. Lewis, The Voyages of Apollo, p. 187.
10. Ibid., p. 193. - 11 Ibid., pp. 195-1%. - 12. Ibid., p.212. - 13. Ibid., p.212.
14. Lawrence Maisak, Survival on the Moon, (New York: The Macmillan Company, 1966), pp. 133-134.
15. Lewis, The Voyages of Apollo, p. 248. - 16. Ibid., p.257. - 17. Ibid., pp. 259-260. - 18. Ibid., p. 279.
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HOOFDSTUK 6 - Theorie over de maanatmosfeer, voorafgaand aan het ruimtevaartprogramma
vertaling © Jan Smith voor WantToKnow.nl/.be
x
Binnen de gelederen van de conservatieve wetenschap is altijd beweerd dat de Maan een geheel luchtledige
en stoffige wereld is. Het voornaamste argument dat hiervoor wordt aangevoerd is dat de zwakkere
zwaartekracht van de Maan – 1/6 van die van de Aarde- niet in staat zou zijn zelfs een atmosfeer vast te
houden. De meeste orthodoxe wetenschappers wijzen alles dat riekt naar het bestaan van een substantiële
atmosfeer direct van de hand omdat ze op voorhand overtuigd zijn van de zwakkere zwaartekracht, hoewel
bewijzen voor een grotere zwaartekracht inmiddels al wel geleverd bestaan. Het doel van dit hoofdstuk is het
schetsen van een duidelijk beeld van de omstandigheden die zich op de Maan zouden voordoen wanneer er
geen atmosfeer zou zijn. Wanneer er dan later bewijzen worden geleverd voor het bestaan van een
atmosfeer zal daarmee automatisch ook de omvang van de cover-up duidelijk worden.
De navolgende analyse van te verwachten omstandigheden op de Maan werd weergegeven in een artikel
getiteld Lessons from Moon –What Apollo-11 will find in het gezaghebbende Amerikaanse tijdschrift U.S.
News & World Report in juni 1969:
“Als zich op de Maan ooit gunstige omstandigheden zouden hebben
voorgedaan waardoor een atmosfeer kon onstaan, was deze toch verloren
gegaan omdat de zwaartekracht te zwak is om zuurstof, stikstof en andere
gassen die aan de oorsprong liggen van Aardse levensvormen, te behoeden
voor ontsnapping naar de ruimte. En zonder een atmosfeer kan er ook geen
water op het oppervlak aanwezig zijn. . . .”
Als je vanaf de Maan naar de hemel kijkt zou je kunnen concluderen dat het
Universum net zo steriel is. De sterren zijn dag en nacht zichtbaar, maar ze
twinkelen nooit omdat er geen verstorende atmosfeer is die dat verschijnsel
teweegbrengt. De zich vele miljoenen kilometers uitstrekkende ruimte tussen
de sterren is inktzwart. Vanaf de Maan gezien lijkt de Zon op een vuurbal met
onwaarschijnlijk heldere straling, maar de ruimte eromheen is zo zwart als de
1
nacht.
Stof in een vacuüm vormt een harde laag
Stofdeeltjes op de Maan zouden zich in dat luchtledige heel anders gedragen dan op Aarde. Het karakter
van het Maanoppervlak in een vacuüm laat zich makkelijk voorspellen door een eenvoudig experiment. De
volgende samenvatting van zo‟n experiment werd geschreven op basis van informatie uit Exploration of the
2
Moon by Franklyn M. Branley.
Fred Whipple van het Smithsonian Astrophysical Observatory in Cambridge, Massachusetts beweerde dat
stofdeeltjes in een gasloze omgeving opeen gepakte pakketjes zouden vormen door de afwezigheid van gas
dat de onderlinge ruimte zou opvullen en de deeltjes van elkaar zou scheiden. Bijgevolg hielden Whipple en
zijn aanhangers vol dat stof op de Maan zo compact is dat het een sterke korst zou vormen die het gewicht
van mensen en hun voertuigen zou kunnen dragen. Een experiment om dat aan te tonen werd uitgevoerd
door Dwain Bowen van The North American Aviation Company. Een stalen kogel werd losgelaten boven een
container gevuld met stofdeeltjes en zonk er onmiddellijk in weg. Wanneer de kogel onder dezelfde
omstandigheden werd losgelaten in een bijna-vacuüm, dan bleef de kogel op het oppervlak liggen. De korst
die was ontstaan bestond uit stofdeeltjes die zo samengepakt waren dat een er een semivaste laag werd
gecreëerd die het gewicht van de kogel kon dragen.
Zelfs Wernher von Braun leek het eens te zijn met de logica van dit experiment, zoals blijkt uit zijn boek uit
3
1971 Space Frontier! Hij verklaarde dat hij en vele anderen altijd al van mening waren geweest dat er op de
Maan sprake zou zijn van erg weinig stof. Von Braun voerde aan dat een eenvoudig experiment had
aangetoond dat stof in een vacuüm, zoals op de Maan, samengeperst wordt en dat de onderlinge deeltjes
zouden samenklonteren tot een puimsteenachtige substantie.
Uit de hier vermeldde informatie wordt duidelijk dat er in een vacuüm geen dwarrelend stof kan bestaan. Als
de Maanzwaartekracht slechts 1/6 van die van de Aarde zou bedragen, zou die geen atmosfeer kunnen
vasthouden en het oppervlak zou zo hard zijn als vastgestampte modder!
Erosie
Een andere overtuiging uit de oudheid over de Maan was dat er geen tekenen of sporen zouden zijn van
verwering of erosie. Dat komt omdat dit de gevolgen zijn van atmosferische verschijnselen zoals regen en
wind. In een vacuüm kunnen geen wolken voorkomen, en dus geen regen of atmosferische winden.
Dientengevolge was de consensus dat de Maan een ruig en grillig gekarteld terrein zou hebben met weinig
of geen afgeronde bergtoppen of heuvels. Als er al erosie of verwering zou worden aangetroffen, dan was
die uitsluitend afkomstig van vulkanische activiteit, inslagen van (micro)-meteorieten, temperatuurschommelingen of de Zonnewind. Dat laatste verschijnsel is een supersonische stroom van waterstof en
helium vanaf de Zon die voortdurend door het Zonnestelsel stroomt.
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Men veronderstelde tot voor kort dat er geen water voorkomt op het oppervlak
omdat de hete Maandag het zou doen verdampen en de zwakke
zwaartekracht zou niet kunnen voorkomen dat die waterdamp naar de ruimte
zou ontsnappen. Zonder lucht en water, zouden er ook geen
kleurveranderingen aan het oppervlak kunnen voorkomen, behalve dan als
gevolg van vulkanische activiteit en meteorieten. Seizoengebonden
kleurveranderingen zouden al helemaal niet kunnen optreden door de
afwezigheid van het weer en vegetatie.
De Maandag is 28 keer zo lang als een dag op Aarde; de tijd tussen
zonsopkomst en zonsondergang op de Maan duurt 14 Aarddagen (van 24
uur). De Maannacht duurt dus ook 28 keer langer dan op Aarde en is ook
gelijk aan 14 Aardse dagen. Het gebrek aan atmosfeer en een dag- en nachtcyclus die 28 keer langer is dan
o
die op Aarde, is er de oorzaak van dat de temperatuur aan het Maanoppervlak met meer dan 260 C
varieert. De langere Maandag is er de oorzaak van dat het oppervlak een hogere temperatuur bereikt en het
gebrek aan een atmosferische luchtlaag verhindert dat de hitte snel wordt afgevoerd. Gedurende de nacht
treedt eenzelfde, doch omgekeerde, situatie op.
De oppervlaktewarmte straalt veel sneller de ruimte in dan wanneer er sprake zou zijn van een atmosfeer en
de lange nacht is er de reden van dat de temperatuur naar ongekende waarden kan dalen. De
Aardatmosfeer gedraagt zich als een warmte-opslagtank die de oppervlaktewarmte ‟s nachts belet te
ontsnappen en overdag voorkomt dat deze teveel oploopt. Zelfs overdag zijn er grote temperatuurverschillen
tussen beschaduwde en zonovergoten plaatsen. Dat komt doordat de oppervlaktewarmte in de schaduw
snel ontsnapt terwijl die op de zonovergoten plekken dat niet doet. Die effect treedt ook op Aarde op grotere
hoogten als gevolg van ijlere lucht aldaar.
Temperatuurverschillen tussen schaduw en open plaatsen veroorzaken nog andere problemen. Materiaal
dat niet aan het zonlicht wordt blootgesteld wordt onder invloed van de lage temperaturen bros en spat
makkelijk uit elkaar onder zelfs maar de kleinste belasting. Voorwerpen in het volle zonlicht daarentegen
worden in korte tijd te heet om nog te kunnen hanteren. En objecten die zich slechts voor een deel in de
volle zon bevinden zijn onderhevig aan enorm vernietigende thermische krachten als gevolg van de
plaatselijk optredende temperatuurverschillen tussen bedekte en blootgestelde delen. Ruimtevaartuigen en
wetenschappelijke instrumenten op de Maan ondervinden voortdurend van dit soort problemen als ze niet
goed worden afgeschermd.
Als een astronaut in een en dezelfde positie zou blijven staan of zitten, zou hij plaatselijk gekookt kunnen
worden en aan de andere zijde worden ingevroren. Zonder goede beschermende kleding zou de astronaut
zich branden als hij op een rotsblok zou gaan zitten, of aan de stoel van het Maanvoertuig dat te lang in de
volle Zon heeft gestaan. (Denk maar eens aan je autostoel in het zuiden van Frankrijk op een hete dag,
waarop je in badkleding gaat zitten).
Lichtdiffusie
Lichtdiffusie komt niet voor als er geen atmosfeer is. Schaduwen kunnen alleen worden verlicht door
gereflecteerd licht van een ander oppervlak. Zonder deze andere lichtbronnen, zouden schaduwen en
voorwerpen die zich daarin bevinden niet, of nauwelijks te zien zijn. De Zonneschijf zou duidelijk aanwezig
zijn op elke foto en donkerte zou zich uitstrekken tot de corona. Er zouden ook geen halo‟s rond de Zon te
zien zijn omdat er geen atmosferische diffusie (verstrooiing van het licht) of refractie (het ombuigen van
lichtstralen) kan optreden. De effecten van zonsopkomst en ondergang zouden niet te zien zijn vanwege het
ontbreken van diffusie en refractie – er treden dus geen prachtig gekleurde luchten op, om maar wat te
noemen. Zonder stof in de lucht en een atmosfeer om die vast te houden kan het licht niet worden
verstrooid.
Zonder een atmosfeer, zou je nooit eens een meteoor kunnen waarnemen die in de dampkring boven het
Maanoppervlak verbrandt. Bovendien zouden er geen door de Maan bedekte sterren te zien zijn. Sterren
worden bedekt door de Maan of andere planeten. Als de planeet een atmosfeer heeft, zal het licht van
sterren die zich dicht bij het oppervlak bevinden dimmen en naar rood verschuiven als gevolg van refractie
door de atmosfeer. Ze lijken ook van plaats te veranderen ten opzichte van andere sterren en een tijdje
zichtbaar blijven nadat ze werkelijk worden bedekt door de schijf van de planeet. Deze refractie of
lichtbuiging is er tevens de oorzaak van dat de ster aan de andere kant van de schijf iets vroeger weer
tevoorschijn komt dan wanneer er een atmosfeer zou zijn.
Tijdens een zonsverduistering zou de Zon door de Maanatmosfeer schijnen als die er zou zijn. Dat zou een
refractiehalo teweegbrengen rond de Maan. Maanonderzoekers zouden geen enkel probleem ondervinden
door stof omdat stof in een vacuüm niet kan bestaan. Als ze er op een of andere manier in zouden slagen
om stof te produceren en zich ermee te bedekken dan zou dat onder de vacuümomstandigheden slechts
met veel moeite kunnen worden verwijderd. De stofdeeltjes zouden zich op onlosmakelijke manier aan de
kleding en huid hechten. Zonder een atmosfeer zouden machines met bewegende delen die niet gesmeerd
worden gewoon niet werken. Lagen van luchtmoleculen die zich verbonden hebben met de oppervlakken

Nieuwsbrief nr. 131 – 20 juli 2011 - pag. 89

hebben de neiging deze oppervlakken te beletten zich te verbinden wanneer zij met elkaar in contact zouden
komen. Alle oppervlakken zouden heel kleverig aanvoelen.
De cover van het originele boek 'Moongate' uit 1982
In geval van een hogere zwaartekracht op de Maan zouden de implicaties
daarvan voor de oude luchtledige Maan theorie vernietigend zijn. Een hogere
Maanzwaartekracht impliceert dat er een atmosfeer aanwezig is, omdat
vluchtige substanties en gassen voortdurend die door de planeet worden
afgegeven niet kunnen ontsnappen aan aantrekkingskrachten van de
zwaartekracht. De Maan zou al snel een evenwichtstoestand bereiken waarin
de luchtdichtheid aan het oppervlak in belangrijke mate constant zou blijven.
De luchtdruk zou, net als op Aarde, afhankelijk zijn van de hoogte.
Bewijzen voor het bestaan van een substantiële atmosfeer wijzen ook op het
bestaan van een grotere zwaartekracht. Verificatie van de ene aanname is
tegelijkertijd een verificatie van de andere. Een belangrijke atmosfeer op de
Maan betekent dat er wolken kunnen voorkomen en veranderende
weerpatronen, erosie, water en allerlei biologische levensvormen. De
voorwaarden kunnen echter niet hetzelfde zijn als op Aarde omdat de langere
Maandagen en nachten en andere overwegingen deze in de weg staan.
In het volgende hoofdstuk zullen allerlei zinspelingen op de luchtledigheid van
de Maan ter sprake komen waaruit zal blijken dat die net zo steekhoudend zijn las de stellige overtuiging van
de 1/6 zwaartekracht. Een overweldigend aantal barsten en scheurtjes in de NASA cover-up hebben al heel
wat bewijzen aan het licht gebracht dat de Maan inderdaad beschikt over een op de Aarde gelijkende
atmosfeer. Maar naast die uit de NASA gelederen voortkomende bewijzen zijn er nog tal van andere
informatiebronnen. Deze zullen tot in detail worden belicht.
Voetnoten bij dit hoofdstuk:
1. U.S. on the Moon, (Washington: U.S. News & World Report, 1969), pp. 51- 55.
2. Franklyn M. Branley, Exploration of the Moon, (Garden City, New York: The Natural History Press, 1966),
p. 34.
3. Wernher von Braun, Space Frontier, (New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1971), p. 156.
http://www.wanttoknow.nl/universum/moongate/astronauten-op-de-maan/

Uro-crash update
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 12-07-2011
Oeps, daar viel een lijk uit de kast. Zombie-staat Italië, dat zich net als
Griekenland via swap-deals de Euro in rommelde, is het volgende slachtoffer
in de “Grote-veldslag-om-de-Euro”. Het kat-en-muis-spel tussen Europese
politiek, banken, hedge funds, rating-agencies en de Europese loon- en
belastingslaaf. Italiaanse banken worden keihard “leegverkocht”, de
aandelenhandel in bijvoorbeeld UniCredit snel stilgelegd, en politici briezen
maar weer eens dat shorting, of leegverkoop-contructies verboden moeten
worden. Zoals het rating-kartel van S&P‟s, Moody‟s en Fitch moet worden
aangepakt. “Het kan toch niet zijn dat Amerikaanse private instellingen de
Euro kapot maken?”. Nee, dan moet er maar een “onafhankelijke” Europese
waardeerder komen, of nog beter, we laten banken zelf hun schrot-papier
waarderen (nadat de boekhoudregels voor derivaten van market-to-market naar future-value werden
omgezet). Ondertussen lopen de gesprekken tussen de Europese ministers van Financiën over de “redding”
van Griekeland stroef (lees: de banken willen geen deel van de kosten dragen). Dan wordt meteen maar
voorgesteld om de Europese “schulden-parachute” naar 1.5 biljoen te verhogen. Meer schulden om
schulden te betalen. De EU als transfer-unie. Tsja, en dan nog de nieuwbakken en bank-vriendelijke IMFpresidentin Lagarde die een failliet van Griekenland na het privaterings- gangbang- en uitverkoopfeestje
eigenlijk als mogelijk scenario ziet.
http://zapruder.nl/portal/artikel/euro_crash_update/rss
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Iran werkt aan Armageddon, de wereld slaapt
Jeruzalem 15 juli 2011
Dit artikel verscheen onder een andere titel bij de Volkskrant
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/2631643/2011/07/11/De-Hizbollah-poster-inBeiroet.dhtml
en bij Het Vrije volk en De Dagelijkse Standaard
De wereld staat op zijn kop.
Nieuws over boten en vliegtuigen met activisten op weg naar Israël, is goed voor honderden reportages.
Ontwikkelingen in Iran die een acuut gevaar voor de wereldvrede inhouden, worden echter grotendeels
genegeerd.
Deze ontwikkelingen worden beschreven in een nieuw Missing Peace rapport: „The second Islamic
revolution and the return of Mahdi‟.
Het rapport, beschrijft de apocalyptische messiaanse denkwijze van de Iraanse leiders, en geeft de meest
recente bewijzen over de productie van een Iraanse atoombom.
Het rapport laat verder zien dat het Iraanse regime ervan overtuigd is dat de onrust in de Arabische wereld
en de economische crisis in het Westen deel zijn van een apocalyptisch „einde van de huidige wereld‟
scenario.
Dit scenario zou moeten uitmonden in de komst van de Shia Messias Mahdi, de verdwenen twaalfde imam,
en de stichting van een Islamitisch wereldrijk onder leiding van Iran.
Deze religieuze overtuiging komt ook tot uiting in de wijze waarop Iran opereert in de Arabische landen waar
omwentelingen gaande zijn, of hebben plaatsgevonden.
Het MP rapport gaat ook in op de zeer ongebruikelijke waarschuwingen tegen een militaire aanval op Iran,
die het voormalig hoofd van de Mossad Meir Dagan, in mei gaf aan de Israëlische regering.
De Israëlische regering zou inderdaad tot de conclusie kunnen zijn gekomen dat nog slechts militair ingrijpen
Iran kan afhouden van een nucleair wapen.
Een zelfde conclusie werd in juni ook voorgelegd aan het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, door de
directeur van het Washington Institute for Near East Policy, Robert Satloff.
Deze conclusies lijken echter niet tot nieuwe internationale actie te leiden. Om met Satloff te spreken, het
Westen lijkt verdoofd.
Sancties
Het Internationale Atoom Agentschap (IAEA) geeft nu steeds duidelijker aan dat het uitermate ongerust is
over de ontwikkelingen in het Iraanse nucleaire programma.
Het Westen beperkte zich echter tot het uitbreiden van het sanctie regime.
Uit Iran kwam vorige week informatie die laat zien dat de sancties vooral de Iraanse bevolking hard treffen.
Nu al is aan te tonen dat de sancties nauwelijks invloed hebben op het Iraanse nucleaire programma en
zeker niet op de Iraanse leiders.
Die lijken steeds militanter te worden en bedreigen het Westen en Israel bijna dagelijks.
Kochavi
De bevindingen in het Missing Peace rapport werden onderschreven door een analyse die het hoofd van de
militaire inlichtingendienst van de IDF vorige week in de Knesset gaf.
Generaal Majoor Aviv Kochavi vertelde de Knesset dat Iran binnen twee jaar een kernwapen kan
produceren.
Ook hij stelde dat de sancties vrijwel geen invloed hebben gehad op het regime en haar nucleaire
programma.
Hij zei verder dat Iran de onrust in de Arabische wereld uitbuit, en geïnfiltreerd is in Syrië, Libanon, Egypte,
Bahrein, Soedan, Jemen, Irak en Gaza.
De directeur generaal van het Internationale Atoom Agentschap, Yukia Amono trok vorige week opnieuw
aan de bel over de Iraanse plannen om de uranium productie te verdrievoudigen.
Eerder had het IAEA al informatie vrijgegeven waaruit bleek dat Iran inderdaad werkt aan de ontwikkeling
van een ontstekingsmechanisme voor een atoombom, en nu voldoende verrijkt uranium heeft voor de
productie van meerdere kernwapens.
Een gesprek tussen Iraanse onderhandelaars en de IAEA deze week, werd door de Iranaanse delegatie
uitermate positief genoemd. Maar zoals zo vaak bleek later dat de zaken nog altijd muurvast zitten.
Militante houding
De Iraanse leiders gaven recentelijk ook weer blijk van hun toenemende militante houding.
Jerusalem Post columnist Michael Freund schreef dat Ahmadinejad op 23 juni rechtstreeks sprak over het
maken van een atoombom.
“ Wanneer we een bom zouden willen maken, zijn we voor niemand bang en we zijn niet bang om het
bekend te maken, niemand kan ook maar iets doen”, aldus Ahmadinejad.
In dezelfde week zei de Iraanse president dat de westerse landen afgezanten van Satan zijn op de wereld.
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Eerder had de Iraanse president op 27 mei tijdens een ceremonie in Qom gezegd dat de landen in het
Midden Oosten de arrogante machten (Het Westen) zullen trotseren, en het Zionistische kankergezwel uit
het Midden-Oosten zullen verwijderen.
De Iraanse geestelijk leider Ali Khamanei zei eind juni dat „de fundamenten onder het Zionistische en
Amerikaanse regime aan het afbrokkelen zijn‟. Hij zei verder dat de omwentelingen in de Arabische landen
zullen uitmonden in meer Islamitische regimes.
ste
Khamenei‟s topadviseur voor militaire zaken Safavi zei vorige week dat de 21 eeuw de eeuw van de
Islamitische bewustwording zal zijn. Deze opmerking kwam nadat hij uiteen had gezet hoe Iran en de
islamitische landen 80 % van de wereldeconomie kunnen saboteren door het scheepvaart verkeer in
belangrijke waterwegen lam te leggen.
Dat Safavi geen loze bedreigingen uitte bleek uit het afschieten van zogenaamde „stealth‟ raketten op
namaakschepen in de straat van Hormuz, tijdens grootscheepse proeflanceringen van Iraanse raketten deze
week. http://www.youtube.com/watch?v=AUwHC9SiTWw
Europa
In Europa lijken de ontwikkelingen in Iran echter nauwelijks indruk te maken.
In Nederland vindt men dergelijk nieuws over Iran vaak terug op blogs en kleinere nieuwssites.
Maar ook in andere opzichten is het letterlijk „business as usual‟.
In Duitsland bijvoorbeeld blijft de handel met Iran bloeien, de gouverneur van Esfahan maakte op 7 juli
bekend dat 500 Duitse bedrijven zullen deelnemen aan een gezamenlijke Duits Iraanse industriële expo in
Iran. Ondanks de sancties nam de handel tussen Duitsland en Iran vorig jaar met 2,6% toe tot 3,8 miljard
Euro.
De uitvoer van Nederlandse producten naar Iran steeg in de eerste vier maanden van dit jaar met 19% ten
opzichte van de zelfde periode in 2010.
Aan een handelsexpositie over de bouwindustrie in Mashhad Iran nemen maar liefst negen Europese landen
deel.
Verdoving
Satloff had gelijk met zijn analyse dat de wereld door de onrust in de Arabische landen „verdoofd‟ is geraakt
met betrekking tot Iran.
Zijn stelling dat slechts grootschalig militair ingrijpen Iran nog van een nucleair wapen kan afhouden, lijkt ook
terecht.
De Israëlische regering lijkt echter tot de conclusie gekomen dat de wereld Iran niet meer zal stoppen. De
zeer ongebruikelijke waarschuwingen van ex Mossad chef Dagan aan het adres van Netanyahoe en Barak
kunnen alleen in die context begrepen worden.
Minister van defensie Ehoed Barak heeft jaren geleden al voorspeld dat Israël alleen tegenover Iran zou
komen te staan.
De Israëlische premier heeft consequent duidelijk gemaakt dat hij het voorkomen van een Iraanse nucleaire
Holocaust ziet als een historische missie.
Een herhaling van het Osirak scenario in 1981, toen de Israëlische premier Begin tegen het advies van de
Mossad de Iraakse nucleaire reactor liet bombarderen, lijkt niet uitgesloten.
Netanyahoe weet ongetwijfeld over de poster die twee jaar geleden een Hizbollah manifestatie in Beiroet
domineerde.
Een enorme foto met daarop een nucleaire paddestoel wolk hing boven het podium.
De tekst eronder liet niets aan duidelijkheid over: Oh Zionisten, als jullie dit type oorlog willen, dan zal het zo
zijn.
Het wordt tijd dat de wereld uit haar „verdoving‟ ontwaakt.
Volgende week bij Missing Peace:
Analyse van de situatie in Libanon vijf jaar na de oorlog met Israel. Despanning in Libanon is de laatste
weken toegenomen, het land loopt gevaar opnieuw in een burgeroorlog te terecht te komen. Tegelijkertijd
doet Hizbollah pogingen om de aandacht te verleggen naar Israel. en
Water als wapen in de cognitieve oorlog tegen de Joodse staat.
Wij onderzochten twee claims over water,waaronder een verhaal op de website van Kerk in Actie. In ons
artikel zullen we informatie geven waaruit blijkt dat de waterkwestie wordt gebruikt in de propaganda oorlog
tegen Israel.
www.missingpeace.eu
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Japanse uitvinding: machine maakt van een kilo plastic een hele liter olie!
Ingevoerd:
17-04-2011 - Geplaatst door: Arjan Bos
Earthmatters.nl - Bron: Flixxy.com
In dit filmpje kun je een machine zien die in Japan ontwikkeld is die - op
kinderlijk eenvoudige wijze en met heel weinig energie - van 1 kilo
plastic ongveer 1 liter olie maakt. Die olie is te gebruiken om
bijvoorbeeld benzine of diesel van te maken. Bij het verbranden van
plastic komt ongeveer 3 kilo CO2 vrij. Deze manier van plastic
verwerken levert een besparing op van 80% van de CO2 uitstoot!
De machine is gewoon te koop en iedere Nederlandse gemeente zou
er gebruik van kunnen maken. Dat lijkt me een inkopper voor de
diverse gemeentes en bedrijven met duurzame ambities!
Klik hier om de in het Engels geschreven folder als pdf te openen.
Zowel de huis-tuin-en-keuken variant als de industriële staan erin beschreven.

Euro & Dollar in vrije val
door een van onze correspondenten op jul.18, 2011, onder Economie
Schijn bedriegt
Al maanden dansen de koersen van de euro ten opzichte van de dollar om elkaar
heen. Rond de $ 1,40 moet er betaald worden voor € 1,00. Het kan een paar
dollarcent schelen, maar zo ziet het er al een paar maanden uit. Het lijkt allemaal
redelijk stabiel. Maar deze stabiliteit is schijn en wordt veroorzaakt omdat alleen
gekeken wordt naar de dollar en de euro. Vergelijken we deze twee valuta echter
met bijvoorbeeld de Zwitserse franc, dan krijgen we een heel ander beeld, waarvan de schrik je om het hart
slaat.
Zwitserse franc
De Zwitserse franc is ten opzichte van de euro in amper 1 jaar tijd ruim 22% duurder geworden. Vergelijken
we de Zwitserse franc met de US-dollar dan is deze zelfs ruim 30% duurder geworden. De euro doet het ten
opzichte van de dollar ietsje beter maar we zien dat beide valuta in een soort van vrije val zijn
terechtgekomen.
Euro
Wat betreft de euro heeft dit alles te maken met de schuldencrisis in Europa (Griekenland, Ierland, Portugal,
Italië) waar de politici het maar niet eens kunnen worden over hoe deze crisis moet worden aangepakt. In
plaats van knopen door te hakken en te accepteren dat er een verlies moet worden genomen, blijven de
politici als besluiteloze angsthazen maand in maand uit de enorme problemen voor zich uitschuiven.
Dollar
De US-dollar staat gigantisch onder druk omdat de Amerikaanse politici het niet eens kunnen worden of, en
hoe het schuldenplafond van de Amerikaanse staatsschuld moet worden verhoogd. President Barack
Obama, de democraten en de republikeinen vechten elkaar de tent uit in hun strijd om het wel of niet
verhogen van de belastingen. Ook al wordt dit belastingprobleem opgelost dan blijft het probleem “schuld
oplossen door nog meer schuld te maken” volledig bestaan.
Banken
Ook is het zo dat zowel de Europese als de Amerikaanse bankiers dwars liggen wat betreft hun bijdrage aan
de oplossingen. Toen de banken tijdens de financiële crisis door de belastingbetaler massaal gered moesten
worden van de ondergang stonden ze allemaal vooraan met open handen. Nu ze zelf mee moeten helpen
aan een oplossing doen ze net of ze gek zijn en geven ze niet thuis. De bankensector wordt er zelfs van
verdacht dat zij willens en wetens naar deze situatie hebben toegewerkt om via totale chaos uiteindelijk de
macht te kunnen grijpen om hun zo innig gewenste ´nieuwe wereldmunt´ door onze strot te kunnen duwen.
Monetaire systeem wankelt
Gezien de internationale economische ontwikkelingen zou deze ´vrije val´ van de euro en de dollar niet
nodig zijn omdat de economie nog steeds een licht stijgende trend laat zien. Het zijn de politici en de
tegenwerkende bankiers die het niet eens kunnen worden over hoe deze problemen moeten worden
aangepakt en eindeloos vergaderen om een oplossing te vinden. In de tussentijd woekert het financiële
kankergezwel verder door en stevenen we af op een complete instorting van het internationale monetaire
systeem.
Met dank aan de Politici en de Bankiers!
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De toestand van de wereld: Welkom op Planeet Rothschild
2 juli 2011 Door Silver Shield & Arjan Plantinga
"Banken werden verwekt in misdaad en geboren in zonde. Bankiers bezitten de Aarde. Je kunt hem ze
afnemen, maar als je ze de macht om geld te creëren laat houden zullen ze met een pennestreek genoeg
geld maken om hem weer terug te kopen. Echter, ontneem ze de macht om geld te creëren en al hun fortuin
zal verdwijnen, en het moet verdwijnen, want pas dan zal de wereld een gelukkigere en betere wereld zijn.
Maar als je hun slaaf wilt blijven en zelf de kosten van je slavernij wilt ophoesten laat ze dan verder ons geld
creëren" - Josiah Stamp
"Besparingen staan tot Griekenland als Ducttape staat tot verkrachting."
Het is slechts een bevreemdend zinnetje om de werkelijke gruwel van wat Griekenland momenteel overkomt
een beetje te verhullen. Om wat binnen enkele jaren vrijwel heel het Westen zal overkomen, wat de
voormalige Sovjet Unie 20 jaar geleden overkwam en wat de Derde Wereld al twee eeuwen overkomt.
Besparingen betekent niets anders dan méér voor de banken en minder voor de rest van de wereld. De
aandelenportefeuilles van de hoge heren moeten renderen en daar moeten alle behoeftes van de rest van
de mensheid voor opzij gezet worden. Voor het vergoeden van de gokschulden van de banken betalen vele
landen een hoge prijs en de meeste zullen de financiële aanranding niet meer te boven komen.
Onroerend goed wordt in de uitverkoop gedaan om te betalen voor schulden die bestonden uit niets dan
gebakken lucht. De levens van honderden miljoenen mensen zullen worden geruïneerd wanneer de
criminele bankiers - en hun handlangers in de politiek en bij de overheid - beginnen met het oogsten van dat
waar ze al die tijd op uit waren. De nuttige nitwits van de media zullen een aalmoes krijgen, de waakhonden
bij politie een leger een koekje en hun landgenoten belanden op straat.
Ook u.
Veel mensen denken dat banken geld verdienen door het uitlenen van geld en de rente die ze daarvoor
krijgen. Het werkelijke doel van hun misdaadpraktijken is echter het verkrijgen van werkelijke waarde
wanneer ze roerende en onroerende goederen confisqueren die dienden als onderpand voor het uitgeleende
geld dat die banken nooit hadden en nooit door enige vorm van tegenprestatie hebben verdiend. Banken
maken geld. Uit het niets. Een getal wordt ingevoerd in een computer, een enorm bedrag wordt
bijgeschreven op een rekening en dat fictieve geld wordt uitgeleend. Voor het terugbetalen dient de lener
echter wel werkelijke arbeid te verlenen of echte goederen te maken en te verkopen. Kan hij niet
terugbetalen dan vervallen zijn goederen aan de bank. En iedereen denkt dat het zo hoort, dat dat juist is en
dat we zonder banken niet kunnen bestaan.
Maar dat is niet zo - zonder banken een betere wereld.
Al ons geld bestaat alleen in de vorm van schuld. Geld wordt gemaakt door het aangaan van schulden. Geld
wordt vernietigd door het afbetalen van schulden. Het gaat de bankiers ook niet om het geld. Geld is slechts
een middel, geen doel op zich. Als het de bankiers om geld te doen zou zijn zouden ze het niet zo
gemakkelijk en bijna gratis weggeven.
Wat de banken werkelijk willen is macht. Macht over regeringen, bedrijven, provincies en steden en
uiteindelijk over u, de burger. Ze willen dat iedereen meedraait in de mallemolen van de economie om
werkelijke waarde te creëren met het speelgoedgeld dat zij met hun toverstaf tevoorschijn toveren.
De kneep zit hem in het feit dat er geen uitweg is. De mallemolen draait sneller en sneller omdat we een
dingetje steeds uit het oog verliezen: elk jaar moet er meer geld getoverd worden om de schulden en de
rente over die schulden van het voorgaande jaar af te betalen.
Elke euro, elke dollar en elke roebel die in circulatie komt of (contant of fictief) doet dat in de vorm van een
schuld. Wat er echter niet bijgeleverd wordt is de rente die over die schuld betaald moet worden. Daar zult u
voor moeten werken zodat u met nieuwe schulden de rente kunt betalen.
Jaren en jaren gaat het goed, omdat de mensen jong en gek genoeg zijn om steeds harder te lopen. Tot het
moment komt dat men niet nog harder kan lopen en de schulden hen boven het hoofd groeien. Dan komt
men de man met de hamer tegen en zal men zich moeten wenden tot de laatste redder in nood: de staat. Dit
stadium is momenteel het duidelijkst te zien in de VS waar alleen de overheid de mallemolen draaiende kan
houden met contraproductieve overheidsbanen en het openzetten van de geldkraan ('quantatative easing').
De overheid doet dat echter met geleend geld. Geleend geld waar rente over betaald moet worden. Maar
eens ook de grootste vis in de vijver niet meer kan betalen en nergens meer geld kan lenen is het tijd voor
de bankiers om te oogsten.
Dan begint het eindspel en vegen ze alles van waarde (onderpand voor de leningen) bijeen en vergaren ze
hun werkelijke macht.
Twintig jaar geleden zagen we een schoolvoorbeeld van het Grote Plan van de banken in de voormalige
Sovjet Unie. Enkele oligarchen kregen toen in geen tijd meer dan de helft van alle rijkdom van het
uiteenvallende land in hun bezit. Ze kochten bedrijven ter grootte van Shell voor slechts een fractie van de
werkelijke prijs, kochten enorme landgoederen en bossen - voormalig staatsbezit - om de straatarme
overheid aan liquide middelen te helpen. De rijkdom die ze daarmee verwierven is hallucinant. Wat ze ervoor
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deden als tegenprestatie? Niets! Een pennestreek, een paar cijfers in de computer van een bank intypen, en
hopla.
Ze kochten mediaconglomeraten, auto-industrieën en vliegtuigbouwers voor een prikkie. En alles was het
gevolg van het feit dat de Sovjetoverheid zijn schulden niet meer kon voldoen. Wat we begin jaren '90 in de
Sovjet Unie zagen gebeuren vormde een van de meest verbazingwekkende overdrachten van rijkdom ooit
gezien in de geschiedenis van de moderne mens. Rijkdom van honderden miljoenen Sovjetburgers
verdween binnen enkele maanden in de handen van een handvol oligarchen. Deze oligarchen - tot dan
succesloze, marginale figuren - werden binnen enkele maanden miljardair. En niemand vroeg zich af hoe het
kon. Verblind door de bomen die in de jaren '90 tot in de hemel leken te groeien kon het ook niemand wat
schelen. Slimme gasten, die oligarchen, was (en is?) de algemene gedachte.
Voordat u ook denkt dat die oligarchen gewoon heel slimme zakenmensen waren, die met hard werken
kapitaal hadden vergaard en in de chaos na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie hun slag sloegen: dat
waren ze niet.
De oligarchen waren niets anders dan ordinaire loopjongens voor de familie Rothschild. De rijkste familie
van onze planeet (hun rijkdom wordt geschat op ongeveer 50% van alle rijkdom op deze planeet!) voorzag
deze loopjongens van een eindeloze stroom contanten en hun eigen Russische banken als dekmantel en
uitvalsbasis.
Precies dat zal Griekenland, en daarna de rest van het vrije Westen overkomen. De beste Griekse
landerijen, eilanden en staatsinfrastructuur worden op dit moment verkocht aan de handlangers van de
Rothschilds en hun luitenants. De Westerse media (die de systeemzombies om u heen nog steeds als vrij
beschouwen, maar die volledig onder controle staan van de Rothschilds en hun vele franchises) noemen dit
'privatisering'. Als u in de Telegraaf, Knack of het Financieel Dagblad die term tegenkomt weet u dus wat er
werkelijk gaande is.
In Nederland gebeurde het al met grote delen van het openbaar vervoer, de gezondheidszorg en plaatsen
om uw auto te parkeren. Heeft u zich nooit afgevraagd wie er ineens geld genoeg kon hebben om de
Nederlandse spoorweginfrastructuur over te nemen? Wie er geld genoeg hadden om vanuit het niets
zomaar even een telecomfirma te starten? Hoe een internetbedrijfje als Google binnen tien jaar het hele
wereldwijde web inpalmde en zomaar even gedetailleerde satellietfoto's van de hele planeet in een perfect
werkend computerprogramma goot? Wie vanuit het niets een serverpark als dat van YouTube of Facebook
kon opzetten? Hoe Amazon 15 jaar kon draaien met enorme verliezen? Vraagt dan niemand zich af waar al
het geld vandaan komt om dat allemaal mogelijk te maken? Zelfs reuzen als Shell of General Electrics
zouden de investeringen die daarvoor nodig zijn niet kunnen verantwoorden. Dat kan alleen wanneer je een
geldpers in de kelder hebt staan.
Maar dat terzijde.
Wie het alleenrecht heeft voor het creëren van geld is oppermachtig. Bankiers hadden dit lang voordat u en
ik geboren werden al door, en het lijkt erop dat op het moment dat de wereld er langzaam achter komt welk
kunstje de bankiers hen geflikt heeft (nu) het eigenlijk al te laat is.
Hoe ze het doen:
1 - Precies zoals een drugsdealer te werk gaat hebben de banken iedereen verslaafd gemaakt aan het
goedje dat ze zelf maken: geld(=schuld). Eerst werd het iedereen gemakkelijk gemaakt, met kredietkaarten
en zeer losse voorwaarden voor leningen en uiterst positieve economische verwachtingen, waardoor niets of
niemand schroomde om een lening aan te gaan. Dit bracht een kredietmentaliteit teweeg waar iedereen aan
ten prooi viel - zelfs (en vooral) overheden. 'Koop nu, betaal later' was het devies, van alles en iedereen. Al
snel dacht niemand meer aan dingen van werkelijke waarde of spaartegoeden. De mensheid was verslaafd
aan schuld.
2 - Alle zaken van waarde, ooit vrijwel volledig in het bezit van privépersonen, bedrijven en overheden
werden belast met schuld, waardoor ze feitelijk al bezit waren van de banken.
3 - Op het moment dat banken voldoende schulden hadden uitstaan verkleinden ze de geldhoeveelheid en
barstte de zeepbel die ze zelf hadden gecreëerd.
4 - Vervolgens moesten de overheden garant staan voor de schulden van hun burgers. Dat konden de
overheden alleen door het aangaan van nog grotere schulden bij diezelfde bankiers.
5 - Op het moment dat zelfs de overheden hun schulden niet meer kunnen voldoen volgt een ronde van
privatiseringen, verdwijnt alles van waarde richting de banken en worden in een tijd van hyperinflatie enorme
hoeveelheden roerende en onroerende goederen opgekocht door de enigen die nog over contant geld
beschikken (de banken)
6 - Eens alle werkelijke waarde eigendom van de (grootste) banken is volgt er een totale ineenstorting van
het systeem (meestal in de vorm van een grootschalige oorlog), gevolgd door een monetaire revolutie,
waarbij de banken een groot deel van de eerder verkregen goederen weer verkopen en zo het grootste deel
van het nieuwe monetaire systeem weer in handen krijgen.
7 - Vervolgens zijn de banken de enigen die in het nieuwe monetaire systeem over voldoende liquide
middelen beschikken om leningen te kunnen verstrekken, en zo begint het hele spel weer van vooraf aan.

Nieuwsbrief nr. 131 – 20 juli 2011 - pag. 95

Als we deze punten even afzetten tegen de ontwikkelingen van de laatste jaren dan kunnen we stellen dat
stap drie in gang werd gezet in september 2008, en dat alle ontwikkelde landen op deze planeet momenteel
ten prooi vallen aan stap 4, 5 of 6. Veel Derde Wereldlanden zijn uiteraard al veel langer bij stap 6 beland,
en zouden derhalve moeten dienen als afschrikwekkend voorbeeld van wat mensen in de VS, Canada en
Europa te wachten staat.
Maar ook de VS kunnen al dienen als afgrijselijk voorbeeld voor wat Europa binnen enkele decennia ook zal
overkomen.
Alleen een totale revolutie van ons volledige systeem, een revolutie waarin de banken alles wordt
afgenomen wat ze bezitten, de geldvoorziening wordt overgedragen aan de burger (de overheid) en de
kwade genia achter het vernietigende werk van de banken en hun handlangers in de politiek en de media
voor de rest van hun leven achter de tralies verdwijnen kan ervoor zorgen dat uw en mijn kinderen en
kleinkinderen in vrijheid zullen kunnen leven en kunnen genieten van al het goede dat onze (in potentie)
prachtige planeet te bieden heeft.
Helaas heb ik er niet veel vertrouwen in dat het zover zal komen. Ja, steeds meer mensen snappen wat er
aan de hand is, maar het zijn er procentueel veel te weinig. En de meeste mensen willen het eenvoudig niet
weten, of zijn niet in staat te begrijpen dat een dergelijk duivels plan als hierboven werkelijk bedacht en
uitgevoerd zou kunnen worden, dat er mensen bestaan die dusdanig boosaardig zijn.
Maar hoe moeten ze er ook ooit achter komen zolang dat deel van de mensheid dat zich informeert over de
wereld om zich heen dat doet middels het raadplegen van bronnen die volledig onder controle staan van de
bedenkers van het duivels plan?
De meerderheid haalt zijn informatie uit kranten die geschreven worden door de loopjongens van de
Rothschilds.
Die kranten halen hun informatie bij persbureaus die eigendom zijn van de Rothschilds of een van hun
franchises.
De kranten en persbureaus hebben mensen in dienst die werden opgeleid op universiteiten waar de wereld
wordt uitgelegd volgens de visie van de Rothschilds.
Die kranten en persbureaus, en alle TV- en radiostations, checken hun feiten bij experts (economen,
historici, geologen, astronomen, medici, biologen, theologen, filosofen, etc.) die werden opgeleid op
universiteiten waar de wereld wordt uitgelegd volgens de visie van de Rothschilds.
Onze parlementen, rechtbanken, onze onderzoekscentra, de honderden 'onafhankelijke' denktanks, directies
van bedrijven, de officierenkaders van leger, politie en geheime diensten en misschien zelfs onze
koningshuizen worden bevolkt door mensen die werden opgeleid op scholen, academies en universiteiten
waar de wereld wordt uitgelegd volgens de visie van de Rothschilds.
En elke revolutionaire beweging die zijn kop boven het maaiveld uitsteekt wordt binnen geen tijd
geïnfiltreerd, overgenomen en geëlimineerd door loopjongens van de Rothschilds.
De hufterige mentaliteit van onze politieke leiders, onze industriëlen en zelfs al van gewone burgers is
slechts een gevolg van het voorgaande. Wie het denken van de Rothschilds wil doorgronden hoeft slechts
om zich heen te kijken en hij ziet de exponenten van hun filosofie in alle geledingen van de moderne
maatschappij.
U denkt dat dat wat overdreven is? Als uw familie door slimheid, list & bedrog 50% van alles van waarde op
deze planeet zou hebben vergaard zou u dan nog iets aan het toeval willen overlaten?
"De slimste truc van de duivel is dat hij de mens laat geloven dat hij niet bestaat," luidt een bekend gezegde.
De Rothschilds hebben iets soortgelijks uitgehaald. Ze presenteren zichzelf als filantroop, milieuactivist of
vlinderverzamelaar, spreken in de media steeds de taal van de meerderheid en zijn (buiten een zitje in het
Britse Hogerhuis) nooit publiekelijk op enigerlei wijze betrokken bij welk besluitproces dan ook. Een groot
deel van de wereld weet niet eens dat ze bestaan. Maar achter de schermen trekken ze direct of indirect aan
alle touwtjes en is er niemand op deze planeet machtiger dan de huidige patras familias van de Rothschilds
(op dit moment Lord Jacob Rothschild).
De enige hoop op werkelijke verandering die de wereld heeft zal dan ook moeten komen uit de rangen van
de Rothschildfamilie zelf. Zoals het in de geschiedenis van de mensheid al vaak gebeurde dat een verlicht
despoot een einde maakte aan het schrikbewind van zijn voorvaders, zo kan alleen een verlichte telg uit dit
almachtige bankiersgeslacht een einde maken aan de vernietigende werking van het dodelijke bankiersvirus.
Tot die tijd kunt u slechts bukken en er maar het beste van hopen.
Succes.
***
Vrij naar 'How Bankers Own the Earth And Then Some…'
Redactie en vertaling uit het Engels door Arjan Plantinga
http://zonnewind.be/economie/banken/planeet-rothschild.shtml
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Bankrekening nummers gaan veranderen!!
juli 18, 2011By: silviavideler
Ingezonden artikel door: Marion Verkleij
( Let wel: Ingezonden artikelen, die wij plaatsen behoeven niet altijd onze persoonlijke mening en visie weer
te geven!! Met name betreft dat als het dromen en/of visioenen aangaat, daar nemen wij dus geen ENKELE
verantwoordelijk voor en deze verantwoordelijkheid blijft dus expliciet bij de schrijver/schrijfster van het
desbetreffende ingezonden artikel. (S.V.)
6 6 6 begint in 2013, over anderhalf jaar dus al NWO inclusief Islam.
Wie moeite heeft zijn bankrekeningnummer te onthouden, krijgt het vanaf 2013 nog moeilijker. Dan zullen de
rekeningnummers niet langer uit zeven, negen of tien cijfers bestaan, maar uit achttien cijfers en letters.
Kwestie van Europese harmonisatie.
Van 11 September Tot De Onderhuidse Chip
Openbaring 13, vers 16-18
“En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een
merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen,
dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie
verstand heeft, berekene het getal van het beest. Want het is een getal van een mens, en zijn getal is
Zeshonderd zesenzestig.”
RFID chip implantatie straks voor iedereen verplicht?
2011 Update: Senaat Healthcare wetsvoorstel HR3200 werd aangenomen en ondertekend in de wet.
Deze nieuwe wet verplicht een RFID-chip, geïmplanteerd in ieder van ons. Deze chip zal niet alleen uw
persoonlijke informatie met opsporingsmogelijkheid bevatten, maar het zal ook worden gekoppeld aan uw
bankrekening. Op pagina 1004 van de nieuwe wet citeer ik: “Uiterlijk 36 maanden na de datum van
verordening”. Het is nu de wet van het land, dat we 23 maart 2013 allemaal verplicht zullen zijn om een
RFID-chip onder onze huid te hebben, en deze chip zal linken naar onze bankrekeningen evenals onze
persoonlijke gegevens en tracking capaciteit ingebouwd hebben.
BRON: Obamacare RFID Chip Implantaten
MERKTEKEN VAN HET BEEST (666) – RFID
Op dit moment worden computer ondersteunende biometrische identificatiesystemen snel ontwikkeld en
werden gemakkelijk geaccepteerd in onze samenleving. Miniatuur computerchips, met behulp van RFID
(Radio Frequency Identification) technologie, zijn reeds verwerkt in elektronische apparaten,
handelsgoederen, vee en mensen. Dit is niet de science fiction van morgen, het gebeurt vandaag.
In vele delen van de wereld wordt de Applied Digital Corporation‟s menselijk geïmplanteerde RFID microchip
(VeriChip) gebruikt om hulp te bieden bij de ziekte van Alzheimer, psychische aandoeningen, diabetes,
hartproblemen, en het helpt ook ontvoeringen te voorkomen. In de nabije toekomst zal dit type biochip breed
worden geaccepteerd en geïmplanteerd voor persoonlijke identificatie, bescherming, afluistering, tracking,
handel en andere toepassingen die je je nog niet kunt voorstellen.
Jammer genoeg slaan zulke biochips persoonlijke identificatie op en de informatie afkomstig van het gebruik
ervan zal worden opgeslagen en bijgehouden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Je lichaam wordt
een gelabeld bezit, dat wordt gecontroleerd, en wier gedrag wordt gecontroleerd. Implanteren van de chip in
het lichaam verandert een persoon fysiek, mentaal en uiteindelijk - geestelijk. Het probleem dat voortvloeit
uit het gebruik van de biochip in de mens is meer dan een esthetische, medische, politieke of juridische
kwestie.
Satan werkt in de wereld en hij vormt mensen en de samenleving om zijn doelstellingen te bereiken. Bekend
of niet, anti-christ zal mensen dwingen om een agenda te volgen en te gehoorzamen, welke in het beste
belang van ons mensen lijkt te zijn, maar zal, wanneer je het voorbeeld van de menselijke geschiedenis en
de menselijke rebellie tegen God volgt, leiden tot pijn en lijden totdat Christus wederkomt.
Er komt een tijd dat de maatschappij en het leven zal worden geregeerd door een zelf opgelegd systeem,
waarin de mensheid wordt gevolgd, geanalyseerd, gemeten en geëvalueerd door computers. In die tijd zal
iedereen, die weigert dit systeem te accepteren, worden gedood.
VORMING VAN EEN ALOMTEGENWOORDIGE SAMENLEVING
We zijn op weg naar een alomtegenwoordige samenleving, waarin mensen uit alle lagen van het leven
toegang tot alles hebben, overal en op elk moment, ongeacht tijd en locatie. Wat deze ontwikkeling drijft, is
de overtuiging dat we veiliger, eenvoudiger, rijker en leuker leven door het gebruik van technologie om
alledaagse aspecten van het dagelijks leven te beheren. In een samenleving die hunkert naar
geautomatiseerd financieel beheer, directe communicatie en beveiliging, is het niet veel moeite om RFID
biochips te laten implanteren in het lichaam, en uiteindelijk valuta te laten vervangen, dat gemakkelijk
gestolen kon worden, verloren of verborgen werd. In de nabije toekomst:
1) zullen alle mensen worden verplicht om een biochip te hebben. Alle economische financiële transacties
zullen gebruikmaken van deze chip en daarmee de huidige eenheid van geldwisseling vervangen.
2) zal inbreuk op de privacy zijn en vrijheid zal ophouden te bestaan.
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3) zal een charismatische leider, die de Anti-Christ is, heersen over de hele wereld door middel van een
systeem dat met elkaar verbonden is en van elkaar afhankelijk.
WAAROM ONDERHUIDSE CHIP WEIGEREN? (Openbaring 14, vers 9, 14, vers 11, 16, vers 2)
1) Het accepteren van dit merkteken is de onomkeerbare handeling van het verkopen van je ziel aan
satan. Deze zonde is onvergeeflijk en kan niet worden teruggedraaid door het fysiek verwijderen van het
merkteken (Openbaring 14:9-11). Je ziel behoort toe aan God. Dus als je dit merkteken ontvangt, zal je aan
satan toebehoren.
2) Als je dit merkteken accepteert, plaats je je geloof moedwillig in de mens en niet in God. Je kiest
actief om te leven zonder een liefdevolle God, die verlangt met jou de eeuwigheid door te brengen in de
hemel. God wil niet dat je de weg naar de hel kiest. God wist deze dingen van tevoren, en omdat Hij van ons
houdt en wil dat wij dit erkennen, werd het aan ons geopenbaard door middel van het schrijven van de
apostel Johannes in Openbaring rond 100 na Chr. Als je niet opgenomen wordt en daardoor achtergelaten
voor de grote verdrukking, moet je het merkteken van het beest niet ontvangen, ook al zul je dan worden
gedood. Je mag daarbij nooit vergeten dat te allen tijde de hoop van de hemel blijft tot het einde
komt.
Er is een droom van een man, die een droom had in 1981, en hij ziet wat er na de opname gebeurt
met degenen die achterblijven en het merkteken / chip van het beest weigeren.
Hier is de 1981 droom (in Engels!)
In de eerste minuut van onderstaande youtube video kun je zien hoe iemands hand wordt geïnjecteerd met
een chip op de exacte locatie, die de man in 1981 in zijn droom had.
Hieronder zijn een aantal weblinks opgenomen om te laten zien dat de RFID-chip momenteel wordt
geïmplanteerd in mensen, en de verschillende manieren waarop de technologie aan de oppervlakte komt.
Dit is niet alleen een toekomstige activiteit, het is zeer zeker van de tegenwoordige tijd. De Bijbel
beschrijft het merkteken van het beest in termen die exact overeenkomen met de RFID chip:
a) wordt gebruikt voor het kopen / verkopen; b) wordt genomen op de rechterhand / voorhoofd; c) een door
de mens gemaakt systeem. De Bijbel zegt dat er maar één merkteken is. De RFID chip komt overeen met
die beschrijving. Zie de links hieronder over alle mensen die deze chip reeds hebben.
Enkele bewijzen van het huidige wijdverspreide gebruik door mensen en het groeit dagelijks…
Amerikaanse overheids Gezondheidszorg plan visie, gebruikmakend van RFID technologie:
http://www.federalnewsradio.com/pdfs/cisco_federal_healthcare.pdf
Cincinnati bedrijf CityWatcher heeft medewerkers geïnjecteerd om veiligheidsredenen.
SoMark Industries ontwikkelt reeds een tattoo RFID merkteken.
MEXICO CITY- Veiligheidsdienst heeft het niveau bereikt voor de Mexicaanse procureur-generaal en ten
minste 160 mensen op zijn kantoor; ze zijn geïmplanteerd met chips die hen toegang verlenen tot veilige
ruimtes van hun hoofdkwartier.
Florida Healthcare System gebruikt de chip: http://www.chiroeco.com/chiropractic/news/3977/856/VeriChipCorporation-Launches-HEALTH-LINK-SYSTEM-in-Florida-Revolutionizing-Future-of-Emergency-Medicine/
Misschien hebben sommigen van jullie de volgende vraag: Hoe zit het met degenen die de chip niet willen,
maar gedwongen worden om het te krijgen? Zoals baby‟s, jonge kinderen tot de tienerleeftijd, van wie de
ouders gerechtelijke beslissingen voor hen maken - wat gebeurt er met hen? Zullen ze naar de hel gaan of
zullen zij worden gespaard?
“Mijn bloed is krachtiger dan satans plan met de chip. Als iemand uit zichzelf niet in staat is om de chip
vrijwillig te weigeren, en ik zie Mijn bloed in het leven van deze persoon, dan zal Mijn bloed alle chip effecten
wegspoelen. Ik kijk nog steeds naar iemands hart. Ik zendt geen baby‟s of jonge kinderen naar de hel, die
geen idee hebben van het chip implantaat in hun lichaam. Het is hetzelfde als met de bekering. Vanaf het
moment dat de kinderen weten over hun hemelse Vader en ze een perfecte keuze voor Mij kunnen maken,
zijn ze ook in staat om een keuze te maken voor deze chip.
Als de ouders verantwoordelijk genoeg zijn, zullen zij dit aan hun kinderen niet toestaan. Wanneer deze
kinderen nog steeds verplicht worden, en in het ergste geval gebonden, zal ik nog steeds naar hun hart
kijken en hen redden, wanneer ze tot Mij roepen en dit in principe weigeren. Iedere volwassene die deze
chip neemt, heeft kennis van Mijn Boek, Mijn heilig Woord en voor zulke mensen is alles verloren. Daarom is
het belangrijk om deel van Mijn Bruid te zijn, om klaar te zijn vóór de opname; zij zullen deze keuze nooit
hoeven maken.
De opname is nabij, zij is zelfs uitgesteld voor een bepaalde tijd. Als deze mensen wachten tot na de
opname, zal het chip implantaat een gedwongen zaak worden. Daarom is het belangrijk nu klaar te zijn voor
Mijn komst. Zie, ik kom zeer spoedig, wees gereed. Jouw JEZUS.”
Verkoop je ziel alsjeblieft niet aan de duivel voor een kort moment van comfort & eeuwig veroordeeld
worden. VERSPREID dit bericht. WAARSCHUW iedereen die je kent!
Bronnen:
http://nyxstory.wordpress.com/the-mark-666/
http://tora-yeshua.nl/2011/05/6-6-6-begint-in-2013-over-anderhalf-jaar-dus-al/
Vertaald: Marion Verkleij
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Meer informatie hierover:
(Door Ben Kok)
Vanaf 2013 (al over anderhalf jaar dus!) hebben we allemaal een bankrekeningnummer van 18 cijfers, om
Europese en/of wereldwijde uniformiteit te krijgen in het controleren van ons geldsysteem. Dat is al eerder
aangekondigd, maar nu weer in het nieuws en is dus binnenkort een feit. Ik leef in de verwachting van de
komst van Yeshua ha Mashiach ben David als Koning te Yerushalayim, en een van de tekenen van de
eindtijd en de nadering van Zijn komst is het teken 6 6 6. Het getal van de mens is 6 en dit is dan drievoudig,
de ultieme menselijke macht. Het laatste Bijbelboek, Openbaring van Yeshua aan Johannes, legt uit in 3:1118 dat de wereld in die eindfase door een anti-Messiaanse macht, een politieke en religieuze macht, zal
worden beheerst, naar mijn mening de NWO (Nieuw Wereld Orde).
Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/2433611/2011/05/19/Rekeningnummerbestaat-na-2013-uit-18-tekens.dhtml

Sharia-gecontroleerde zones in GB
E.J. BRON - 15 JULI 2011
Stickers met de waarschuwing: “U betreedt een sharia-gecontroleerde zone”.
Sharia in Walthamstow. We moeten de krant Daily Star en Anjem Choudary (een in
Londen wonende islamitische extremist) vaak met een korreltje zout nemen wat
betreft deze groepering. Maar ik twijfel er niet aan, dat het volgende precies
datgene is wat Hizb ut-Tahrir. Talibat Jam (Pakistaanse islamitische organisatie)en
al die andere veel machtiger groeperingen werkelijk willen.
Hardcore islamisten hebben geprezen om in de nieuwe sharia-gecontroleerde
zones alcohol en de mengeling van geslachten te verbieden. Deze stap zal leiden
tot een stroom van duizenden stickers, die verkondigen: “Geen gokspelen, geen
muziek of concerten, geen pornografie of prostitutie en geen drugs of sigaretten”.
De affiches verkondigen: “U betreedt een sharia-gecontroleerde zone, hier gelden
islamitische wetten.” In het Londense district Waltham Forest willen de radicalen
met de gecontroleerde zones in het begin van deze maand beginnen. Ze
verklaarden, dat hun strike regels door duizenden “sharia-agenten” op straat
zouden worden bewaakt. De prediker Anjem Choudary noemt deze plannen een
alternatief voor de pogingen van de regering om d.m.v. preventie de gewelddadige
islam te bestrijden.
Gisteravond waarschuwde Anjem Choudary, de voormalige leider van “al-Muhaijoun” en “Islam4UK” (twee
door de Britse regering als terroristisch beoordeelde organisaties, die intussen verboden zijn): “De
preventieve strategie van de Britse minister van binnenlandse zaken Theresa May zal de komende weken in
Waltham Forest met een afficheactie voor sharia-gecontroleerde zones worden beantwoord. Dat betekent,
dat de islamitische gemeenschap in deze gebieden drugs, alcohol, pornografie, gelukspelen, woeker en de
vrije omgang tussen de geslachten, men zou kunnen zeggen de vruchten van de westerse civilisatie, niet zal
tolereren”.
Het wordt een reusachtige flyercampagne, die gericht is op de islamitische en niet-islamitische
gemeenschap, om te laten zien wat de sharia economisch, sociaal en politiek betekent.
Waltham Forest (stadsdeel van Londen), inclusief Walthamstow en Leyton (eveneens stadsdelen van
Londen) zullen het doelwit van demonstraties zijn. We willen het gebied leiden als sharia-gecontroleerde
zones en het zaad zaaien voor een toekomstig islamitisch emiraat. We willen een gebied creëren, waarin
moslims samen kunnen leven, zaken met elkaar doen en onder elkaar interactief zijn i.p.v. met de brede
samenleving.
“Er zijn 25 gebieden in het land, waarin het gewelddadige extremisme een probleem vormt, zoals de
regering het noemt. Wij zullen naar al deze gebieden toegaan en onze eigen sharia-zones installeren. Dat is
de beste manier om dronkenschap, vernielingen, prostitutie en kleine criminaliteit, die men in Engelse steden
tegenkomt, tegen te gaan.”
“We leven onder niet-moslims, maar we moeten ons van hen onderscheiden.”
“We hebben nu honderden, zo niet duizenden, mensen in het land, die bereid zijn om in de straten te
patrouilleren en er zijn tussen de 10.000 tot 50.000 stickers klaar om verdeeld te worden.”
Bron: http://jeanjean2brambilla.wordpress.com/2011/07/12/scharia-in-uk/
Auteur: jeanjean4
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's Werelds exorcisten bezorgd over verband vampierenhype en bezetenheid
De Twilight vampieren filmsaga is vooral onder jongeren immens populair.
Vorige week kwamen in Polen 300 exorcisten uit de hele wereld bij elkaar om op
een congres te discussiëren over het ogenschijnlijke verband tussen de vooral
onder jongeren populaire vampierenhype (denk aan de Twilight filmsaga) en een
duidelijke toename van het aantal demonisch bezetenen. De noodzaak van dit
congres laat een zorgwekkende ontwikkeling zien die nog maar 50 jaar geleden
onmogelijk werd geacht, namelijk een explosie van het oude occultisme en een sterk opkomende gevaarlijke
fascinatie met alle paranormale zaken bij een in spiritueel opzicht volkomen stuurloos lijkend publiek.
Alleen al in de VS zijn er 200.000 geregistreerde 'heksen' en maar liefst 8 miljoen ongeregistreerde
beoefenaars van enige vorm van 'hekserij'. Bij jongeren in zowel het voortgezet als het hoger onderwijs zijn
geesten, incubus en succubus (seksuele geesten), heksen, vampieren, weerwolven en andere
'nachtwezens' immens populair en zijn ze zelfs vaak het object van verlangen en begeerte. Deze
paranormale wezens zijn letterlijke idolen geworden, vooral vanwege de mystieke kracht die ze zouden
bezitten en waar velen heimelijk jaloers op zijn.
Gefascineerd door duistere wezens
Psychologen weten al geruime tijd dat vrouwen zich aangetrokken voelen tot sterke mannen, maar slechts
weinigen zullen ooit vermoed hebben dat deze behoefte vooral jonge vrouwen ertoe zou bewegen om zich
te laten verleiden tot fantasieën over en zelfs het letterlijk aanbidden van deze over mysterieuze krachten
beschikkende, voor eeuwig verdoemde wezens, zoals deze worden afgeschilderd in films zoals Twilight,
New Moon en Eclipse. Het ontbreekt in dit artikel aan de ruimte om de enorme lijst fanwebsites,
muziekvideo's, tv-series, magazines en films die gewijd zijn aan de romantische of seksuele obsessie die
veel jongeren koesteren voor deze verleidelijke demonen-in-het-vlees op te noemen. Naast de genoemde
zeer populaire Twilight-saga gaat het om tv-series zoals Being Human, The Gates, Underworld, The
Vampire Diaries, True Blood en letterlijk tientallen anderen, waaronder The Liar, een serie die in heel
Amerika te zien is en gaat over een door (homo)vampieren gerunde seksclub. Ook talloze popsterren zoals
Lady Gaga, Natalia Kills, Jessie J en Britney Spears lijken op vergelijkbare wijze gepakt te zijn door de
demonenkoorts en hebben hun muziek in toenemende mate gebruikt voor het uiten van magische spreuken,
occulte woorden en esoterische symbolen. Zelfs kerkleiders en christelijke tieners lijken betoverd te zijn door
'de duistere kant' van deze wezens. In april berichtte de Engelse Telegraph dat het toenemende satanisme ook in de kerken- ervoor zorgt dat er steeds meer een beroep moet worden gedaan op exorcisten die
opereren binnen traditionele religieuze principes. Sommigen maken zich daar echter geen zorgen over en
denken dat de huidige fascinatie met duistere bovennatuurlijke zaken wel weer zal overwaaien. Het
vampirisme van de Twilight serie en de hekserij van Harry Potter zullen volgens hen over enkele jaren net zo
onbetekenend zijn als de 'cowboy en indiaantje' spelletjes die de jeugd van 30 en 40 jaar geleden
naspeelden.
Strijd om de ziel van een hele generatie
Theologische experts, demonologen en exorcisten denken daar echter duidelijk anders over. De laatste
jaren zijn de 'ouderwetse' vampieren, die nog konden worden gestopt door christelijke symbolen zoals het
kruis, in films, series en op het internet vervangen door veel machtigere en vooral aantrekkelijker uitziende
monsters met een intens demonisch karakter, die steevast als onkwetsbaar voor de kracht van Jezus
Christus worden afgeschilderd. Het gevolg is dat de moderne jeugd zich massaal gestort heeft op
pentagrammen en 'bloed convenanten', waarmee ze zich -fictief of werkelijk- hebben verbonden met duistere
krachten die veel sterker zijn dan oudere generaties ooit hadden kunnen vermoeden.
In dit tijdperk worden mensen door deze sterk toegenomen demonisch invloed systematisch verleid door een
bovennatuurlijk systeem waarin zogenaamde kosmokrators -de heersers der duisternis, die in en door hun
menselijke partners werken- aan het hoofd staan van een enorm leger (boze) geesten, die als doel hebben
om tot ieder aspect en elk niveau van onze materiële wereld door te dringen en deze te overheersen. Als de
onzichtbare sluier tussen de materiële en de immateriële wereld zou worden weggehaald, zouden we een
wereld zien waarin er een felle strijd plaatsvindt tussen goed en kwaad en waar complete legioenen oorlog
voeren om de controle over steden, landen en individuele mensen. Inzet: de ziel van ieder individu, ja, zelfs
de ziel van een hele generatie.
Geestelijke machten
In onder andere het tiende hoofdstuk van het Bijbelboek Daniël krijgen we inzicht in deze voortdurende strijd
tussen de geestelijke machten. Daniël hoopt van God een openbaring te krijgen over de toekomst van Israël
in de eindtijd (een toekomst die nu werkelijkheid aan het worden is). Na drie weken intensief bidden en
vasten verschijnt er een engel bij hem die zegt dat hij al na Daniëls eerste gebed naar hem op weg ging,
maar dat hij 21 dagen lang werd tegengehouden door de 'vorst' van Perzië - een over dat rijk heersende
machtige demon. Pas na hulp van de aartsengel Michael kon de engel zijn weg naar Daniël vervolgen.
Ook uit andere Bijbelgedeeltes blijkt dat demonische machten zijn gesteld over landen en grote wereldrijken
zoals Babylon, Griekenland, Rome en het komende laatste (achtste) wereldrijk, volgens sommigen de New
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Age Nieuwe Wereld Orde, volgens anderen het islamitische Kalifaat zal zijn. Overigens komt het concept dat
spirituele wezens volgens een bepaalde rangorde heersen over steden, regio's, landen en zelfs hele
werelddelen ook in andere religies voor. Over wie of wat deze wezens precies zijn, waar ze vandaan komen
en wat ze willen bestaan grofweg zeven verschillende visies:*
1. Demonen zijn geesten van een ras dat vóór Adam leefde.
2. Demonen zijn wezens van andere planeten of komen uit een andere dimensie.
3. Demonen zijn het nageslacht van (gevallen) engelen en menselijke vrouwen.
4. Demonen zijn geesten van overleden slechte mensen.
5. Demonen zijn gevallen engelen.
6. Demonen zijn een combinatie van de bovenstaande visies.
7. Demonen bestaan niet.*
* Voor een nadere uitleg van deze 7 visies: zie dit artikel.
Demonen zijn hier
Hoe u er ook tegenaan kijkt, één ding is zeker: -om met Carol Anne in de horrorfilm Poltergeist (1982) te
spreken-: 'Ze zijn hier'. Demonen -of boze geesten, gevallen engelen, of een mix hiervan- hebben volgens
de Bijbel een militaristische interesse in de mensheid en in de door de mens bewoonde gebieden. Volgens
het Oude Testament zijn het pure demonen die achter de afgoderij van de Twilight-films zitten
(Deuteronomium 32:17), en in het Nieuwe Testament verwijst iedere schrijver naar hun invloed.
Deze zienswijze wordt tevens bevestigd in buitenbijbelse boeken en teksten, inclusief pseudo-epigrafische
werken zoals het Boek van Enoch en de post-Nieuw Testamentische geschriften zoals Didache, Ignatius'
Epistel aan de Efeziërs en de Schaapherder van Hermas. De vroege christelijke kerkvaders onderstreepten
dat er niet alleen overal om ons heen kwaadaardige geesten bestaan, maar ook dat er onzichtbare
tussenpersonen zijn -zowel goede als kwade- die zich in onze huizen, kerken, overheden en maatschappij
bezig houden met zowel spirituele als menselijke persoonlijkheden. Deze interactie ontstond onder andere
vanuit de zogenaamde 'goddelijke raad', een term die door Hebreeuwse en Semitische geestelijken werd
gebruikt om het hele scala aan goddelijke wezens of engelen, die de zaken in de hemel en op aarde
behartigen, te beschrijven. Experts op dit gebied gaan ervan uit dat de wereld en zijn bevolking tijdens de
bouw van de toren van Babel door de soevereine God van Israël werden onterfd en werden geplaatst onder
de autoriteit van minder goddelijke wezens, die later in hun bestuur over de landen en volken corrupt en
ontrouw werden aan God. Net als Babel zouden deze wezens zich vervolgens als goden hebben laten
vereren, waardoor de aanbidding van demonen ontstond (Handelingen 7:41-42, Psalm 96:5; 1 Kor.10:20) en
tevens het streven van deze gevallen engelen om de mensheid weg te leiden van de enige ware God.
Nieuw soort spiritualiteit
Alhoewel de Bijbel duidelijk waarschuwt geen dergelijke bovennatuurlijke entiteiten in je leven toe te laten en
je niet in te laten met het occulte, lijken de jongeren van vandaag zich extreem aangetrokken te voelen tot de
herleving van het vroegere heidendom en alle paranormale ervaringen die daaraan verbonden zijn.
Sociologen zien de fascinatie van het publiek met de eerder genoemde films en series zoals Twilight, New
Moon, Eclipse, Ghost Hunters, Paranormal State, Psychic Kids: Children of the Paranormal, The Haunted en
natuurlijk Harry Potter als het bewijs dat er iets veel ingrijpenders aan de hand is dan enkel een tijdelijke
paranormale hype. Volgens deze sociologen is het namelijk een signaal dat er een nieuw soort spiritualiteit
in opkomst is en er zelfs een informele consensus richting een post-Nieuw Testamentische theologie
ontstaat, een theologie die triest genoeg bevorderd en omhelst lijkt te worden door moderne christelijke
kerken waarin het Bijbelse basisevangelie gestript is van zijn 'moeilijke' (niet prettig in het gehoor liggende)
kanten zoals zonde, schuldbesef, berouw, strijd, opoffering, volharding en 'je kruis dragen'.
Armageddon nabij
Voor Bijbelgetrouwe christenen zal het dan ook glashelder zijn dat we in de profetische eindtijd leven waarin
de wereld afsnelt op het allerlaatste conflict, oftewel 'Armageddon', waarin behalve de legers van de wereld
ook de geestelijke machten tegenover elkaar zullen staan en een ongekende oorlog zullen uitvechten. De
demonen die achter de idolen van Twilight, True Blood en Harry Potter zitten zullen dan de strijd aanbinden
met Jezus Christus. 'Vreselijk zal de HEERE tegen hen wezen, want Hij zal al de goden der aarde doen
uitteren' (Zefanja 2:11). Ook de menselijke volgelingen van deze heidense godheden zullen zich in de strijd
werpen en hun afgoden om hulp vragen (Opb.9:20) in de oorlog tegen de christelijke God:
'En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie
onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan
naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige
God... En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon' (Opb.16:1314+16). Als de huidige fascinatie van de mensheid met duistere wezens zoals demonen, weerwolven,
vampieren en geesten een indicatie is van de tijd waarin we leven, dan lijkt de duivel een verbond te hebben
gesloten met de moderne samenleving. Iedere man, vrouw, jongen en meisje kan dan maar beter snel
kiezen aan welke kant hij of zij wil staan, want de laatste, ongekend heftige strijd tussen goed en kwaad zou
wel eens heel spoedig kunnen gaan losbarsten.
Xander - (1) Raiders News Network
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Fukushima: vlees radioactief door gigantische blunder overheid
Bron / origineel: www.yomiuri.co.jp
De bron voor het radioactieve rundervlees blijkt rijststro te zijn.
Ambtenaren van het Japanse ministerie van landbouw, bosbouw en visserij
hebben toegegeven dat zij er niet over na hebben gedacht dat runderen
eventueel radioactief rijststro zouden eten.
Dit is niets minder dan een gigantische blunder van de overheid. Het ging boven ons voorstellingsvermogen
dat stro een bron van radioactieve straling kon zijn, verklaarde een ambtenaar van het ministerie.
In totaal wordt het vlees van (op dit moment) 143 runderen verdacht op de verontreiniging met radioactief
cesium na het eten van rijststro welke in de provincie Fukushima in de buitenlucht was opgeslagen. Het stro
is vervolgens verspreid door de groothandel, via diverse verkooppunten aan de veehouders in meerdere
Japanse provincies. De veehouders en onder andere de vleesindustrie hebben woedend gereageerd op de
bekendmaking, wederom een falende overheid. Op 19 maart, ongeveer een week nadat de crisis in de
Fukushima kerncentrale No. 1 begon, reageerde het landbouwministerie door middel van instructies aan de
locale ambtenaren. De documenten benadrukten dat het vee geen voedsel te eten kreeg welke na de
explosies in de centrale van het veld werd gehaald. Alleen voedsel welke binnen was opgeslagen mocht aan
de dieren gevoerd worden. Echter de instructies legden geen beperkingen voor het rijststro op. Eind april
legde het ministerie een nieuwe serie regels voor veevoeder vast. Het veevoeder mocht niet meer als 300
becquerel radioactiviteit per kilogram bevatten. Echter, het ministerie faalde jammerlijk om dit ook voor het
stro van de rijstboeren vast te leggen.
Rijststro is niet geschikt voor veevoeder daar het maar heel weinig vitamine A bevat. Echter door het voeren
van stro ontwikkelen de runderen gemarmerd vlees, dit vlees is zeer geliefd bij de consument. Dit is de
reden waarom vele veehouders het rijststro hebben bijgevoerd, enkele maanden voordat ze naar de
slachterijen werden verscheept. Rijststro wordt normaliter geoogst in de herfst en gedurende de winter
binnen opgeslagen. Het ministerie verwachtte niet dat het stro besmet zou worden met radioactieve deeltjes.
Echter een man die in de vleesindustrie in de provincie Fukushima werkt vertelde dat het algemeen bekend
is dat in gebieden waar weinig sneeuw valt, sommige rijsteboeren hun stro gedurende winter op veld laten
liggen. Hier droogt het beter. Wanneer gras besmet wordt met radioactieve deeltjes dan is dit ook het geval
voor stro, wat is hier moelijk aan, klaagt een 33 jarige slager in Hakusan, provincie Ishikawa. Sinds de
nucleaire ramp verkoopt de slager alleen vlees van runderen uit het westen van Japan. Voor de ramp werd
in zijn winkel ook vlees uit de regio Tohoku verkocht. Op 18 april verplichtte de overheid de veeboeren uit
de buurt van de ontplofte centrale de runderen te controleren voordat deze op transport werden gezet.
Experts uitten al snel hun bezorgdheid, op deze wijze kon men de werknemers van de slachterijen
beschermen maar er was niets bekend over de radioactiviteit van het vlees zelf.
De controles bestonden uit metingen aan de buitenkant van de runderen. Transport was toegestaan indien
de radioactieve emissies niet hoger was als 100.000 cpm (counts per minute). Bij dezelfde hoeveelheid
radioactief materiaal op een mens is een volledige ontsmetting noodzakelijk.
Volgens het landbouwministerie zijn er tot nu toe 12000 runderen gecontroleerd, geen enkel dier is
afgekeurd. Het ministerie had de veehouders de opdracht gegeven om te rapporteren welk voer en water
aan de dieren werd gegeven. Echter er is een boer bekend welke runderen verscheepte waarvan de
radioactiviteit boven de vastgestelde grens lag, dit was mogelijk door een onnauwkeurige rapportage. Het
verontreinigde rundervlees werd op 8 juli ontdekt.
De verantwoordelijke functionaris verklaart dat de overheid naar een manier zocht om de veiligheid van de
consument te garanderen door de bron uitgebreid te controleren. Echter achteraf was het beter geweest als
het vlees ook nog eens gecheckt werd.
Sommige ambtenaren uit de provincie Fukushima verklaarden dat al het vlees van het vee uit het gebied
gecontroleerd dient te worden op radioactiviteit. De overheidsmedewerkers benadrukten dat Japan sinds
2001 alle runderen ondezoekt op gekke koeien ziekte.
Echter de controle van 90 monsters van hersenweefsel kost slechts 3 uur terwijl de controle op radioactiviteit
van het vlees bij een enkel rund een uur in beslag neemt. Daarnaast kost dergelijke apparatuur bijna €
200.000.
De locale overheden zullen al het rundervlees gaan controleren indien zij de opdracht van de central
overheid ontvangen. Maar zij zijn nu al onderbezet bij de controles op andere voedselproducten.
Op dit moment is de centrale overheid van plan om het transport van het vee uit de Fukushima regio te
beperken. Echter een schatting bestaat dat al enkele duizenden dieren sinds het begin van de nucleaire
crisis uit het gebied verscheept zijn. Het achterhalen en testen van al deze is dieren is een moeilijke zoniet
een onmogelijke taak.
Het ministerie van volksgezondheid verklaart dat het transport van vee uit gebied beperkt dient te worden,
vervolgens moet het framework voor inspectie compleet gereorganiseerd worden.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/fukushima_vlees_radioactief_door_gigantische_blunder_overheid
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Natuurlijk medicijn vernietigt alleen kankercellen
Complete artikel: www.visionair.nl
Kanker, de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland, kon tot nu toe alleen maar
behandeld worden door te snijden, te vergiftigen of weg te branden. Tot nu toe. Een
nieuw medicijn pakt kankercellen nu precies op de plek waar het het hardste
aankomt. Het goede nieuws: bijna zonder bijwerkingen.
De zwakke plek van kanker
Kankercellen groeien en delen erg snel. Die groei betekent dat er veel zuurstof
wordt gebruikt en dat er veel zuurstofradicalen (reactive oxygen species of ROS) ontstaan. Dat zijn
incomplete moleculen, die, als ze niet snel worden weggevangen, de cel te gronde richten omdat ze letterlijk
overal mee reageren. Cellen, ook kankercellen, gebruiker voor dit wegvangen speciale enzymen.
Kankercellen springen nogal slordig met hun voedsel om en produceren veel meer zuurstofradicalen dan
normale cellen. Gewoonlijk weten ze dit te ondervangen door extra veel beschermende enzymen te
produceren. Nu is er een stof ontdekt die kankercellen precies op deze zwakke plek raakt.
Stof uit Indiase peper vergiftigt kankercellen
De stof, piperlongumine, is afkomstig van Piper longum L., een peperplant uit Zuid-India en Zuid-Oost-Azië
die veel in de lokale geneeskunde wordt gebruikt. Piperlongumine laat kankercellen stikken in hun eigen
afval door deze enzymen bijna helemaal te blokkeren. Voor de rustig voortkabbelende normale
lichaamscellen is dat niet zo erg, het beetje enzymactiviteit dat overblijft is voldoende om ze in leven te
houden. Voor kankercellen is het echter dodelijk. Het gevolg is dat alleen de kankercellen worden aangepakt
terwijl er geen schade optreedt in normale lichaamscellen.
Effectiever dan chemotherapie met taxol
In muizen bleek piperlongumine veel effectiever dan het veelgebruikte paclitaxel (taxol), dat uit taxusbomen
wordt gewonnen. Zowel uitzaaiingen als goedaardige gezwellen moesten er aan geloven. Onderzoekers
manen tot voorzichtigheid, maar dit natuurlijke middel zou wel eens de mensonterende chemotherapie bij
veel snel uitzaaiende kankersoorten kunnen vervangen. Aan de andere kant: Nature is een algemeenwetenschappelijk toptijdschrift dat alleen zeer hoogwaardig onderzoek publiceert. Er is alle reden voor dit
onderzoek zeer serieus te nemen. Dit medicijn zou (als het in mensen vergelijkbaar effectief werkt als in
muizen) wel eens een einde kunnen maken aan heel veel menselijk leed. Zonder patenten deze keer, want
deze plant wordt al eeuwen lang gebruikt.
bron: Visionair

Onderzeese vulkanen met hoogte van 3.000 meter gevonden
Geplaatst door: Redactie Earth Matters - Bron: Niburu
Bij Antarctica hebben wetenschappers een nieuwe keten van enorme onderzeese
vulkanen gevonden, zo meldt National Geographic.
Onder het wateroppervlak werden tot op heden onbekende vulkanen gevonden
waarvan sommige een hoogte bereiken tot 3.000 meter, aldus het British Antarctic
Survey (BAS). De vulkanen zijn gedurende een maand lange expeditie gevonden bij de Zuid-Georgia en de
Zuidelijke Sandwicheilanden waarbij sonar werd gebruikt om een gat van 600 bij 150 kilometer in bestaande
kaarten van de zeebodem op te vullen.
Fuji
De Zuidelijke Sandwicheilanden zijn vulkanisch actief. In 1962 vond een passerend Brits marineschip grote
hoeveelheden puimsteen wat duidt op vulkaanuitbarstingen onder het wateroppervlak.
De wetenschappers verwachtten echter geen vulkanen aan te treffen ter grootte van de berg Fuji in Japan.
Enkele vulkanen reiken tot 70 meter onder het wateroppervlak terwijl op bestaande zeekaarten in het
specifieke gebied enkel diep water is afgebeeld.
Nieuwe diersoorten
De actieve vulkanen bevatten bovendien hydrothermale bronnen die een unieke habitat vormen voor leven,
waarvan sommige soorten mogelijk lijken op organismen die kunnen overleven nabij hydrothermale bronnen
op andere werelden, zoals Jupiter‟s maan Europa. De hellingen van de vulkanen zijn een perfecte
leefomgeving voor vissen en andere zeedieren. “We hebben dit soort gebieden vaker onderzocht en troffen
toen nieuwe diersoorten aan,” zei vulkanoloog Phil Leat van het BAS.
Bron vertaling: www.niburu.nl - Originele artikel: www.nationalgeographic.com
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Brussel wil bankrekening voor iedereen
BRUSSEL – Iedereen in de Europese Unie heeft recht op een bankrekening, ongeacht zijn of haar financiële
situatie of woonplaats.
Dat stelde de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, maandag in Brussel.
De commissie wil dat de 27 EU-lidstaten ervoor zorgen dat elke Europese burger een lopende rekening kan
openen en die gratis of tegen redelijke kosten kan gebruiken.
Ongeveer 30 miljoen personen in de EU hebben geen rekening. Zes tot zeven miljoen van hen werden door
banken geweigerd. Zonder toegang tot een lopende rekening is het dagelijks leven moeilijk en duurder,
aldus Europees Commissaris Michel Barnier (Interne Markt): ”Een bankrekening is een eerste vereiste
geworden om volledig deel te kunnen nemen aan het economische en sociale leven in een moderne
maatschappij.”
Het gebruik van contant geld daalt snel.
Barnier wil over een jaar kijken in hoeverre de situatie is verbeterd. Desnoods wil hij daarna met bindende
regels komen.

Kans op gevangenisstraf vanwege bio-groentetuin in voortuin
Door Jessica Alkemade op 19 juli 2011
Julie Bass uit Oak Park (Michigan, VS) vond het wel een leuk idee van Michelle
Obama; zelf een groentetuintje hebben. Omdat biologische groenten te duur zijn,
omdat het leuk is om zelf te doen. Ze besloot dit in haar voortuin te doen, met het
idee dat de buren het wel leuk zouden vinden. De buurtkinderen vinden het
geweldig en helpen regelmatig mee. Blijkbaar zijn niet alle buren het eens met
haar. De gemeente werd ingelicht en Bass kreeg te horen dat er in een voortuin
alleen “geschikt” levend groen mag groeien. Stedenbouwkundigen zeggen dat groenten daar niet voor in
aanmerking komen, de reden is onduidelijk.
Julie heeft een boete gekregen en ze heeft een misdrijf begaan. Ze moet de planten uit de voortuin
verwijderen en eventueel in haar achtertuin planten. Dat is zij niet van plan. Er staat een hoorzitting gepland
op 26 juli.
Zie hier de volgende filmpjes erover:
In een van de filmpjes is te horen dat het “geschikte” groen “normaal” moet zijn. “Nergens zie je groenten in
een voortuin”, aldus een gemeente-ambtenaar. Dan kijkt de oplossing simpel: er zouden meer mensen
groenten in hun voortuin kunnen planten. Blijkbaar is het voor sommige mensen erg eng als iemand buiten
de gebaande paden loopt. Al eerder schreef ik over het verbieden van het telen van je eigen groenten in de
VS.
Dat is niet het enige. De biologische teelt wordt ook bedreigd door bedrijven als Monsanto, die patenten
aanvragen op biologische groenten. Het is dus niet alleen aan de gang in de VS maar in de hele wereld.
Arend Zeevat schreef hier onlangs een artikel over. Zo wil minister Veerman dat de biologische sector in
Nederland het exclusieve Eko-keurmerk opgeeft, zodat het met gangbaar geteeld voedsel gemengd kan
worden. Er kan dan een ruimere invulling worden gegeven aan het woord “biologisch”. Dat is een bedreiging
voor het woord biologisch en een enorme misleiding.
Gelukkig hoor ik veel positief nieuws uit het land. Zo is de biologische sector in opmars, ondanks dat veel
boeren hiervoor kiezen vanwege het feit dat er met biologisch meer te verdienen valt, is dat toch een goede
ontwikkeling. Biologisch is trendy maar laten we hopen dat het geen kortlopend modeverschijnsel is. Ook
hoor ik van mensen die niet alleen in hun eigen tuin biologische groenten telen maar ook gebruik maken van
gemeentetuinen door daar groenten te planten. Wel opletten voor hondenplas, denk ik dan.
Het wordt tijd dat “gangbaar” betekent dat het zonder gif is geteeld. Tot die tijd kun je kiezen voor het ekokeurmerk of een (hobby)teler benaderen die geen keurmerk heeft (want ook dat kost geld) maar wel zonder
gif kweekt. Probeer in elk geval de basis van je groenten biologisch aan te schaffen (aardappelen, uien).
Kook zoveel mogelijk vanuit de basis (dus zonder zakjes) en maak je eigen sauzen en soepen. Gebruik
eigen kruiden in plaats van kant-en-klaar gekruid voedsel. Dat is nog een stuk voordeliger ook! Het kost
misschien meer tijd om eten te bereiden maar dat is een kwestie van prioriteiten; zie koken niet als een
moeten maar als een belangrijke activiteit van je dag (in plaats van een film kijken, bijvoorbeeld). Je bent er
op dat moment veel bewuster mee bezig en je kunt de liefde in het eten proeven.
Auteur: Jessica Alkemade - Bron afbeelding: You Tube
Lees meer van Jessica Alkemade
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Hittegolf in VS bereikt gevaarlijk hoogtepunt
Amerikaanse autoriteiten hebben gewaarschuwd voor een potentieel dodelijke hittegolf die over het midden
van het land trekt.
In delen van het Midwesten bereikte de warmte-index - hoe warm het voelt - meer dan 38 C. De hitte en
vochtigheid maakt dat de lucht in Newton in de staat Iowa aanvoelt als 52 C aldus de weerberichten.
De National Weather Service waarschuwde voor "de meest significante hittegolf die de regio heeft ervaren
van over ten minste de laatste vijf jaar".
De "warmtekoepel" van hoge luchtdruk, hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid wordt verwacht zich uit
te breiden van de centrale Midwest binnenlanden van de V.S. naar het oosten toe, waardoor de oostelijke
staten midweek bereikt worden.
"De combinatie van hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid zal een gevaarlijke situatie geven waarbij
allerlei ziektes door oververhitting waarschijnlijk zijn," zo waarschuwt de National Weather Service.
Getroffen staten zijn Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Missouri, Kansas, Nebraska, Oklahoma, en Zuiden North Dakota.
Autoriteiten waarschuwen ingezetenen om tijdens de hitte veel te drinken, in ruimten met air conditioning te
blijven en uit de zon.
Bron: BBC.

Maxima van 18 juli 2011.

In de V.S. draven ze wel heel erg door met hun „security‟ - Terroristen dreigen met lichaamsbom op
vliegtuigen
Terroristen spelen met de idee om bommen chirurgisch in te
brengen bij aanslagplegers en zo controles op vliegvelden te
omzeilen. Dat kregen luchtvaartmaatschappijen te horen van de
Amerikaanse regering. Er zou geen bewijs zijn voor concrete
plannen, maar de waarschuwing zou kunnen leiden tot strengere
controles op luchthavens binnen en buiten de VS.
Een woordvoerder van de Transport-veiligheidsdienst stelt dat
passagiers die naar de VS vliegen waarschijnlijk te maken gaan
krijgen met onvoorspelbare controles die per vliegveld zullen verschillen. Zo kan er een gesprek
plaatsvinden met passagiers, kunnen ze gefouilleerd worden of zal er gebruik gemaakt worden van
geavanceerde technieken en technologieën.
De huidige scanners kunnen geen explosieve materialen detecteren die zich onderhuids bevinden. (svm)
bron: HLN.BE - © ap
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