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Maandagmorgen briefing (Week 37, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 19-09-2011
Hoewel de kans klein is dat het voorstel niet wordt afgeschoten door de Verenigde
Staten en de west Europese lidstaten van de VN-veiligheidsraad, is de Palestijnse
aanvraag tot lidmaatschap van de Verenigde Naties bijna een feit. De vraag is
alleen: wat staat er nu precies in het document dat de niet-gekozen Palestijnse
president Abbas de VN voorlegt? Naast het feit dat de aanvraag een (tactische)
eenzijdige actie van de Palestijnse Fatah-fractie is, andere Palestijnse politieke
groeperingen bekritiseren de weinig transparante voortgangswijze van Abbas, is
compleet onduidelijk hoe de ―aangevraagde‖ Palestijnse staat eruit gaat zien. Mogen de vluchtelingen terug
naar de Palestijnse gebieden van voor 1967 of wordt de nieuwbakken Palestijnse staat niets minder als een
bonte deken van ―thuislanden‖ in de Westbank plus de Gazastrook? Desondanks lijkt koloniaalmacht Israël
in lichte paniek te verkeren en dwingt het invloedrijke landje machtige vrienden tot ingrijpen. Met goede
redenen. Hoe de Palestijnse staat er ook uit zal zien, en los van het feit dat een dergelijke staat door de
overweldige meerderheid van de wereldgemeenschap zal worden geaccepteerd, betekent het uitroepen van
de nieuwe natie en lidmaatschap van de VN dat de Palestijnen Israël voor een rij van internationale
gerechtshoven kunnen slepen.
Op de vleugels van de Arabische lente lijkt Turkije bijna neo-ottomaanse ambities te hebben gekregen. Of
de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan nu een speech geeft bij de Arabische Unie, Egypte, Tunesië of
Libië bezoekt of aan het thuisfront verschijnt, de man wordt bijna als held toegezongen. Vergeet het
lidmaatschap van de EU, Turkije wil de absolute grootmacht in het Midden Oosten worden. De militaire topdog, de energiedealer, het diplomatieke zwaargewicht. De eerst draden wordt al getrokken richting de
nieuwe regimes in Tripolis en Cairo, en Syrië kan rekenen op een Turkse interventie zodra het Syrische
conflict nog meer dreigt te escaleren. Geen zaken zonder Turkije.
Erdogan lijkt vooral door een snoeiharde houding ten opzichte van Israël aan populariteit buiten de Turkse
grenzen te hebben gewonnen. Turkije is voor een Palestijnse staat en reageert zeer gepikeerd en zeer heftig
op het Israëlische optreden ten opzichte van de zogenaamde ―Gaza-vloten‖, de initiatieven om met schepen
hulpgoederen naar de door Israël afgrendelde Gazastrook te brengen. Israël en Turkije bevinden zich in een
soort ―bijna conflict‖. Lijkt.
Want hoewel Erdogan een strijdlustige toon aanslaat richting Israël, de beide landen werken overigens op
militair vlak (met en zonder NATO) eng samen, was het Turkije dat het uitvaren van verschillende ―Gazavloten‖ tegenhield. Maar dat is sneeuw van gisteren schijnbaar. Opvallend is ook de radiostilte van de
Verenigde Staten in het Israëlische/Turkse conflict. Naast wat sussende woorden van minister van
Buitenlandse Zaken Clinton, houdt de grootmacht zich buiten het bekvechten. Zelfs als de Israëlische
ambassade in Cairo bijna in vlammen opgaat, en Egypte zich lijkt aan te sluiten bij het anti-Israëlische front
van Erdogan, blijven de vingertikken uit Washington uit.
Wel werd een contract tussen de Amerikanen en Turkije voor de stationering van een Amerikaanse radarinstallatie in de Turkse provincie Malatya gesloten. De basis is onderdeel van het NATO-raketscherm gericht
op Iran, het land waar Turkije de helft van zijn olie van betrekt, het mee samenwerkt in strijd tegen
Koerdische rebellen en een mogelijke ―sterke partner‖ voor economische samenwerking.
Het dubbelspel, of driedubbelspel van Turkije op het geopolitieke toneel op dit moment worden een klein
beetje verduidelijkt door een bijna onopmerkelijke mededeling dat de Verenigde Staten en Turkije, als
oprichtingsleden, gaan samenwerken in een contactgroep van dertig landen op het gebied van
terrorismebestrijding. Ook Turkije maakt zich klaarblijkelijk zorgen over de mogelijk opkomst van radicale
element in de door revolutie getroffen landen in zijn achtertuin. NATO-lid Turkije werkt aan ambities, mede
geholpen door het wegvallen van aartsvijand Griekenland van het internationale toneel, maar heeft door
opper-global-cop USA de rol toebedeeld gekregen de ―moslimbroederschappen‖ van deze wereld onder de
Turkse, en daarmee NATO, invloed stellen. Niet Israël als hulpsherrif in het Midden Oosten maar Turkije.
Het conflict met Israël blijkt in overigen niet zozeer om de Gazastrook en Palestijnen maar eerder om de
recentelijk gevonden gasvelden in het oostelijke deel van de Middellandse Zee.
Libië
Niet alleen de Turkse premier Erdogan kwam in Libië om zijn ―spoils of war‖ bij de Libische ―overgangsraad‖
voor zich op te eisen, ook het dynamische duo David Cameron en Nico Sarkozy lieten zich als bevrijders
bejubelen in het door NATO-bommen beschermde land. Goed, niet geheel Libië is onder controle, een paar
kleine stadjes krijgen de Fallujah-extra-speciaal behandeling met non-stop bombardementen, en
ondertussen brokkelt de steun voor de ―overgangsraad‖ zinderogen binnen Libië af nu opvalt dat er toch wel
erg veel ―overlopers‖ uit de oude Ghadaffi clan nu aan de macht zijn, maar dit mocht de pret voor energiehongerig Frankrijk en Groot-Brittannië niet drukken. De burgerbevolking van Libië is prima beschermd.
Iran
Nu Iran‘s eerst kerncentrale is opgestart, begint ook een nieuwe ronde van tactische zetten rond het
vermeende nucleaire wapenprogramma van de islamitische staat. Iran belooft weer openheid van zaken, en
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wil dat de atoomwaakhond van de VN, IAEA, komt controleren. Wel wil het land eindelijk af van de sancties
als blijkt dat alles wat Iran op nucleair vlak doet niet te maken heeft met atoombommen. BRICS-landen, die
Iran min-of-meer steunen in het conflict met het westen, willen een positieve reactie zien maar het westen
doet weer alles om een opening in het conflict te negeren. De IAEA noteert ondertussen, nadat de
organisatie herhaaldelijk handelde op basis van vervalste informatie van westerse en Israëlische
inlichtingendiensten, dat het zich zorgen maakt om het atoomprogramma van Iran.
Irak
De deadline voor het Amerikaanse vertrekken uit Irak komt dichterbij en de neocons die in 2003 de
Amerikaanse invasie van het land toejuichden, maken zich zorgen. ―We mogen niet vertrekken uit Irak‖. De
invloedrijke Irakese geestelijke Muqtada Al Sadr belooft ondertussen de milities van de straat te
houden.....als de Amerikanen vertrekken. Zo niet, dan kan de gewapende strijd ieder moment weer worden
opgepakt.
Afghanistan
Met een reeks spectaculaire acties tegen Amerikaanse en NATO doelen in de Afghaanse hoofdstad Kaboel
lijken de Afghaanse opstandelingen te willen aantonen dat het land nog verre onder de controle van de
NATO en Afghaans satelliet-bewind staat. Met name de Amerikanen zijn ―not amused‖, en bij twijfel, geef
Pakistan de schuld voor de aanslagen.
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_37_2011/

Prikbord nr 261 (leo j.j. dorrestijn)
Boerenbedrog
Sinds de Chipsholaffaire is het van belang om uitspraken van mevrouw Schultz van Haegen te wantrouwen.
Nu is ze van plan om ruim € 4 miljard cadeau te doen aan de geprivatiseerde spoorbobo‘s: voor extra
treinen. Toch eens de definitie van ‗privatiseren‘ opzoeken, want extra treinen betekent dat ook extra
(betalende) passagiers?
Tijd om de Algemene Rekenkamer (opnieuw) dit geldverslindende ministerie te laten doorlichten, want de
walm van de afgelopen jaren stinkt niet alleen naar boerenbedrog, maar ook naar corruptie.
Definities
1. De Griekse premier heeft de onbeschaamdheid om een nieuwe definitie te geven aan racisten; dat is
iedereen die weigert aan de Griekse elites nog meer miljarden weg te geven.
2. Diederik Samson heeft merkwaardige ideeën over de veiligheid van kernenergie. Als er een ongeluk
gebeurt in een kernafvalfabriek dan ‗bewijst‘ dat kennelijk het gevaar van kernenergie. Dit zou betekenen dat
ieder ongeval in een kolenmijn het gevaar bewijst van kolencentrales?
3. De Europese definitie van bezuinigen is inmiddels bekend, maar wat als die politieke ‗idealisten‘ het
alsnog voor de helft van hun absurde salaris moeten doen?
Europese logica
Sancties tegen (bijna) failliete EU-landen zijn alleen bedoeld om het publiek te paaien, want landen die nu al
fout zitten, kunnen gewoon doorgaan. Het is als een nieuwe wet tegen belastingontduiking, die alleen zou
gelden voor degenen die dit nog nooit hebben gedaan. Het gevolg is dat het Italiaanse parlement zich niets
aantrekt van de bezuinigingsnoodzaak en de eigen zakken blijft vullen. En Brussel?… doet precies
hetzelfde.
Haatimam
Dat niet werd ontdekt bij de screening, dat de haatimam uit Tilburg reeds in Marokko een (dood)straf kreeg
opgelegd, geeft al te denken. Dat de schriftelijke rapportage van zijn activiteiten in Tilburg niet in ‗Den Haag‘
is ontvangen, ook. Maar dat men vervolgens de uitkomst van de falende screeningsprocedure als
maatgevend beschouwt en de feiten niet wil kennen, is van een verbijsterende onverschilligheid. Wat stelt
onze terreurbestrijding dan eigenlijk voor? Of is dit zo normaal dat ook mevrouw Herfkens kon rekenen op
een dergelijke ‗onfeilbare‘ houding van die betrokken minister?
Ramp
De brutaliteit waarmee de gemeente Apeldoorn een verspilling van € 300.000 verdedigt, doet denken aan
het CDA toen bekend werd dat 75% van de ontwikkelingshulp verdwijnt door fraude en corruptie: ‗Dan komt
die 25% toch nog goed terecht‘. Inmiddels is het internationale gemiddelde dat er 93% in de verkeerde
zakken terecht komt en dat is zo‘n ‗ramp‘ dat het schatrijke Rode Kruis nu ingrijpt door … zelf aan
ontwikkelingshulp te gaan doen. U weet wel: ‗preventief‘, en neen, niet in Haïti.
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Aliens UFO’s Transhumanisme & satan’s grote misleiding
Geüpload door 7seventheory op 11 sep 2011 - Video bekijken, ga naar
http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/c/BDE92B3692AB874E/13/HFrHdaU5nfE
Terwijl de kerk in slaap is gewiegd, is satan ijverig geweest met het
opzetten van het grootste bedrog dat de wereld ooit zal zien. Het
podium is opgesteld, alles is op z‘n plaats en in afwachting van het
bevel van de Almachtige God om te beginnen.
Ga met ons mee als we datgene blootleggen, wat satan niet wil dat de
kerk weet. De informatie in deze studie zal velen schokken, maar laat
zien waar we zijn op God‘s profetische tijdlijn.
Het is tijd om wakker te worden mensen!
Vertaald fragment
Dit is de meest opwindende tijd waarin we leven, we zien dagelijks de vervulling van profetie! Sommige
dingen zijn cool, en sommige niet zo fijn om naar te kijken, zoals de ondergang van Amerika.
Waar we vandaag naar gaan kijken, is niet leuk, maar bijzonder noodzakelijk om te zien waar we nu in
leven. Veel van deze video is ook bedoeld voor niet-gelovigen! Dit onderwerp is zó verborgen door de vijand,
het meest verborgene! En hij wil niet dat wij dit boven water krijgen, vooral niet voor het lichaam van
Christus. Hij wil ons in slaap houden. Want als je dit weet, kun je de echte climax zien, welke in deze eindtijd
plaatsvindt. Daarom geloof ik echt dat de tijd voor de wereld, om zich te bekeren, is ‗RUNNING OUT‘.
WIJSHEID
God zegt ons in Hosea 4, vers 6:
“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.”
Velen zeggen dat ze niet kunnen weten wanneer de Heer terugkomt. Dit komt door onwetendheid. Satan
doet er alles aan om zó iets fantastisch en sterk misleidend op te bouwen, opdat hij misschien nog zou
winnen. Wij weten dat dit onmogelijk is.
DANIEL ZAG DE EINDTIJD
Daniel 8:27
“En ik, Daniël, was uitgeput en was enige dagen ziek; daarna stond ik op en verrichtte de dienst bij de
koning. En ik was verbijsterd over het gezicht, maar niemand merkte het.”
Daniel voorzag iets in onze dagen, dat zo verschrikkelijk was, dat het hem ziek maakte. De Bijbel zegt ons
niet wat hij hier zag.
Daniel 12:4
“Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek
doen, en de kennis zal vermeerderen.”
Hem werd niet toegestaan er over te praten. Maar er was een zegel, die in de laatste dagen verbroken
moest worden. En ik geloof dat deze zegel nu verbroken is. Niet het zegel van Openbaring, maar het zegel
van de verborgen kennis, die betrekking heeft op de laatste generatie en wat komen gaat.
Nu zegt de Heer, het is hier, ongerechtigheid wordt in het geheim gedaan en voorbereid, het is nu hier. Word
wakker!!
Jeremia 33:3
“Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet
weet.”
Jakobus 1:5
“Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft,
eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.”
Efeze 1:17
“opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve
de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen…”
Wanneer we wijsheid nodig hebben, mogen we het Hem vragen. Paulus
realiseerde zich dat er in feite iets bovennatuurlijks plaatsvindt, wanneer we
ogen krijgen om te zien.
NEPHILIM (Reuzen) - Genesis 6:1-4
“1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun
dochters geboren werden, 2 zagen de zonen Gods* , dat de dochters der
mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar
verkozen. 3 En de HEER zei Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij
zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4
De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods

Nieuwsbrief nr. 135 – 26 september 2011 - pag. 5

tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd,
mannen van naam.” *In het Hebreeuws: B‘nai HaElohim, de zonen Gods zijn niets anders dan de gevallen
engelen. En dat brengt ons bij de zondvloed.
De Heer zei dat Hij zou komen als de Messias…. Satan zegt, ‗Wat, God wil de mensheid verlossen?‘
Zie het geheel als een schaakspel: God aan de ene, satan aan de andere kant.
De mens was gemaakt naar het evenbeeld van God zelf, niet de engelen. Dat is hetgeen satan zo overstuur
maakt. Toen God Zijn verlossingsplan aan de mens bekendmaakte, begon satan dat plan aan te vallen.
Wanneer God Zijn volk Israël voortbrengt, valt satan de natie van Israël aan. Dat is het kosmische
schaakspel dat vanaf het begin plaatsvindt.
Dus wat satan deed, was zo ondenkbaar. Hij had (gevallen) engelen van een hoge rang. Deze machtige
engelen hadden een relatie met de dochters van mensen, en verwekten kinderen, ofwel Nephilim, bij hen.
Dit zijn half engel-achtigen, half mens. Wanneer dit aanvangt, wordt het DNA van de mens aangetast,
bevlekt. Hier gaat het allemaal om!
NOACH’S DNA
Genesis 6:9
“Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk
man; Noach wandelde met God.”
Noach‘s DNA was perfect; zijn bloedlijn was nog niet bedorven.
DE WETTELOZE (antichrist)
2 Tess. 2:1-12
“Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze
vereniging met Hem, 2 dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een
geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag
des Heren reeds aanbrak. 3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen
en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, 4 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. 5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 6 En
gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. 7 Want het geheimenis der
wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.
8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en
machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des
satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende
ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben,
waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat
zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een
welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.”
Dus wie zendt die machtige leugen? Satan, en het is zo misleidend, dat het door alle religies van deze
planeet heendringt.
Er zijn twee gescheiden dingen, de komst van de Heer voor Zijn gemeente (de Opname), en de Dag van de
Heer. Paulus zegt hier, wanneer men denkt dat men zich al in de Dag van de Heer (Grote Verdrukking)
bevindt, wacht even… we hebben de afval en de wetteloze (antichrist) nog niet gezien.
Voor ons is dat veelbelovend, want ik geloof dat we geen enkel stukje van de Dag van de Heer gaan zien.
Want deze heeft een doel, nl. oordeel over de naties en oordeel voor Israël, om Israël tot verlossing te
brengen.
Nu, wat is ‗de leugen‘? Dit gaat helemaal terug naar de Hof van Eden, waar satan Eva verleidde door te
zeggen:
“… maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult
zijn, kennende goed en kwaad.” (Genesis 3:5)
Tot op de dag van vandaag verleidt satan mensen, door te doen geloven dat ze goden zijn. Onze leiders zelf
denken dat ze god zijn. Sommigen laten zich als God vereren. De meesten van hen hebben deel aan het
occulte.
UFO’s
Stan Dayo (Standeyo.com) had o.a. deel aan het top secret ‗Black
Project‘. Op zijn site kun je veel van zijn ondervindingen lezen. Hij heeft
een video op YouTube, ‗Free energy and the Technology of the New
World Order‘ (UFO‘s). Hij heeft Top Secret zaken aan het licht gebracht
en werkte ook voor de FBI. Luister ook eens naar L.A. Marzulli en
Prophecy in the News.
Het UFO fenomeen is echt, maar er is veel desinformatie. Iedereen die
hierover werkelijk iets aan het licht wil brengen, wordt direct van tafel
geveegd.
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Er zijn echter vele betrouwbare getuigen met een hoge rang naar buiten gekomen. Zij hebben zich verenigd
in het ’Disclosure Project’. Het fenomeen is dus wel aan de oppervlakte gekomen.
We zien hier nu een enorme UFO, gezien boven de Tempelberg dit jaar….
Wat is er aan de hand? Ik geloof niet in aliens van andere planeten. Velen beseffen niet hoe groot de
misleiding van satan is. Wat we hier zien zijn gevallen engelen, zich voordoend als wat ze maar willen.
Paulus zegt dat ze zich als een engel des lichts kunnen ar nu ook fysische hardware. Stan Dayo hielp dit
spul ontwerpen en bouwen.
SRM / DIS
Nu gaan we het hebben over iets dat extreem duister en verborgen is. Pastor Douglas Riggs had
slachtoffers van SRM / DIS (Satanisch Ritueel Misbruik / Dissociatieve Identiteitsstoornis) in zijn gemeente.
Vooral vrouwen zijn door dit afgrijselijke trauma gegaan. Wanneer je iets uitermate verschrikkelijks
meemaakt, een trauma, laat dit een eeuwigdurende indruk bij je achter. Er is een tweede aspect van trauma
dat satan kent en heeft gebruikt. Dit is heel ziek, maar als je een kind (meisje) jonger dan 7 jaar martelt,
geeft dit een geheugenverlies. Wanneer dit trauma op dat moment te verschrikkelijk is, splitst de
persoonlijkheid van het kind zich in meer persoonlijkheden. Satan kan het kind daarna vrij bespelen. In feite
hebben de slachtoffers ontmoetingen gehad met gevallen engelen, en kunnen ze zich het trauma niet meer
herinneren. Ze worden vaak ‗Nephilim moeders‘ genoemd. Dit gebeurt in de kerk! Zulke vrouwen zijn door
satanisten uitgekozen, en komen vaak uit hoge occulte families, de Illuminati. Jij en ik zouden een kind
koesteren, maar voor de elite is dit slechts een wetenschapsproject. Het is een onderdeel van de verborgen
agenda van satan. Er is een geval bekend van iemand die ontvoerd was geweest door aliens. Hierbij was
sprake van een kind (hybride), dat menselijk leek, maar het niet was. Dit gebeurt vandaag de dag nog
steeds (alleen zeer verborgen), dat de gevallen engelen (aliens) gemeenschap hebben met de dochters van
mensen. En Jezus waarschuwde ons dat dit zou gaan gebeurden, ―Zoals in de dagen van Noach…‖ Maar de
kerk heeft dit grootste teken voor Jezus‘ komst gemist, en verklaart het als onzin. Nadat de ontvoerde
persoon zwanger is gemaakt, wordt zij na 4 maanden nogmaals ontvoerd, en wordt het ‗kind‘ geoogst. Dit
kind is voor satan‘s valse leger. Toen satan viel, volgde nl. een derde van de engelen met hem. Twee derde
bleef bij de Heer. Aan het eind van de Grote Verdrukking zal satan oorlog voeren met de Allerhoogste. Velen
van hen zullen hybriden zijn! De antichrist en de valse profeet zouden wel eens hybriden kunnen zijn, geen
mensen. Het is de mens beschikt eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Wanneer is dat oordeel? Na
het duizendjarig rijk. Maar, de antichrist en de valse profeet zullen dan onmiddellijk in de poel van het vuur
geworpen worden, omdat ze vallen onder het zelfde directe oordeel dat de gevallen engelen zullen
ontvangen.
HITLER’s GEHEIME AGENDA
Hitler was zeer een zeer occult persoon. Hij bedreef complete hekserij, en zijn doel was de wereld te
veroveren. Zijn grootste doel was een gelegenheid te creëren voor de mensheid om in een hogere dimensie
te kunnen komen. Daar gaat ook het hele genetische en eugenetische (rasverbeterende) programma over,
om zodoende de mens in een hogere positie te krijgen, om als god te zijn. Daarom zagen ze de Joden als
het ware als slechte DNA. Het is dezelfde leugen als in de Hof; satan wilde god-mensen creëren. En het
gaat nog steeds door… Op YouTube is een video te vinden, technoCalyps, hetgeen laat zien waar de
wetenschap vandaag de dag precies staat. Deze wetenschap bedreigt de mensheid, zodat deze
uitgestorven raakt, door een nieuwe mensheid voort te brengen. Mensheid 2.0! Ze gebruiken eugenica,
robotica, kunstmatige intelligentie, synthetische biologie en nano technologie om iets super menselijks te
produceren, levende X-mensen. X-men films zijn totaal occult. En de mensen drinken het in…
Richard Seed, een onderzoeker in het klonen van mensen, wil de mens klonen, en dit is wat hij zei tegen de
hele wereld: ―God maakte de mens naar zijn eigen beeld. God wilde dat de mens één was met God. Wij
zullen één worden met God. Klonen en het herprogrammeren van DNA is de eerste serieuze stap in het één
worden met God. We zullen goden worden. Als je het niet leuk vindt, maak dan dat je weg komt. Maar als je
je gaat bemoeien met mij, omdat ik god word, hebben we een groot probleem en zullen we oorlog hebben.‖
Dit is geen spelletje en geen film; deze mensen willen onsterfelijk en super mens zijn. Hun doel is om dit in
2012 te lanceren. Dus de mensheid en haar DNA is onder vuur. Wanneer je deze dingen ziet, weet je dat je
verlossing nabij is. Maar hoeveel mensen kunnen dit NIET zien?
Word vervolgd…
Bron: http://www.youtube.com/watch?v=HFrHdaU5nfE&feature=uploademail - Vertaald: Marion Verkleij
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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Maar in Canada blijft ‘de aarde?’ bulderen! Het geluid intensiveert zelfs!
Niemand schijnt te weten of te begrijpen wat de oorzaak van dit fenomeen is.
Het leek erop dat het mysterieuze bulderende geluid in Windsor in de provincie Ontario was verdwenen
maar afgelopen weekend keerde het plotseling onverminderd terug.
―Het is nog nooit zo hard te horen geweest,‖ zei Grete MaKenzie, refererend naar het onverklaarbare
bulderende geluid dat inmiddels door duizenden inwoners van de stad is gemeld.
De 61-jarige MaKenzie zei dat ze op maandagochtend rond 05.30 uur werd gewekt door het lawaai.
―Afgelopen nacht was erg,‖ zei ze. ―We gingen naar buiten en het was net of het je trommelvliezen deed
vibreren.‖ Ze voegde toe dat het geluid soms verdwijnt, maar steeds weer terugkomt. Industriële bronnen
zijn door het Canadese ministerie van Milieu uitgesloten, maar gemeenteraadslid Al Maghnieh wil weten
waarom. ―Ze geven ons geen antwoorden,‖ zei hij. Het ministerie sluit tevens de zoutmijn van Windsor uit.
Maghnieh vindt dat het onderzoek incompleet is. Hij heeft inmiddels duizenden telefonische meldingen
ontvangen van mensen die voornamelijk in het westen van Windsor wonen.
Naar verluid is het bulderende geluid tussen één en drie uur ‘s nachts het duidelijkst te horen.
Vrachtschepen en vliegtuigen van en naar Detroit Metro Airport worden er ook niet van verdacht de
veroorzaker te zijn van de bromtoon.
Het ministerie was niet bereikbaar voor commentaar. Intussen zijn verschillende groepen op Facebook een
eigen onderzoek gestart naar de mysterieuze zoemtoon, waaronder The Windsor/Essex County Hum die
inmiddels meer dan 500 leden heeft.
De pagina werd overspoeld met meldingen waarin staat te lezen dat het geluid op maandag het meest
duidelijk was te horen. ―Het is enigszins frustrerend,‖ zei Jeff Temple. ―Ik wil graag weten waarom mijn
muren vibreren.‖ Hij voegde toe dat hij het bulderende geluid al sinds februari hoort.
Op woensdag spreekt Maghnieh met de regionaal directeur van het ministerie van Milieu. Op 29 september
wordt op een nog aan te kondigen locatie een bijeenkomst gehouden.
Bron: Windsorstar.com

Komeet Elenin??? Obama naar Denver Bunkers 27 September
Comet Elenin??? Obama Ordered To Denver Bun
Geüpload door strongtower0914 op 15 sep 2011
Wanneer Elenin passeert tussen de Zon en de Aarde op 27 september
a.s. worden er enorme aardbevingen verwacht van minstens 12 op de
Schaal van Richter. Zou het toeval zijn dat Obama militaire opdracht
heeft gekregen om juist op die tijd ondergronds te gaan?
We hebben al gezien dat zich onder Denver Airport een grote D.U.M.B.
bunker (Deep Underground Militairy Bases) bevindt.
Je kunt de video ook bekijken op:
http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/qKPwQYLRXaY
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
Verder:
Het voltallige amerikaanse Congres gaat met verlof van 25 september tot 2 oktober
- Obama in Denver op 27 September 2011
- Nasa medewerkers in Denver van 21 tot 27 september
- Nederland: Grootste militaire oefening 26 september to 7 oktober
(http://eindtijdnieuws.blogspot.com/2011/09/grote-legeroefening-voor-het-eerst-in.html)
De oranje agenda is ook leeg in die periode.
Hier nog meer afwezigen:
The United Nations has an empty schedule from September 23rd through October 10th, 2011.
The UK Parliament is in recess from September 15th through October 10th, 2011.
The United States Congress is on vacation from September 25th through October 2nd, 2011.
Germany‘s President‘s schedule is empty after September 25, 2011.
en de paus heeft geen nieuwe afspraken na de 25e;
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/travels/2011/index_germania_en.htm
http://www.thecapitol.net/FAQ/cong_schedule.html
Zie:
http://ascendingstarseed.wordpress.com/2011/09/18/world-leaders-will-be-in-recess-during-elenin-alignmenton-september-26-27-2011/
http://www.thecapitol.net/FAQ/cong_schedule.html
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EU-voorzitter Polen en EU-commissie verwachten oorlog na instorten eurozone
Europese geheime diensten houden al sinds vorig jaar serieus rekening met een nieuwe oorlog in Europa
Gaat de mensheid straks opnieuw over tot het enige waar het écht goed
in is: oorlog voeren?
Onzichtbaar voor het grote publiek speelt zich achter de schermen van
de EU een waar drama af. Jacek Rostowski, minister van Financiën van
huidig EU-voorzitter Polen, merkte recent niet voor niets op dat 'Europa
in gevaar is. De eurozone moet worden gered.' Het uiteenvallen van de
eurozone zal zo'n enorme schok zijn, dat de hele EU het niet zal
overleven. Gevolg: een nieuwe oorlog in Europa, uitgevochten om geld of liever gezegd: het gebrek daaraan. De Europese geheime diensten
gaven overigens al in april 2010 de hoop op het door onze politici nog steeds aangekondigde herstel op en
rekenen nu op een nauwelijks nog te vermijden catastrofe. (1)
Minister Rostowski zou leidinggevende Europese politici op de hoogte hebben gesteld van zijn gesprek met
een voormalige collega van het ministerie van Financiën in Warschau. Deze persoon, die nu algemeen
directeur is van de grote Poolse bank, zou hebben gezegd dat de huidige economische en politieke crisis in
de eurozone zó groot is, dat binnen tien jaar een oorlogsdrama eigenlijk niet meer te voorkomen is. Daarom
overweegt deze bankdirecteur nu om met zijn gezin naar de VS te emigreren.
Geheime diensten vrezen: oorlog
Ook de president van de EU-commissie, Jose Manuel Barroso, waarschuwde voor oorlog als de eurozone
uit elkaar valt. Hij wil echter doelbewust angst zaaien om de EU lidstaten te dwingen tot nauwere integratie
en het oprichten van een fiscale, economische en uiteindelijk ook politieke unie. Als de Europese regeringen
echter in de gaten krijgen dat alle bodems onder hun voeten worden weggeslagen zullen ze, om zelf te
kunnen overleven, de schuld van alle ellende in de schoenen van andere landen en overheden schuiven.
In de geschiedenis staan oorlogen onlosmakelijk in verband met het failliet gaan van staten. Na de Tweede
Wereldoorlog dacht men in Europa dit risico eindelijk onder controle te hebben gekregen. Niet dus. De
Duitse geheime dienst BND stelde al in 2009 een vertrouwelijk rapport op waarin geconcludeerd werd dat de
wereldwijde crisis, die toen nog veel minder ernstig was dan nu, zou kunnen uitmonden in een nieuwe
wereldoorlog. Sinds vorig jaar april, toen er in Brussel 'geheim' overleg over de crisis plaatsvond, houden de
Europese geheime diensten serieus rekening met het uitbreken van een nieuwe oorlog in Europa.
Schuldencrisis leidt tot: oorlog
Professor Michael Hudson, hoofd economisch adviseur van de regering van Letland, was in 2010 de eerste
Europeaan die officieel opperde dat de Europese schuldencrisis tot een nieuwe oorlog zou kunnen leiden.
Volgens Hudsons prognose zal de eurozone in elkaar storten en zal men de plotselinge verarming van de
nationale bevolkingen aangrijpen om bewust uitgelokte oorlogen te ontketenen. Niet in de verre toekomst,
nee - al heel spoedig. (Dit proces is nu al zichtbaar in Turkije, dat financieel en economisch aan het instorten
is en daarom de confrontatie opzoekt met Israël, Griekenland en Cyprus).
Oorlog in Europa wordt steeds waarschijnlijker als de ene helft van de EU burgers geld (terug) gaan of
blijven eisen van de andere helft van de EU burgers. De Grieken, Portugezen, Italianen en Spanjaarden
zullen op zeker moment 'nee' te horen krijgen als ze opnieuw hun hand ophouden bij de Noord Europese
lidstaten. En wij in Nederland, Duitsland, Finland en Oostenrijk zullen ook 'nee' te horen krijgen als wij het
'geleende' geld gaan terugvragen*, maar het niet -dus nooit- zullen krijgen. Deze sterk tegengestelde
belangen zullen steeds meer gaan wringen, en tijdens de komende onvermijdelijke ernstige recessie uit de
hand lopen, waardoor miljoenen Europeanen de straat op zullen gaan om te protesteren. De EU zal op zijn
grondvesten trillen.
* Onze regeringen zullen dit overigens niet voor ons doen, aangezien zij zonder het volk te informeren een
blanco cheque hebben overhandigd aan Brussel en daarmee aan Zuid Europa. Ook premier Mark 'Eurofiel'
Rutte en minister van Financiën de Jager hebben hun handtekening gezet onder een ongelimiteerde
geldoverdracht die ons land vele tientallen, mogelijk zelfs honderden miljarden euro's zal gaan kosten (2)(3),
waardoor onze welvaart sterk zal worden aangetast.
Geschiedenis leert: oorlog
De geschiedenis leert dat politici in dergelijke omstandigheden de schuld afschuiven op een vijand van
buitenaf. Kortom: er komt oorlog. Dat is onvermijdelijk zodra overheden niet meer in staat zijn om de
basisbehoeften van hun burgers te financieren. Als er straks -ook in Nederland- geen geld meer is voor de
gezondheidszorg, de sociale voorzieningen, de ouden en de zwakkeren, het onderwijs, de wegenbouw en
de energievoorziening, dan stort de maatschappij in elkaar en wordt wat daar nog van over is verwoest door
een oorlog. Daarna, als alles in puin ligt, begint met weer van vooraf aan. Alles moet weer opgebouwd
worden, er is dus weer werk en economische groei. Zo ging het weliswaar met de Tweede Wereldoorlog,
maar als in de Derde Wereldoorlog chemische, biologische en/of kernwapens worden gebruikt, zal er vrijwel
niets meer over zijn om op te bouwen.

Nieuwsbrief nr. 135 – 26 september 2011 - pag. 9

In onze reguliere media zult u hier niets over lezen. En waarom ook? Voor het leeuwendeel van het volk, dat
graag dom gehouden wordt, bestaan er immers slechts brood en spelen - totdat alles in elkaar stort. Het zijn
zowel de laatste jaren van het Romeinse Rijk als die van de jaren '30 van de vorige eeuw op herhaling. En
net als toen stoppen 9 van de 10 mensen, ook in de politiek, hun hoofd in het zand, om tot het allerlaatste
moment te kunnen volhouden dat ze 'het niet hebben zien aankomen'. U moet inmiddels echter beter weten
en bent gewaarschuwd.
Xander - (1) KOPP ; (2) Earth Matters ; (3) YouTube (Duitstalig)
`

Amerikaans oud Congreslid getuige van afslachten Libische burgers door NAVO troepen
Een Britse journalist bevestigt dat Tripoli van een vredige en veilige stad
dankzij de NAVO en de rebellen is veranderd in een lege en naar de
dood ruikende puinhoop.
Walter Edward Fauntroy, ooit een goede vriend van Martin Luther King
en tussen 1971 en 1990 namens de Democraten lid van het
Amerikaanse Congres, was onlangs in Libië om met eigen ogen te zien
wat er nu precies klopt van de zogenaamde 'humanitaire' oorlog die de
NAVO -in samenwerking met de Libische rebellen en aan Al Qaeda
verbonden terreurgroepen- tegen het regime van de inmiddels gevluchte
Libische leider Gadaffi voert. Tot zijn ontzetting was hij persoonlijk getuige van gruwelijke oorlogsmisdaden
die door Franse en Deense NAVO troepen tegen de Libische burgerbevolking -waarvan volgens hem ruim
90% nog steeds achter Gadaffi staat- werden gepleegd.
Fauntro, tegenwoordig voorganger van de New Bethel Baptisten Kerk en lid van de destijds door Martin
Luther King geleide Sother Christian Leadership Conference, zat met 35 andere buitenlanders -hoofdzakelijk
journalisten- opgesloten in het Rexos Hotel in Libië toen de hoofdstad in augustus werd veroverd door de
Libische rebellen. Sommige bronnen meldden dat Fauntro hierbij door pro-Gadaffi strijders om het leven zou
zijn gebracht, maar later dook hij veilig en wel weer op in zijn geboortestad Northwest DC in de VS.
In een interview met AFRO zei hij dat hij vol afschuw had gezien hoe Franse en Deense NAVO troepen
kleine dorpen bestormden en daar pro-Gadaffi aanhangers -zowel strijders als burgers- onthoofdden en
afslachtten, om vervolgens deze 'overwinningen' op foto vast te leggen en aan de rebellen toe te schrijven.
Volgens Fauntroy hadden de anti-Gadaffi rebellen de opdracht gekregen om tijdens de massamoorden door
de Europese soldaten binnen te blijven en zich er niet mee te bemoeien.
'In tegenstelling tot wat er in de pers wordt bericht, houdt -van wat ik gezien en gehoord heb- meer dan 90%
van de Libiërs nog steeds van Gadaffi,' aldus Fauntroy, die op persoonlijke gronden in het land was en dus
niet namens de Amerikaanse regering sprak. 'Wij geloven dan ook dat het ware doel van de aanval op
Gadaffi is te voorkomen dat de Afrikaanse leiders de herkolonisatie van Afrika stoppen.' Onlangs berichtten
we op deze site dat de belangrijkste reden echter een financiële is. Libië werd aangevallen om de Franse
banken en daarmee de euro overeind te houden (zie artikel link onderaan).
Ook Britse journalist spreekt van bloedbad
In het Rexos Hotel was tevens de Britse journalist Lizzie Phelan aanwezig. Ook zei wist Tripoli met behulp
van het internationale Rode Kruis te ontsnappen. 'Dit bloedbad past niet in het verhaaltje van een 'vrij Libië'
waarin de burgers worden 'beschermd'. In een atmosfeer waarin men ten koste van alles de controle wil
krijgen is het, zolang je je in door rebellen beheerst gebied bevindt, vrijwel onmogelijk om eerlijk te berichten
over de beelden die je ziet,' aldus Phelan. (2)
Ze vertelt hoe ze werd benaderd door een jonge gewapende rebel die een Franse vlag over zijn kleren
droeg. De rebel vroeg waar ze vandaan kwam. 'Londen,' antwoordde ze. 'Ah, Cameron, we houden van
(premier) Cameron!' reageerde hij enthousiast. Phelan zei dat ze zich dwong tot een lach, omdat kritiek
leveren op haar eigen premier gelijk zou staan aan verraad aan de nieuwe Libische heersers. Ook verhaalt
ze dat Tripoli dankzij de rebellen en de NAVO is veranderd van 'de vredige, uitnodigende en veilige stad
waar ik in was gereden' in een lege, rokende en naar de dood ruikende puinhoop.
Phelan kon via een schip Libië verlaten. Burgers uit andere landen waren minder gelukkig. Russen, Serviërs,
Oekraïners, Cubanen en Ecuadorianen mogen van de rebellen het land niet uit omdat hun landen te goede
betrekkingen onderhielden met Gadaffi.
Xander - (1) AFRO, (2) Voltairenet
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Israël en Griekenland sluiten defensiepact tegen Turkse dreiging
Griekenland en Israël, voortaan samen tegen de Turkse agressie.
Mede vanwege de intensieve Turkse militaire vloot- en luchtbewegingen
in het oostelijke deel van de Middellandse Zee hebben Israël en
Griekenland 12 dagen geleden een geheim defensiepact getekend, dat
afgelopen avond tijdens een telefonisch overleg tussen de premiers
Benyamin Netanyahu en George Papandreou in werking werd gesteld.
De Griekse premier sprak onmiddellijk zijn grote zorg uit over de
plotseling sterk toegenomen Turkse waarnemingsvluchten -vergezeld door gevechtsvliegtuigen- boven het
Griekse eiland Kastelorizo. In Athene vreest men dat Turkije van plan is het eiland, dat op 2 kilometer van de
Turkse kust ligt en amper 1000 inwoners telt, aan te vallen en/of te bezetten, en dat vervolgens ook andere
Griekse eilanden het doelwit zullen zijn.
Israël verdenkt Turkije ervan dat een aanval op het kleine Griekse eiland het signaal zal zijn voor Turkse
militaire agressie tegen de Israëlische en Cypriotische olie- en gasplatforms op hun deel van de
Middellandse Zee. De Turken zouden hiertoe kunnen overgaan omdat zij vinden dat Israël en Cyprus in hun
ogen geen recht hebben om de olie- en gasrijke regio -bekend als 'Blok 12'- zonder de instemming van de
'Turkse republiek van Noord Cyprus', oftewel door Turkije bezet Cyprus, te exploiteren. Turkije steunt
eveneens de klachten van Libanon / Hezbollah dat Israël de Libanese natuurlijke hulpbronnen steelt. De
Libanese regering weigert echter te praten met Israël om het probleem op te lossen, waarschijnlijk omdat
Israël volgens de internationale maritieme wetgeving volledig in zijn recht staat. Gesprekken tussen Libanon
en Cyprus over hetzelfde onderwerp liepen op niets uit.
Militaire bronnen vermoeden dat het defensiepact in de eerste fase zal bestaan uit het stationeren van
Israëlische marine- en luchtmachteenheden op Griekse bases in de Middellandse Zee. Dit stelt Israël in
staat om bij een Turkse aanval op Israëlische doelen vanuit meerdere posities een tegenaanval te kunnen
uitvoeren op de Turkse strijdkrachten. Ook de Israëlische en Griekse inlichtingendiensten zijn al gaan
samenwerken.
Turkse eisen lokken confrontatie uit
Dat de Turken doelbewust uit zijn op een militaire confrontatie blijkt wel uit de eisen die premier Erdogan aan
Israël stelt, wil de joodse staat gevrijwaard blijven van Turkse militaire agressie. Ten eerste mag Israël geen
Turkse schepen tegenhouden die de door de VN goedgekeurde Gazablokkade willen doorbreken. Erdogan
heeft het VN rapport over het Mavi Marmara incident van vorige jaar, dat Israël op vrijwel alle punten in het
gelijk stelt, 'nul en nietig' verklaard.
Ten tweede zullen Israëlische marineschepen die zich buiten de territoriale 12 mijlszone wagen worden
geconfronteerd door Turkse oorlogsschepen, en zullen hun wapens goedschiks of kwaadschiks onklaar
worden gemaakt. Dit geldt niet alleen schepen die de Gazablokkade handhaven, maar ook marinevaartuigen
die Israëls olie- en gasplatforms, die zich op zo'n 100 kilometer uit de kust bevinden, te beschermen.
Het Israëlische kernkabinet doet er ondertussen alles aan om tegenover de buitenwereld de Turkse dreiging
te bagatelliseren. De officiële koers is dat Jeruzalem zich 'in tegenstelling tot de Turkse wildheid
terughoudend zal opstellen' en erop zal wachten totdat de Turken wat zijn afgekoeld. Tevens gaat men
ervan uit dat Amerika en de NAVO de door de Turken veroorzaakte crisis met Israël, Cyprus en Griekenland
niet zullen laten ontaarden in daadwerkelijke Turkse militaire actie.
'Turkije en Egypte, één vuist!'
Op de achtergrond lijken zowel Israël en Griekenland, getuige hun wederzijdse defensiepact, echter beter te
weten. Beide landen zijn ervan overtuigd dat de Turkse dreigementen, die kracht worden bijgezet door de
sterk toegenomen Turkse vloot- en luchtmachtbewegingen, reëel zijn (1). Het feit dat de Turkse luchtmacht
op bevel van premier Erdogan het radarsysteem van zijn F-16's heeft aangepast, zodat Israëlische F-16's
niet langer als vriend, maar als vijand worden gedetecteerd, zegt voldoende (2). Nog een duidelijk teken aan
de wand: Afgelopen maandag liet Erdogan zich in Caïro toejuichen door duizenden Egyptische moslims, die
hem toezongen: 'Erdogan! Erdogan! Een echte moslim en geen lafaard! Turkije en Egypte, één vuist! De
Gazablokkade zal worden doorbroken.' (3)
Xander - (1) DEBKA, (2) Ynet News, (3) Israel Hayom
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Saudi Arabië dreigt VS met breuk als Amerika Palestijnse staat blokkeert
EU en PA stellen plan op voor definitief vredesakkoord in voorjaar 2012 - Mensenrechtenorganisatie UN
Watch uit forse kritiek op Palestijnen
Gaan de Palestijnen over precies een week de VN wel of geen
erkenning voor een eigen onafhankelijke staat vragen?
Dat de diplomatieke strijd om het wel of niet eenzijdig erkennen van een
Palestijnse staat door de VN nog lang niet gestreden is blijkt wel uit het
feit dat nu ook Saudi Arabië, jarenlang de belangrijkste Arabische
bondgenoot van de VS, zich erin gemengd heeft. De Saudische prins
Turki Al-Faisal heeft gedreigd dat als de Amerikanen hun veto
uitspreken over een volledig lidmaatschap van een onafhankelijke
Palestijnse staat, er een breuk met Saudi Arabië ontstaat en de VS het risico loopt door de hele Arabische
wereld als 'giftig' te worden beschouwd. De Amerikanen lijken echter vastbesloten een Palestijns verzoek te
blokkeren.
Tegenover de New York Times verklaarde prins Al-Faisal dat de Amerikaanse invloed in de Arabische
wereld bij een veto in de Veiligheidsraad zal afnemen, de positie van Iran versterkt en de veiligheid van
Israël ondermijnd zal worden, met een groter risico op een nieuwe Midden Oosten oorlog. De 'speciale band'
tussen Saudi Arabië zal door de grote meerderheid van de Arabieren en moslims, die 'gerechtigheid' eisen
voor de Palestijnen, in een heel negatief daglicht komen te staan, wat de Saudische leiders ertoe zal
dwingen 'een meer onafhankelijk en assertief regionaal beleid' te gaan voeren. De Saudische militaire
interventie in Bahrein was daar al een duidelijk voorbeeld van.
'Diepe breuk dreigt tussen Saudi's en VS'
Prins Al-Faisal is van mening dat VN erkenning voor 'Palestina' het vredesproces weer op gang zal helpen,
omdat er dan op basis van twee onafhankelijke staten kan worden onderhandeld. 'In dit scenario zullen Iran
en Syrië de enige verliezers zijn. Dat zijn paria staten die onvermoeibaar -door hun steun aan Hamas en
Hezbollah- het vredesproces hebben geprobeerd te ondermijnen.' Volgens de prins zal het regime van de
Syrische president Bashar Assad binnenkort vallen, wat een 'zeldzame strategische gelegenheid is om Iran
te verzwakken. Deze mogelijkheid zal echter verloren gaan als de regering Obama in de VN een diepe breuk
veroorzaakt tussen onze landen.' (1)
Tegenstrijdige signalen Palestijnse officials
Gisteren kondigde de minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit, Riad Malki, aan dat PApresident Mahmoud Abbas op 23 september een volledig lidmaatschap van de VN zal aanvragen, tenzij er
een 'geloofwaardig aanbod' komt om de vredesbesprekingen met Israël te hervatten. Volgens Malki hebben
noch de VS, noch de EU de afgelopen dagen een voor de Palestijnen aanvaardbaar voorstel op tafel gelegd.
PLO hoofdonderhandelaar Saeb Erkat verklaarde zelfs dat het besluit om naar de VN te gaan
'onomkeerbaar' is. De Palestijnen gaan alleen opnieuw met Israël onderhandelen als de joodse staat eerst
een serie eisen inwilligt: Israël moet de wapenstilstandsgrenzen van 1949-1967 erkennen en alle
bouwactiviteiten in Judea en Samaria -internationaal aangeduid als de Westelijke Jordaanoever- stoppen.
De permanente Palestijnse waarnemer bij de VN, Riyad Mansour, zei tijdens een persconferentie echter dat
de Palestijnen nog steeds geen beslissing hebben gemaakt of ze hun streven naar unilaterale erkenning
voor hun eigen staat door zowel de Veiligheidsraad als de Algemene Vergadering zullen doorzetten. 'Alle
opties liggen nog op tafel. We zullen spoedig een definitieve beslissing maken.' Hij wees erop dat twee
derde van de VN-lidstaten Palestina binnen de grenzen van 1967 hebben erkend, bijna twee keer zoveel als
de landen die Israël erkennen. (2)
PA en EU stellen voorlopig plan op
De krant Al Hayat publiceerde vandaag een voorlopig plan dat door de PA en de EU zou zijn opgesteld.
Hierin is het Palestijnse verzoek om erkenning afgezwakt en worden Israël en de Palestijnen opgeroepen
om de komende zes maanden te gaan onderhandelen over alle belangrijke zaken, namelijk de toekomst van
de Palestijnse 'vluchtelingen', de joodse nederzettingen en de status van Jeruzalem. Vervolgens moet er in
het voorjaar van 2012 een definitief akkoord liggen dat voorziet in de oprichting van Palestina binnen de
1967-grenzen en een einde aan het conflict. (3)
De EU zou volgens de berichten unaniem instemmen met het opwaarderen van de Palestijnse Autoriteit tot
een 'staat zonder lidmaatschap'. Dit zou de Palestijnen dezelfde status geven als het Vaticaan. In ruil voor
de Europese steun zouden de Palestijnen hun verzoek om volledig lidmaatschap laten vallen en tevens
afzien van het indienen van aanklachten tegen Israëliërs bij het Internationale Strafhof in Den Haag (6).
Mensenrechtenorganisatie: Palestijnen spelen politiek spelletje
Hillel Neuer, de uitvoerend directeur van de in Genève zetelende mensenrechtenorganisatie UN Watch, ziet
de Palestijnse gang naar de VN Veiligheidsraad als een 'doelbewuste poging de VS in verlegenheid te
brengen. Er komt steeds meer bewijs dat de Palestijnse campagne een politiek spelletje is dat enkel is
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bedoeld om punten te scoren en niets zal verbeteren aan de levensomstandigheden van zowel de
Palestijnen als de Israëliërs.'
'Het is tijd dat president Abbas naar de onderhandelingstafel terugkeert en het pad van vrede en verzoening
kiest, en niet dat van eindeloze lawfare (= door middel van wetten en public relations proberen de
tegenstander zoveel mogelijk te beschadigen) en demonisering. En wat ze ook beweren over het vermijden
van geweld, de PA staat op het punt om roekeloos de lont in het kruitvat te steken.' (2)
Amerika fel tegen Palestijns plan
Wat de Amerikaanse regering uiteindelijk zal doen lijkt ondanks de eerdere verklaring dat er in de VN
Veiligheidsraad een veto zal worden uitgesproken over een Palestijnse staat, onzeker. Het Amerikaanse
Huis van Afgevaardigden name weliswaar met een verpletterende meerderheid (407 tegen 6 stemmen) een
niet-bindende resolutie aan waarin werd opgeroepen de financiële hulp aan de Palestijnen stop te zetten als
ze hun erkenningsplan doorzetten, maar president Obama heeft zich de afgelopen jaren al vaker niets
aangetrokken van de Amerikaanse volksvertegenwoordiging. Overigens nam de Amerikaanse Senaat de
resolutie zelfs unaniem over. (4)
De Amerikaanse VN-afgezant Susan Rice weersprak vandaag geruchten dat er een afgezwakt Palestijns
verzoek wordt besproken. Rice zei dat de VS op dit moment niet betrokken is bij de gesprekken tussen de
EU en de PA. 'Wij hebben het standpunt dat dit geen productieve koers is,' aldus Rice. Volgens haar heeft
nog niemand in New York de tekst van het voorlopige Palestijnse verzoek onder ogen gekregen, omdat deze
volgens haar nog niet eens bestaat.
Rice herhaalde dat de Amerikaanse regering iedere resolutie van de Palestijnen in de Veiligheidsraad met
een veto zullen blokkeren. Tevens omschreef ze de unilaterale acties van de PA als een onbegrijpelijke,
kortzichtige en zichzelf in de weg staande afleidingsmanoeuvre die het onderhandelen over een permanent
vredesakkoord alleen maar moeilijker maakt. 'Het is nauwelijks waarschijnlijk dat Israël naar de
onderhandelingstafel zal willen terugkeren na het drama hier in New York.' (5)
Israël niet akkoord met Palestijnse staat
De Israëlische premier Netanyahu zal volgende week vrijdag 23 september, de dag dat de Palestijnen
erkenning voor hun eigen staat zullen vragen, de Algemene Vergadering van de VN toespreken en Israëls
positie uitleggen. Netanyahu zal -ondanks het feit dat een meerderheid in de VN altijd automatisch tegen
Israël is- naar verluid akkoord gaan met het opwaarderen van de Palestijnse status in de VN, zolang de
Palestijnen niet eenzijdig hun eigen onafhankelijke staat uitroepen. (6)
Xander - (1) AFP, (2) Jerusalem Post, (3) Ynet News, (4) Arutz 7, (5), (6) Haaretz

Ministeries laten met opzet informatie naar buiten komen
Op veel fronten wereldwijd wordt opgemerkt dat met name regeringspartijen
erop uit zijn chaos te veroorzaken. Vanuit diverse hoeken wordt inmiddels
gadegeslagen, welke personen dit doen en waarom dit gedaan wordt.
Overheidsinstanties, met name regeringsfunctionarissen, hebben te maken
met een beroepsgeheim, welke om de haverklap gebroken wordt door vooral
bewindslieden. Het met opzet naar buiten brengen van info om de bevolking
angst in de praten en in opstand te laten komen, behoort tot hun tactieken.
Het is inmiddels een feit dat regeringen wereldwijd de burgers schuldig willen laten voelen, terwijl de jackpot
van gecreëerd ongedekt geld in de VS op volle toeren draait. Men laat ons in DE ILLUSIE dat de
wereldeconomie nog draaiende is. Waar de gewone media heeft gefaald, is een grote omwenteling gaande
naar de sociale media netwerken, waar men ELKAAR inlicht omtrent de stand van zaken.
De mediagroepen staan er dus niet bij stil, dat het een averechts effect heeft, de mensen niet van de juiste
informatie te voorzien. Juist door dit toedoen zoekt de burger steeds meer zijn toevlucht tot de alternatieve
media.
Wij denken misschien, ―Slordig van de overheid om de Miljoenennota te laten lekken‖.
Maar het zou mij niets verbazen wanneer dit met opzet werd gedaan, om de bevolking angst aan te jagen en
de chaos, die er al is, te vergroten.
Bron: http://the-embassadorion.blogspot.com/2011/09/ministeries-laten-met-opzet-informatie.html
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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Rusland deelt flinke dreun uit in pijpleiding-oorlog
Door Hans, gepubliceerd op 13-09-2011
Een week geleden opende Vladimir Putin de Nordstream-aardgaspijpleiding. De aanleg van de pijpleiding kostte $10 miljard. En op den
duur zal er genoeg aardgas door de leiding stromen om 26 miljoen
Europese huishoudens te verwarmen.
Natuurlijk kwam Putin in hoogste eigen persoon de gaskraan
opendraaien, voor de ogen van oud-bondskanselier Gerhard Schroeder.
Dankzij de Nordstream wordt Rusland voor de export van aardgas
minder afhankelijk van vijandige buurland Oekraïne.
Het eerste jaar zal er 27 miljard kuub aardgas via Nordstream naar de
Europese afnemers stromen.
Al jarenlang strijden de Oekraïne en Rusland over de prijs van het aardgas en over de transportkosten, die
de Oekraïne eist voor de doorvoer van het aardgas.
Dankzij de Nordstream-leiding zal er 20 miljard kuub minder stromen door de buizen op Oekraïns
grondgebied: de inkomsten voor de Oekraïne zullen dalen. In 2012 komt de tweede pijpleiding af en zal de
capaciteit verdubbelen tot 55 miljard kuub.
De opening van Nordstream komt op een goed moment. Door de sluiting van de kerncentrales, zal Duitsland
meer aardgas nodig hebben voor de opwekking van elektriciteit. Het valt te verwachten dat Gazprom liever
gas levert aan een betrouwbare klant in Duitsland dan aan onbetrouwbare, vijandige klanten uit het
voormalig Warschaupact.
De Oost-Europese staten zullen door deze omstandigheden gedwongen worden tot peperdure exploitatie
van schaliegas of om terug te vallen op steenkool.
Om de machtspositie van de Oekraïne nog verder te verzwakken kan Putin besluiten om een derde
Nordstream-leiding aan te leggen.
Wordt ongetwijfeld vervolgd in de komende lange koude winter.
Lees ook: A Gazprom Renaissance - van Matthew Hulbert
http://zapruder.nl/portal/artikel/rusland_deelt_flinke_dreun_uit_in_pijpleiding_oorlog/rss
Reactie
Ik durf te zeggen dat het anders in elkaar steekt dan hier wordt uiteengezet. Ik woon in Oekraine en ken de
mentaliteit. Het is simpel: alles wat de Russen of Oekrainers doen heeft maar 1 doel, het vullen van de
zakken van de elite. Geen vijanden van elkaar maar gewoon maximalisatie van het te stelen geld. De
Oekraiense Olichargen hebben een nieuwe markt, Oekraiense olie en gas uitbuiten en Rusland kan Europa
afhankelijker maken. De onafhankelijkheid van Russisch gas is de reden om nu de eigen reserves op te
eisen. De nieuwe Oekraiense regering heeft het land in de uitverkoop, graanboeren worden bankroet
gemaakt met de nieuwe 15% tax en de grote olichargen nemen deze markt straks ook, de staalindustrie is al
weg en nu nog de gas en olie. Zaken doen heeft geen moraal in Oost Europa en Europa zal dat ontdekken
als ze te afhankelijk wordt van Russisch gas.

IFO: 'Redding Euro kan Duitsland 465 miljard kosten' Nederland 100 miljard?
Geplaatst op: zaterdag 17 september 2011 door: Gerard Driehuis
Bronnen: Financial Times Deutschland, Der Stern, Reuters
Het Duitse IFO - het onafhankelijk toonaangevend economisch
onderzoeksinstituut - heeft gedaan wat Jan Kees de Jager van de
Tweede Kamer moest doen, maar naliet: uitrekenen wat de redding van
de euro kan gaan kosten. Het IFO zegt dat in het meest extreme
scenario de belastingbetalers in Duitsland 465 miljard kwijt zullen zijn
aan het overeind houden van zwakke landen en failliete banken. De
berekening gaat er van uit dat Italie niet hoeft te worden gesteund. Als
dat land zou moeten worden meegerekend wordt het bedrag mogelijk
het dubbele.
Meegerekend zijn wel de verliezen die de ECB zal maken op aangekochte obligaties van failliete landen,
maar niet de economische schade van teruglopende groei
Ter vergelijking. De Duitse economie (nationaal inkomen) heeft een omvang van 3740 miljard (2008),
Nederland van 871 miljard (2008). Verhouding 4,2: 1
Zou het Nederland dus 100 miljard kunnen kosten?
Bronnen: Financial Times Deutschland, Der Stern, Reuters
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Scheur in EU steeds breder; Duitse CDU-raad eist aftreden Barroso om eurobonds
Ook Eurosceptische parlementariër Nigel Farrage verkettert Barroso vanwege oproep tot vorming federaal
Europa
De EU trilt op zijn grondvesten. De Duitse Economische Raad van de
CDU betitelt Barroso's voorstel om eurobonds in te voeren zelfs als een
'doodzonde'.
De scheur die in de EU is ontstaan over de te volgen koers rondom de
snel uit de hand lopende schuldencrisis wordt steeds breder nu de
Economische Raad van de Duitse regeringspartij CDU het aftreden van
de president van de Europese Commissie José Manuel Barroso eist
vanwege het feit dat hij gisteren openlijk pleitte voor de invoering van
eurobonds. Duitsland is fel tegen de invoering van euro obligaties,
omdat hiermee een Transfer Unie ontstaat waarin Duitsland, Nederland, Finland en Oostenrijk op
permanente basis tientallen miljarden zullen moeten overmaken naar Griekenland, Portugal, Italië, Spanje
en straks mogelijk ook Frankrijk en België.
Met het voorstel om de staatsschulden van alle Europese lidstaten samen te voegen -iets dat voor landen
zoals Duitsland en Nederland extreem nadelig zal uitpakken- 'begaat Barroso een doodzonde en scheurt hij
de Gemeenschap uit elkaar,' bekritiseerde Kurt Lauk, de president van de Economische Raad van de CDU.
'Als hij zijn voorstel niet terugneemt dan moet hij zo snel mogelijk zijn positie ter beschikking stellen.'
De invoering van eurobonds zal betekenen dat de financiële positie van Duitsland en Nederland zal worden
afgewaardeerd, wat uiteindelijk een forse verarming van de bevolking tot gevolg zal hebben. 'In plaats van
gedienstigheid tegenover de schuldenzondaars is de president van de Commissie verplicht de stabiele
landen te beschermen,' aldus Lauk. 'Barroso maakt in plaats van de sterken de zwakkeren in Europa de
maatstaf voor de toekomst.' (1) Het afwentelen van de financiële problemen van de zwakke landen op de
sterkere landen is nu al begonnen. De CDS kosten voor het niet terugbetalen van schulden voor Duitsland
stegen in één week met 6,5% en liggen nu zelfs boven die van Spanje (7).
Barroso's oproep tot federaal Europa verketterd
Barroso kreeg het in het Europese parlement ook al zwaar te verduren van wederom de Britse
Eurosceptische parlementariër Nigel Farrage, die overigens steeds meer bijval en applaus krijgt. Farrage
verketterde Barroso's oproep om een 'federaal' Europa te vormen waarin de stem van de meerderheid
voldoende is om besluiten te nemen. Volgens Farrage hebben de Europese Commissie, de ECB en de
'walgelijke' IMF de democratie in Griekenland om zeep geholpen en een dictatuur ingesteld. 'Geen wonder
dat de Grieken EU vlaggen voorzien van swastika's en verbranden! Tenzij Griekenland wordt toegestaan
deze economische en politieke gevangenis (de EU) te verlaten, kunt u net zo goed een revolutie in dat land
ontketenen.' (8)
Niet landen, maar banken worden met miljarden overeind gehouden
Vandaag komen de Europese ministers van Financiën en de presidenten van de Centrale Banken in Breslau
(Polen) bijeen om over de schuldencrisis te praten. Het feit dat ook de Centrale Banken aanwezig zijn is een
extra aanwijzing voor het vermoeden dat de bankencrisis in Europa veel ernstiger is als openlijk wordt
toegegeven (2). De eveneens aanwezige Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner verklaarde
dat de onenigheid in Europa een 'catastrofaal risico' is en drong aan op uitbreiding van het Europese
Noodfonds (EFSF) (3). Een besluit om de Grieken opnieuw miljardensteun te verlenen werd uitgesteld naar
oktober (4).
Het zijn vooral de banken die aandringen op nieuwe bailouts en de invoering van eurobonds, omdat ze
enorme financiële belangen in de Zuid Europese lidstaten hebben. Zo hebben alleen al de Duitse banken
voor € 389 miljard euro aan vorderingen uitstaan in Frankrijk, Italië en Spanje (5).
De discussie in Europa en ook in Nederland gaat dan ook niet -zoals de politiek doet voorkomen- over het al
dan niet redden van landen, maar van banken. Dit wordt echter maar nauwelijks openlijk toegegeven,
aangezien er in de samenleving veel weerstand bestaat tegen het met honderden miljarden belastinggeld
overeind houden van de banken, die door hun eigen risicovolle speculaties in de problemen zijn gekomen en
daarmee de werkelijke veroorzakers zijn van de wereldwijde financiële crisis.
PVV verzet zich tegen meer Europa
Net als in Duitsland groeit ook in Nederland het verzet tegen het nog meer geld en bevoegdheden
overdragen aan Europa, iets waar bijvoorbeeld premier Rutte een groot voorstander van is. De PVV heeft
het kabinet echter al gewaarschuwd hier nooit mee akkoord te gaan. De partij van Geert Wilders verwacht
dan ook dat 2012 het jaar van de waarheid voor de gedoogregering zal worden (6).
Xander
(1) Handelsblatt, (2) , (3) NU, (4) NU, (5) Deutsche Mittelstands Nachrichten
(6) NU, (7) Zero Hedge, (8) YouTube
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Politie scant vingerafdruk op straat
Door Sjors van Beek
De politie kan sinds kort vingerafdrukken afnemen op straat en die meteen online controleren. Zo‘n 125
politie-agenten bij diverse regiokorpsen lopen inmiddels rond met speciale afleesapparatuur. Een eerste
proef loopt tot begin 2012, dan wordt bekeken of de apparaatjes breed worden ingezet, aldus een
woordvoerder van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. ‗De wens is wel om dit mogelijk te maken, maar
we moeten nu eerst kijken of alles goed werkt‘.
Smartphone
Het vingerafdruk-apparaatje is een soort smartphone waar een verdachte zijn vinger op legt. De vingerafdruk
wordt digitaal afgelezen en via een beveiligde verbinding doorgestuurd naar de landelijke database waar
vingerafdrukken in zijn opgeslagen.
Illegalen
De apparaatjes worden onder meer ingezet voor de intensievere controle op illegale vreemdelingen, zo liet
minister Leers (Integratie) onlangs al weten. Via een koppeling met de ‗Basisvoorziening
Vreemdelingenketen‘ kan in de toekomst een gewone agent op straat meteen nagaan of iemand rechtmatig
in Nederland verblijft. Ook kunnen politiemensen binnenkort paspoorten en andere identiteitsbewijzen op
straat digitaal uitlezen en op echtheid controleren, en nagaan of iemand nog een boete heeft openstaan.
Mobiel werken bij de politie vindt steeds meer ingang: sinds kort lopen er ook al proeven met digitaal boetes
uitschrijven op straat.
Identiteitsfraude
Identiteitsfraude is een groot probleem voor Justitie. In de databanken van politie, Justitie,
Gevangeniswezen en Reclassering staan niet altijd de juiste gegevens. Soms betreft dat een simpele tikfout,
soms gaat het verder en zijn hele identiteiten verwisseld. Zo komt het voor dat anderen dan de werkelijke
dader een straf in de gevangenis proberen uit te zitten. Ook is identiteitsfraude vaak gekoppeld aan gevallen
van oplichting: valse inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel, of aankoop van onroerend goed met een
vals identiteitsbewijs. Daarnaast is er nog de identiteitsfraude op internet. Een gekaapt DigiD kan voor het
slachtoffer allerlei vormen van ellende teweegbrengen.
Jaarlijks worden in Nederland zo‘n 250.000 identiteitsbewijzen ontvreemd. De meesten worden nooit
teruggevonden.
PROGIS
Het Programma Informatievoorziening in de Strafrechtketen (PROGIS) is er op gericht een einde te maken
aan alle vormen van identiteitsfraude. De eerste twee fases van dat in 2005 gestarte programma zijn
inmiddels afgerond, de derde fase gaat nu van start.
http://www.binnenlandsbestuur.nl/vakgebieden/openbare-orde/politie-scant-vingerafdruk-opstraat.1411906.lynkx

Criminele elite vleugellam, onthulling aanstaande?
Geschreven door Nexus Aangeleverd door: Daniël Tom, 18 september 2011
Volgens David Wilcock en Benjamin Fulford heeft de criminele elite, die de wereld al
lange tijd in een houtgreep houden en financieel kapot proberen te maken, een
enorme tegenslag te verwerken gehad. Twee voor hen enorm belangrijke
ondergrondse bases, gebouwd om zichzelf in te verschuilen na nucleaire aanslagen,
die 2/3 van de wereldbevolking zou moeten uitwissen, zijn de afgelopen weken
vernietigd. Vorige week maakte Benjamin Fulford melding van een geheime meeting
tussen 57 landen die deze criminele elite ook verwijderd willen zien, inmiddels is het
aantal landen dat akkoord is met deze verwijdering opgelopen tot boven de 80. De
criminele elite verliest snel aan slagkracht en zal de komende weken, hooguit
maanden, de definitieve genadeklap toegebracht worden. Dit maakt de weg vrij voor
onthullingen op allerlei gebied. Je kunt dan denken aan de onthulling van buitenaards
leven, technieken die ons in staat stellen energie uit het niets op te wekken en vele vele andere onthullingen
waardoor de wereld eindelijk een echte nieuwe start kan maken en oorlogen snel tot het verleden zullen
behoren.
BRON: www.bovendien.com
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Europese denktank: 4e kwartaal 2011 wereldwijde financiële implosie
Europese denktank: 4e kwartaal 2011 wordt een fusie implosie van de
wereldwijde financiële activa
Zoals verwacht door de Europese Denktank LEAP/E2020 in november
2010 is de tweede helft van 2011 begonnen met een grote plotselinge en
flinke verslechtering van de crisis. Bijna $10 miljard van de $15 miljard van
zogenaamde Ghost assets is al in rook opgegaan. De rest en waarschijnlijk
nog veel meer zal verdampen in het vierde kwartaal van 2011, welke door de denktank omschreven wordt
als the implosive fusion of global financial assets.
Het zijn de twee grootste internationale financiële centra Wall Street in New York en de Londense City die de
uitverkoren reactoren van deze fusie zullen zijn. En zoals al enige maanden voorspeld door LEAP/E2020 is
het de oplossing voor de staatschuld problematiek in sommige eurolanden welke ervoor zorgen dat deze
fusie een kritische massa vormt, waarna niets meer bestuurbaar zal zijn. Echter het grootste deel van de
brandstof die deze fusie aanvoert en hem omvormt tot een wereldwijde schrok, kan gevonden worden in de
Verenigde Staten. Pas sinds juli 2011 is dit proces gestart, het ergste moet nog komen en is heel dichtbij!
In deze editie van het Global Europe Anticipation Bulletin heeft de denktank ervoor gekozen zich te richten
op de grote manipulatie georganiseerd rond de Griekse crisis en de Euro en ondertussen de directe link te
omschrijven met het implosieve fusie proces van financiële bezittingen. Verder presenteert LEAP/E2020 zijn
verwachtingen voor de goud markt voor de periode 2012-2014 als ook zijn analyses over
neonprotectionisme welke zal worden geïntroduceerd vanaf het einde van 2012. In aanvulling op de
maandelijkse aanbevelingen over Zwitserland en de Zwitserse Frank, valuta‘s, vastgoed en financiële
markten, geven zij ook strategisch advies aan de G20 leiders voor de G20-top welke gehouden wordt in
November in het Franse Cannes.
Griekse crisis en de Euro: de voortdurende manipulatie
Maar laten we terugkeren naar Griekenland dat elke keer op de voorgrond van de media treedt wanneer
Washington en London in ernstige problemen zijn, wat een herhaaldelijk terugkerend patroon begint te
worden. De zomer is voor de Verenigde Staten rampzalig geweest die nu in een recessie zijn, welke hun
kredietwaardigheid afgewaardeerd hebben zien worden (een gebeurtenis welke door deskundigen voor
onmogelijk werd gehouden 6 maanden geleden) en de staat van hun politieke systeem van wijdverspreide
verlamming aan een verbijsterde wereld hebben ten toon gesteld.
Op hetzelfde moment zinkt het Verenigd Koninkrijk in een depressie met opstanden met buitensporig geweld
en met een bezuinigingsbeleid dat faalt om begrotingstekorten in te perken en het land in een ongekende
sociale crisis stort. Er is geen twijfel dat in een dergelijke context alles rijp bleek te zijn voor een nieuwe
media impuls over de Griekse crisis en het einde van de Euro.
Als LEAP/E2020 het Hollywoodachtig of Fox News scenario zou moeten samenvatten, zou de samenvatting
er als volgt uit zien: ―Terwijl de ‗Verenigde Staten‘ IJsberg de Titanic ramt, leidt de bemanning de passagiers
naar een zoektocht van gevaarlijke terroristen die mogelijk bommen aan boord hebben geïnstalleerd!‖. In
propaganda termen is het een welbekend recept: Het is een afleidingsmanoeuvre om als eerste de redding
van de passagiers welke men wilt redden (de elite die heel goed weten dat er geen Griekse terroristen aan
boord zijn) toe te staan, omdat simpelweg niet iedereen gered kan worden. En om vervolgens dan de ware
aard van het probleem zolang mogelijk te verbergen om een opstand aan boord te voorkomen (waaronder
zich enkele leden van de bemanning bevinden die oprecht geloven dat er werkelijk bommen aan boord zijn).
Er moet worden vastgesteld dat de promotors van de Griekse crisis, welke gepresenteerd werd als een
fatale crisis voor de Euro, hun tijd hebben besteed aan het al bijna twee jaar herhalen hiervan zonder dat
een van hun voorspellingen voorbij is gekomen in welke vorm dan ook (behalve door er veelvuldig over te
praten). Feiten zijn hardnekkig: ondanks de grootschalige media ophef welke wereldwijd gezien moet zijn, is
de Euro stabiel, is de Eurozone halsoverkop samengevloeid en nadert het spectaculaire nieuwe gronden,
blijven de opkomende landen Amerikaans schuldpapier omruilen voor Europese staatschulden en is de
Griekse uitstap uit de eurozone nog steeds volledig buiten overweging, behalve in de Angelsaksische media
artikelen wiens schrijvers over het algemeen geen idee hebben van hoe de eurozone functioneert en nog
minder van de sterke krachten die deze besturen.
De denktank kan niets betekenen voor degene die nog steeds hun geld willen verliezen door te wedden op
een Euro ineenstorting of een Griekse exit uit de eurozone. Deze zelfde mensen spendeerde veel geld om
henzelf te beschermen tegen de zogenaamde H1N1 wereldwijde epidemie, welke door deskundigen, politici
en media van alle soorten gedurende maanden aan mensen wereldwijd verkocht werd en is gebleken en
bewezen een enorme farce te zijn, deels gevoed door klieken van deskundigen in opdracht van de
farmaceutische industrie. En de rest, zoals altijd, aangewakkerd door het gebrek van gezond verstand,
sensatiezucht en gelijkvormigheid van de reguliere media. In het geval van de Euro/Griekse crisis is het
scenario soortgelijk, met Wall Street en The City in de rol van de farmaceutische bedrijven.
De angst van Wall Street en The City
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Wall Street en The City zijn zeer bang voor de lessen die de Eurozone trekt tijdens het leringsproces van
drie jaar crisis en de ondoeltreffende oplossingen die zijn toegepast. De aard van de eurozone creëert een
uniek platform voor discussie tussen de elite en de Amerikaanse en Britse publieke opinie. En dit is wat Wall
Street en The City verontrust en systematisch proberen om dit platform te elimineren door het onder te
dompelen in paniek met bijvoorbeeld het aankondigen van het einde van de Euro of het daarnaast te
kleineren tot een verspilling van tijd en de inefficiëntie van de Eurozone aan te duiden met het onvermogen
om de crisis op te lossen. Wat absurd is gezien de heersende verlamming in Washington.
Echter, het is juist dit discussie platform die de bevolking van de Eurozone ertoe beweegt om voort te gaan
op het pad naar een duurzame oplossing van de huidige crisis. Dit discussie platform is een integraal
onderdeel van de Europese eenwording waar tegengestelde standpunten over methodes en oplossingen
elkaar confronteren, voordat uiteindelijk een overeenstemmend akkoord gesloten wordt. Zo verbreedt het
debat over een hele reeks van deelnemers komend vanuit 17 lidstaten, gemeenschappelijke instellingen en
de kern van de zeventien publieke opinies.
Toch is het de botsing van ideeën die het licht doet schijnen: over brutale botsing van ideeën zei de Griekse
filosoof Heraclitus 2500 jaar geleden: ―Sommigen laat hij goden zijn, anderen mensen; sommigen maakt hij
tot slaven, anderen vrij‖. Maar de burgers van de eurozone weigeren om zich door deze crisis in slaven te
laten veranderen en dat is de reden waarom de huidige debatten binnen Europa nodig en waardevol zijn. In
de drie jaar van 2008 tot 2011 hebben zij twee belangrijke dingen voor de toekomst mogelijk gemaakt:
1. Ze hebben de Europese samensmelting in de eurozone herstart en van nu af aan geplaatst op een pad
van versnelde integratie. De denktank verwacht een sterke opleving van de Europese politiek vanaf het
einde van 2012 (vergelijkbaar met de periode 1984-1985), inclusief een politiek integratie verdrag welke
in een referendum voor de gehele eurozone in 2015 zal worden uitgeschreven.
2. Zij hebben de geleidelijke opkomst van twee eenvoudige maar zeer sterke ideeën toegestaan: redden
van private banken heeft geen enkel nut om de crisis op te lossen en het is noodzakelijk dat de markten
(voornamelijk de grote financiële bestuurders in Wall Street en The City) volledig de risico‘s accepteren
zonder verdere garanties van de staat.Vandaag de dag zijn deze twee ideeën het hart van het debat in
de eurozone, beide in de publieke opinie en in te midden van de elite. En zij winnen elke dag terrein.Dit is
wat de angst veroorzaakt op Wall Street, in The City en onder grote private financiële bestuurders. Dit is
de lont die bijna opgebrand is en de implosie fusie van wereldwijde financiële bezittingen in het 4e
kwartaal teweeg zal brengen.
Als de markten beginnen te anticiperen op een 50% daling in Griekse en Spaanse effecten is dat omdat ze
echt aanvoelen welke richting gebeurtenissen in de eurozone op gaan. Wall Street en The City en hun
media tussenpersonen proberen dit wanhopig te voorkomen, ongeacht wanneer dit eindigt in paniek, omdat
regeringen dan gedwongen worden om te moeten luisteren naar hun deskundigen die verzekeren dat de
enige manier om door te gaan het herkapitaliseren en hun te overgieten met liquiditeit is. Twee landen waar
deze zelfde financiële instellingen de overhand hebben in de regering.
Gepoogd is om Frankfurt onder dezelfde hoed als Londen en Washington te huisvesten door Mario Draghi
(voorheen vicepresident van Goldman Sachs Europa) te benoemen als opvolger van Jurgend Stark, maar
dat was vanaf het begin af aan gedoemd om te mislukken op grond van dit openlijke debat, welke
diepgeworteld zit in de Europese cultuur.
Deze crisis is van eem historische omvang en de stappen die genomen moeten worden om er zo goed
mogelijk doorheen en er beter uit te komen vereisen serieuze discussie en daarom tijd. En de tijd die de
bevolking van de eurozone neemt, betekent geld verliezen op de markten, welke dan ook hun angsten
verklaart.
De acties die in de eurozone zijn ondernomen zijn van een unieke omvang in de recente Europese
geschiedenis en de denktank gelooft in het tijd geven aan het tweede steunpakket aan Griekenland om
geïmplementeerd te kunnen worden. De huidige leiders zitten vrijwel aan hun limiet en het zal nodig zijn om
te wachten tot het midden van 2012 om getuige te zijn van een nieuwe en krachtige impuls aan de Europese
integratie.
Het 4e kwartaal van 2011 markeert het einde van twee belangrijke voorbeelden van de wereld vóór de
crisis
De implosieve fusie van het vierde kwartaal zal direct voortvloeien uit de botsing tussen twee nieuwe
realiteiten welke twee fundamentele voorwaarden van het bestaan van de wereld vóór de crisis bestrijden:
1. Ontstaan in Europa bestaat er nu een afwijzing van het idee dat private financiële beheerders, waarbij
Wall Street en The City bij uitstek de belichaming zijn, niet volledig verantwoordelijk zijn voor de risico‘s
die zij nemen. Decennia lang was dit het heersende idee welke de enorme groei van de financiële
economie voedde: ―Heads I win, tails you bail me out‖. Zelfs grote Westerse banken en verzekeraars
zijn innig verbonden geraakt met deze opvatting. De belangrijkste spelers op Wall Street en The City
(en van vele grote Europese en Japanse banken) zijn niet in staat deze enorme gedachtepatroon
verschuiving tegen te gaan.
2. Het bewezen einde van de Amerikaanse motor van de wereldwijde groei met op de achtergrond de
volledige politieke verlamming van het land die in feite eind 2011 tot stilstand komt, zorgt er voor dat de
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wereld beetje bij beetje ontdekt dat het land een schuld heeft die het niet langer kan ondersteunen, dat
zijn schuldeisers niet bereid zijn om geld te lenen en dat zijn economie geen significante bezuinigingen
aan kan zonder in een diepe depressie te storten.Van 1982 tot 2009 heeft de wereld vrij uitgeleend aan
de Verenigde Staten en de beloftes van zijn leiders over de staat van de economie en de financiën van
het land gelooft. Het geld is verspild aan vastgoedbubbels zonder toekomst, aan extravagante
vriendjespolitiek (Wall Street, de olie-industrie, zorgverleners, etc.) en aan onproductieve militaire
uitgaven. Iedereen ontdekt dat men niet in staat is om in enkele kwartalen decennia van roekeloosheid
te repareren.
De politieke financiële Perfect Storm van november 2011
In november van 2011 zal de Verenigde Staten zichzelf voorbereiden op een politieke financiële Perfect
Storm welke de problemen van de afgelopen zomer doen laten lijken op een lichte zeebries. De zes
elementen van de toekomstige crisis zijn al samengekomen:
1. Het super comité verantwoordelijk voor de besluitvorming van bezuinigingen waarover er deze zomer
geen overeenkomst was, zal blijken niet in staat te zijn om de spanningen tussen de twee partijen op te
lossen.
2. De automatische bezuinigingen die gemaakt moeten worden bij het ontbreken van overeenstemming,
zullen resulteren in een grote politieke crisis in Washington en toenemende spanningen, vooral bij het
leger en de ontvangers van sociale uitkeringen. Tegelijkertijd zal deze automatische functie (een
werkelijke loslating van de beslissingsbevoegdheid van het Congres en het Amerikaanse
presidentschap) zal grote verstoringen genereren in het functioneren van het staatsbestel.
1. De andere grote ratingbureaus zullen S&P volgen in de afwaardering van de Amerikaanse
kredietwaardigheid en de diversificatie van Amerikaanse staatobligaties zal versnellen met de
wetenshap dat de Verenigde Staten nu hoofdzakelijk afhankelijk is van kortlopende financiering.
1. Het onvermogen van de Fed om alleen maar te kunnen praten en aandelenmarkten of benzineprijzen in
de Verenigde Staten te manipuleren, maakt een last-minute redding onmogelijk.
1. In de komende drie maanden zal het Amerikaanse overheidstekort drastisch toenemen als de
belastingontvangsten die nu al instorten door de invloed van de terugval in een recessie, verder dalen.
In andere woorden, het opgehoogde schuldenplafond waarmee enkele weken geleden is ingestemd, zal
ruim voor de november 2012 verkiezingen bereikt zijn. En deze informatie zal zich als een wildvuur
verspreiden in het vierde kwartaal van 2011. Versterkt door de vrees van alle beleggers dat de
Verenigde Staten het Europese voorbeeld van Griekenland zal volgen en haar crediteuren dwingt tot
het nemen van zware verliezen.
2. Barack Obama‘s nieuwe plan om de werkloosheid te bestrijden zal geen significant effect hebben. Aan
de ene kant is het niet up to the challenge en aan de andere kant zal worden gesneden in delen van
plannen van de Republikeinen die alleen de belastingverlagingen willen houden. Het enige resultaat
daarvan zal zijn dat het de schuld van het land alleen maar doet verhogen.
Kortom, voor LEAP/E2020 is het een combinatie van al deze elementen aan het eind van 2011 die deze
grote financiële schrok zal veroorzaken. Een soort finale schrok die de planeet voor goed uit de wereld van
vóór de crisis stoot. Echter, de wereld erna zal nog moeten worden gebouwd, omdat vele toekomsten
mogelijk zijn. De periode 2012-2016 vormt een historisch kruispunt. Het pad valt niet te ontkennen.
Bron: LEAP/E2020 GEAB N°57
Bron: http://www.nieuwscollectie.nl/2011/09/europese-denktank-vierde-kwartaal-2011wereldwijde.html#ixzz1YEbllp4z

Christenvervolging in de VS
Ja, je leest het goed: Christenvervolging in de VS.
Een boete van $300 is al uitgedeeld voor het doen van bijbelstudie thuis met
vrienden, risico op een boete van $500 per volgende overtreding,
rechtszaak in gang gezet, en dient op 7 oktober.
Nu ook in de VS ?
De kop van dit artikel zal wellicht bij sommigen verbazing oproepen. Amerika heeft nog steeds de reputatie
het ―Land of the free‖ te zijn. Die titel verdient het uiteraard al lang niet meer, maar dat christenen vervolgd
worden voor het houden van bijbelstudie in hun eigen huis, is een veeg teken van de toenemende haat en
intolerantie ten opzichte van Christenen en dus ook ten opzichte van Christus zelf. Het is nu zover gekomen
dat als je in San Juan Capistrano, Californië, bijbelstudie met vrienden wilt doen, je daar een behoorlijk dure
vergunning voor dient aan te vragen…
Dit bericht zou te denken moeten geven bij ons, Westerse Christenen. Voor veel geloofsgenoten elders is
vervolging aan de orde van de dag, en het is ook voorzegd dat dit zou gebeuren. Binnenkort
hoogstwaarschijnlijk ook hier, want alle ellende uit de VS waait immers over naar Europa.
Het originele bericht op Worldnet Daily
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Hoe het met ons en de euro afloopt: 5 mogelijke scenario’s
Bronnen: Business Insider, A Greek Exit from the Euro Area: A Disaster
for Greece, a Crisis for the World — Willem Buiter —
De Japans/Amerikaanse investeringsgigant Nomura heeft 5 scenario‘s
met hun kansen:
1. Het loopt prima af.
Europa slaagt er in het reddingsscherm EFSF snel aanzienlijk te
vergroten, de schulden van landen die teveel schuld hebben worden
ordelijk afgeschreven, er komt een fiscale unie om te zorgen dat dit nooit meer gebeurt en de economie kan
groeien.
Kans: 5 procent
2. Europa moddert met succes door. (afbeelding)
Het EFSF komt er. Spanje en Italië worden met moeite overeind gehouden, er komt geen fiscale unie om
herhaling te voorkomen. Groei blijft laag.
Kans: 40 procent
3. Europa moddert zonder succes door
Het lukt niet om de rente van Spanje en Italie omlaag te krijgen: die landen kunnen niet meer lenen op de
kapitaalmarkt zodat het EFSF moet worden verveelvoudigd. Uiteindelijk zal Europa ook dan genoodzaakt
zijn een fiscale unie aan te gaan, maar tegen een hoge prijs en met zware schade voor de economie
Kans: 35 procent
4 Wanordelijke faillissement van Griekenland
Europa krijgt de regie niet meer terug – bijvoorbeeld omdat de nationale parlementen op de rails gaan zitten.
Griekenland valt om. Haastig moet de EFSF worden verveelvoudigd om Spanje en Italië (en de banken) te
redden. Griekenland stort in een diep economisch gat, de andere landen in een iets minder diep gat.
Kans: 12 procent
5. Als in scenario 4, maar nu met Spanje en Italië. Na de val van Griekenland slaagt de EU er niet in een
kettingreactie te voorkomen. Italië, Spanje, Portugal en Ierland worden meegesleurd, banken moeten
worden geherfinancierd door de staat, de economie krimpt jarenlang, de EU verliest zijn betekenis.
Kans: 8 procent
Onder link 2 het rapport van Citibank. - Bronnen: Business Insider, A Greek Exit from the Euro Area: A
Disaster for Greece, a Crisis for the World — Willem Buiter —
Italië, tikkende tijdbom
door een van onze correspondenten op sep.18, 2011
Duitsland (Angela Merkel)
Duitse banken hebben alléén al aan Franse, Italiaanse en Spaanse
staatsobligaties 389 miljard euro in hun bezit. Toevallig de drie
Europese landen waarover de financiële wereld zich momenteel
ernstige zorgen maakt. Mocht Italië geen geld meer kunnen ophalen uit
de financiële markten dan zal de situatie snel ernstig verslechteren.
Misschien dat de ECB het noodfonds van 750 miljard nog een keer zal
ophogen, maar het is de vraag of dat zal gaan gebeuren. De Duitsers
voelen hier niet zoveel voor omdat het politieke draagvlak snel aan het afnemen is. Een recent onderzoek
heeft uitgewezen dat 70% van de Duitsers terug wil naar de Mark en er niets voor voelt om op te draaien
voor de kosten van het redden van andere landen.
Italië (Silvio Berlusconi)
Van deze drie landen staat Italië er het slechtst voor. Zij hebben een
staatsschuld van 1.800 miljard euro. Dat is 117% van het Italiaans BNP
en zitten daarmee diep in de gevarenzone. Nog vóór het einde van
2011 moeten zij 356 miljard euro ophalen via de uitgifte van
staatsobligaties. Het is onzeker of dat gaat lukken omdat beleggers er
niet veel voor voelen om hun geld in een bodemloze put te storten. Nu
al moeten de Italianen ruim 2% meer rente betalen dan Duitsland. Men
is bang dat dit percentage de komende tijd alleen maar zal oplopen en dan heeft Italië een groot probleem.
Zij komen dan in een vicieuze cirkel terecht en leggen daarmee een bom onder de eurozone. Alleen
Frankrijk al heeft 511 miljard dollar tegoed van Italië. Dat is 20% van het Franse BNP. Aan de Duitsers
moeten ze 190 miljard dollar terugbetalen. Mocht Italië verder onder druk komen te staan van de financiële
markten dan dreigen ze alles en iedereen mee te sleuren. Dat premier Berlusconi nou niet bepaald een
toonbeeld van degelijkheid is en de economische groei in Italië ongeveer tot stilstand is gekomen en geeft
weinig reden tot optimisme. http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/09/italie-tikkende-tijdbom/
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Protest op Wall Street geblokkeerd
Laatste update: 18 september 2011
AMSTERDAM – Honderden mensen protesteerden zaterdag in New
York bij Wall Street om hun ongenoegen te uiten over de aanpak van de
economische crisis.
Protest op Wall Street Fotoserie
De demonstranten wilden Wall Street zelf blokkeren, maar de politie
heeft dat voorkomen door dranghekken te plaatsen al vóór het protest
was begonnen. Dat meldt de New York Times. De organisatoren, die
maanden bezig waren met de voorbereiding, waren geïnspireerd door de protesten in de Arabische Wereld.
Met de protestdag, simpelweg ‗September 17‘ genoemd, wilden ze hun onvrede over het financiële systeem
in de Verenigde Staten kenbaar maken. Daarin worden volgens de actievoerders de rijken bevoordeeld ten
opzichte van de armen. ―Er zijn in dit land miljoenen mensen werkloos. En 1 procent van het volk beschikt
over 99 procent van het geld,‖ zei een demonstrant tegen de Amerikaanse krant. Sommige demonstranten
waren van plan weken of zelfs maanden in het financiële centrum willen bivakkeren, zoals eerder dit jaar
onder meer in Caïro en Madrid gebeurde. De politie had een speciaal gebied afgezet waar de demonstratie
plaats mocht vinden, maar daar maakte niemand gebruik van. Wel liepen enkele honderden mensen in
optochten en werden in diverse parken debatten gehouden. Twee gemaskerde mannen die een gebouw van
de Bank of Ameriva probeerden binnen te dringen zijn volgens de New York Times gearresteerd. Een derde
zou gevlucht zijn.

Turkije dreigt nu ook de EU met een crisis vanwege Cyprus
Zuid Cypriotische soldaten, met op de achtergrond een enorme, op een
berg aangebrachte vlag van de alleen door Turkije erkende Turkse
republiek van Noord Cyprus.
Het kleine eiland Cyprus lijkt door de steeds agressiever wordende
houding van Turkije in korte tijd ineens een internationaal brandpunt
geworden. Gisteren berichtten we dat er, ondanks de herhaaldelijke
oorlogsdreigementen van de Turkse premier Erdogan, vanaf morgen bij
Cyprus naar gas geboord gaat worden en er een mogelijke confrontatie volgt tussen de Turkse marine en de
zeestrijdkrachten van Israël en Griekenland. Sinds gisterenavond wordt nu ook de EU door de Turken
bedreigd met een crisis. Inzet: het roterende presidentschap van de EU, dat in 2012 te beurt valt aan
Cyprus. De Turkse regering dreigt de relatie met de EU te bevriezen als dit inderdaad gebeurt.
Turkije, dat in 2005 toetredingsgesprekken begon met de EU maar vooral vanwege de steeds slechter
wordende mensenrechtensituatie in het land nog altijd geen reëel vooruitzicht heeft op het EU-lidmaatschap,
staat ten aanzien van Cyprus geheel alleen. De regering van zuidelijk Cyprus is internationaal erkend en
sinds 2004 lid van de Europese Unie. Ook voerde het land in 2008 de euro in. Het sinds 1974 door Turkije
bezette noordelijk deel van Cyprus wordt echter door niet één land ter wereld erkend, noch als onderdeel
van Turkije, noch als onafhankelijke staat. De in 2008 door de VN gelanceerde vredesbesprekingen tussen
de Turkse en Griekse Cyprioten hebben tot nu toe niets opgeleverd.
'Als de vredesonderhandelingen daar (op Cyprus) niets beslissends opleveren en de EU het roterende
presidentschap aan Zuid Cyprus geeft, dan zal de échte crisis tussen Turkije en de EU zijn,' aldus
vicepremier Besir Atalay, die werd geciteerd door het Turkse staatspersbureau Anatolian. 'Dan zullen we
onze betrekkingen met de EU bevriezen. We hebben dit nu als regering aangekondigd en besloten. Onze
relaties met de EU zullen plotseling stoppen.'
Grote struikelblokken voor Turkse lidmaatschap EU
Volgens de officiële Cypriotische regering kan Turkije geen lid van de EU worden zolang het conflict op
Cyprus niet is opgelost. Van de 35 'hoofdstukken' waar Turkije aan moet voldoen om lid van de EU te
worden is er slechts één afgerond en zijn er 18 'bevroren' vanwege verzet van onder andere Frankrijk en
Cyprus. Naast deze twee landen zijn er overigens nog twee grote struikelblokken voor de Turken:
1. EU-lid Griekenland, feitelijk al eeuwen een natuurlijke aartsvijand van Turkije. Desondanks zijn beide
landen lid van de NAVO.
2. De aanhoudende Turkse ontkenning en geschiedvervalsing van de Turkse genocide op de Ameniërs aan
het begin van de 20e eeuw. Tientallen miljoen Turken denken als gevolg van de staatspropaganda dat deze
door historici algemeen erkende genocide nooit heeft plaatsgevonden. Turkse wetenschappers die hier op
grond van de enorme hoeveelheid bewijs anders over denken worden actief door de overheid vervolgd.
Xander - Ynet News
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Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 8)
'En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten... een merkteken
gegeven wordt op hun rechterhand (/arm) of op hun voorhoofd...'
(Opb.13:16)
In deze tijd van ongekende technologische vooruitgang zijn er nogal wat
christenen die geloven dat het niet lang meer duurt voordat alle mensen
verplicht worden een geïmplanteerde microchip of een onzichtbare
barcode tatoeage op hun rechterhand of voorhoofd te accepteren. Velen
zijn ervan overtuigd dat iedere uithoek van deze wereld met deze moderne technieken zal worden bereikt
omdat dit in de Bijbel zou worden voorzegd. Er is echter een andere, meer logische verklaring voor het in
Openbaring 13 omschreven beruchte 'teken van het beest'.
Het 'teken van het beest' staat volgens Openbaring 13:17 gelijk met de NAAM van het Beest. Ten eerste
moeten we goed begrijpen dat in de Bijbel een 'naam' niet altijd een letterlijke naam is zoals wij in het
Westen kennen en begrijpen. In de Bijbel is iemands naam een referentie naar de aard, het karakter en de
opdracht / missie van degene die deze naam draagt. Het hoeft niet persé om een letterlijke naam te gaan
zoals in het Westen gebruikelijk is. Denk bijvoorbeeld aan de volgende omschrijvingen van Jezus:
'En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods'
(Opb.19:13)
'En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren'
(vs.16)
Daarnaast is er de bekende passage in het evangelie van Mattëus, afkomstig uit de profetie van Jesaja: '...
en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.' (1:23)\
In al deze passages zijn de namen die aan Jezus worden gegeven nooit letterlijke namen. Stel dat we
letterlijk aan de profetie van Jesaja zouden vasthouden, dan hadden we Jezus niet Yeshua maar 'Immanuël'
moeten noemen. Jozef en Maria noemden de Messias echter niet Immanuël en Jezus' vrienden noemden
hem niet 'het Woord Gods'. Natuurlijk niet, want dit zijn enkel titels en omschrijvingen die specifiek verwijzen
naar de aard en het karakter van Jezus; titels en omschrijvingen die in dit geval een 'belijdenis' zijn van het
geloof in de Messias. Immers: wij geloven dat Hij Immanuël is, dat God in Hem met ons is.
'Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men
noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.' (Jes.9:5)
Deze namen bewijzen dat Jezus de vleesgeworden God is, Die voor onze redding uit de hemel afdaalde en
in Maria verwekt werd door de heilige Geest. Hij is het 'Woord dat vlees is geworden' en dat 'onder ons heeft
gewoond' (Joh.1:14). Kortom, Zijn namen zijn een geloofsbelijdenis, een dogma en de bevestiging van de
leer van de Drie-eenheid.
Het beest wil groter zijn dan God
Kijken we op vergelijkbare wijze naar de naam van het beest dan zien we dat deze de naam van
'godslastering' (Opb.13:1) wordt genoemd. Bijbels gesproken is godslastering een anti-Jahweh of antiChristus 'belijdenis', waarbij aan het beest Messias-kenmerken worden toegedicht, de heilige Geest wordt
gelasterd en zowel het Kruis, het Woord als de Drie-Eenheid worden ontkend.
Satan maakte zich aan godslastering schuldig toen hij verklaarde 'ik zal aan de Allerhoogste gelijk worden'
(Jes.14:14). De duivel heeft altijd als God willen zijn en wil als gelijkwaardig of zelfs groter dan Jahweh
worden beschouwd. In de islam wordt de naam van Allah altijd in verband gebracht met de verklaring 'de
allerhoogste'. De naam van het beest is in Openbaring 13 echter niet enkel een godslasterlijke naam, maar
DE godslasterlijke naam. Het is dus meest godslasterlijke naam van alle. Het beest beweert namelijk
eigenschappen te bezitten die alleen aan Jahweh, de God van de Bijbel, kunnen worden toegeschreven. De
'naam van het beest' is daarom een verklaring van het gelijkwaardig of groter willen zijn dan God en de
Messias. Bij de naam van het beest behoort dan ook een bepaalde doctrine, een leer en een bepaalde 'taal'
waarin iemand anders bóven Jahweh wordt gesteld en vereerd.
Belijdenis islam = ultieme godslastering in Bijbel
Behalve de Drie-Eenheid ontkent de islam ook de Goddelijke incarnatie van Jezus Christus als zijnde de
Zoon van God. Tevens ontkennen moslims zijn sterven aan het Kruis en zijn wederopstanding. De islam
heeft zijn anti-Jahweh en anti-Christus theologie zelfs in een specifieke geloofs'formule' of geloofsbelijdenis
gevat. Dit is de Shahadatan, de belangrijkste pilaar van de islam. In het Arabisch luidt deze: La ilaha il Allah,
Muhammadan Rasul-Allah, oftewel 'Er is geen god buiten Allah en Mohammed is de door Allah gezondene'.
De islam beweert dus dat Allah de enige ware god is en dat Mohammed zijn (laatste) boodschapper is.
Deze beide elementen vervullen perfect, beter dan welke geloofsbelijdenis dan ook, de Bijbelse
omschrijvingen van DE grootste godslastering. Ten eerste beweert de islam dat een andere god dan Jahweh
de enige ware god is. Ten tweede wordt Mohammed de positie gegeven die alleen Jezus de Messias kan
vervullen. Moslims omschrijven Mohammed als 'de perfecte mens', 'een genade voor de hele mensheid', 'de
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grootste van alle door God gezondenen', 'de genezer', 'de redder', 'de verlosser', 'de prins', 'de eerste', 'de
laatste', 'de boodschapper van de (veld)slag der laatste dagen' en 'de geprezene'.
'De geprezene' is absoluut geen omschrijving die op een gewoon mens van toepassing kan zijn, maar een
uitdrukking die alleen aan God toebehoort. Ondanks de essentiële godslasterlijke aard van de Shahadatan
wordt deze iedere moslim al vanaf de geboorte ingeprent. Het is de woordelijke uitdrukking van het zichtbare
teken dat iemand tot de islam behoort. Volgens de Bijbelse theologie is de Shahadatan echter de meest
godslasterlijke verklaring ooit.
Daarom verwijzen in de Bijbel het teken, de naam, het getal én het beeld van het beest naar de
onderwerping aan het beest: 'Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn
voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in
de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige
engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust,
dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier
blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.' (Opb.14:9-12)
Teken van het beest is bewuste keuze tegen Christus
Het teken van het beest is dan ook het symbool of het teken waarmee het komende koninkrijk van het beest
zal worden aangeduid. Door het dragen van dit teken zullen mensen zich identificeren met het koninkrijk van
het beest en met de regels en waarden van het anti-christelijke geloofssysteem van dit koninkrijk. Het 'teken
van het beest' krijgt iemand dan ook niet per ongeluk of toevallig. Het is juist een uiterlijk merkteken van
innerlijke overgave en onderwerping aan het beest, een teken waar men bewust voor moet kiezen.
De Bijbel maakt ondubbelzinnig duidelijk dat iedereen die ervoor kiest dit teken te dragen of te ontvangen de
eeuwigheid in de hel zal moeten doorbrengen. Iemand kan het teken van het beest niet ontvangen zonder
expliciet Christus te ontkennen. Bijbels gesproken is namelijk alleen het ontkennen of verwerpen van
Christus en het evangelie de reden waarom een persoon in de hel zal worden geworpen. Triest genoeg zijn
er mensen die, hoewel ze geen enkele ruimte in hun leven voor Christus hebben, zweren dat ze nooit en te
nimmer het teken van het beest zullen accepteren.
Het teken van het beest is echter geen 'achterdeurtje' dat door Satan wordt gebruikt om heimelijk Gods
wetten en de Bijbelse gerechtigheid te ontduiken en bij wijze van spreken zoveel mogelijk mensen de hel in
te 'lokken' zonder dat ze dit beseffen. Toch zijn er veel mensen die denken dat het teken van het beest
inderdaad op deze manier zal worden opgedrongen en ingevoerd. Het ontvangen van het teken van het
beest gaat echter gepaard met de gewillige acceptatie van en identificatie met de specifieke anti-Jahweh en
anti-Christus theologie.
Het teken: symbool van slavernij
Het Griekse woord Charagma, dat in de Bijbel wordt gebruikt voor het 'teken', betekent 'stempel, een
ingeprent (merk)teken'. Een volgeling van de antichrist zal dus iets dragen met daarop een speciaal stempel
of teken wat om de arm of het voorhoofd wordt bevestigd. In de tijd van Johannes werd het woord charagma
vooral gebruikt voor slaven en verwees het naar een 'symbool' of 'embleem' van dienstbaarheid, van
slavernij. Het teken van het beest is dus een symbool dat staat voor slavernij, voor het feit dat iemand een
meester toebehoort. Volgelingen gebruiken het symbool om hun trouw en verbondenheid aan deze meester
te laten zien. Dit is heel goed toe te passen op de islam, aangezien moslims volgens de islamitische
theologie 'slaven van Allah' zijn. Islam is de religie van onderwerping. Islams volgelingen hebben de keuze
om het embleem van hun religie om hun voorhoofd of om hun arm te dragen. Westerse Bijbelanalisten
denken dat het teken op (of in) de rechterhand zal worden geplaatst. Het Griekse woord Dexios -vertaald
met hand'- kan echter ook met 'de rechterkant' of 'rechterarm' of 'rechter schouder' worden vertaald.
De naam van het beest Allah
Verbazingwekkend genoeg is dit symbool of embleem -precies zoals de Bijbel voorzegd heeft- een gebod
van de profeet Mohammed zelf: 'Allah zal op de dag des oordeels een man van mijn volk boven de hele
schepping stellen. Voor hem zullen 99 lijsten met zijn zonden worden gelegd. Iedere lijst is zo lang als het
oog kan zien. Dan zal hem gevraagd worden 'Ontken je één van deze (zonden)?' Dan zegt hij 'Nee, o heer'.
Dan wordt hem gevraagd: 'Heb je enige verontschuldiging?' Hij antwoordt: 'Nee, heer'. Dan wordt hem
gezegd: 'Je hebt één goede daad verricht, en daarom zal er geen veroordeling voor je zijn.' Dan wordt er een
symbool/embleem getoond met daarop de woorden 'Geen god dan Allah en Mohammed is zijn
boodschapper'. Dan wordt hem gevraagd zijn daden te tonen. Hij vraagt 'O heer, wat is dit teken bij deze
lijsten?' Hem wordt verteld 'Je zal niet veroordeeld worden. De daden worden in de ene hand en het teken in
de andere hand gelegd. Dan zullen de lijsten gaan zweven en zal het embleem (het teken) zwaarder wegen
dan de lijsten.' (Tirmuthi 2639)
Samengevat: De naam van het beest zal uit verschillende variaties op de naam van Allah bestaan en om de
rechterarm of om het voorhoofd worden gedragen, als teken van onderwerping aan deze vreemde god.
Vanuit Bijbels oogpunt is de Shahadatan de ultieme godslastering. Deze banden worden door veel moslims
om hun hoofden en armen gedragen en vervullen dus naadloos de Bijbelse profetieën over het 'teken van
het beest'.
Moslims krijgen teken van het beest uit de aarde
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En mocht u nog twijfelen: zelfs het gedeelte in de Bijbel waar over het teken van het beest op het voorhoofd
of de arm wordt gesproken kan worden teruggevonden in zowel de Koran als de Hadith. Ook de islam kent
namelijk een 'beest uit de aarde', zoals dat in Openbaring 13:11 wordt beschreven. Terwijl in de Bijbel dit
beest kwaadaardig is, krijgt hij in de Koran juist de heilige opdracht om de islam te doen herleven en alle
ware moslimgelovigen aan hun voorhoofd te markeren! In de islamitische traditie zal dit beest in de laatste
dagen op aarde verschijnen: 'En als het woord aangaande hen is vervuld zullen wij een beest uit de aarde
doen voortkomen dat tegen hen zal spreken, omdat de mensheid geen geloof had in onze openbaringen.'
(Qur'an 27:82*)
Ook de Hadith verklaart dat 'de profeet van de islam verklaarde dat de eerste van de komende tekenen het
opkomen van de zon op de plek waar hij ondergaat is, en het oprijzen van het beest over de mensen. Welk
van deze (tekenen) ook het eerste gebeurt, het andere (teken) zal er vlak achter komen.'
Ziet u hoe Satan voor moslims alles omgekeerd heeft? Het beest dat uit de Aarde komt en volgens de Bijbel
kwaadaardig is, zal volgens de islam juist een teken aan de voorhoofden van alle ware moslimgelovigen
aanbrengen. Moslims willen juist dit teken van het beest ontvangen! Niet zo vreemd, want volgens de
islamitische traditie komt dit beest uit Mekka: 'De profeet nam mij mee naar een plek in de woestijn, bij
Mekka. Het was een droog stuk land omringd door zand. De profeet zei: Het beest zal uit deze plaats
verrijzen. Het was een heel klein gebied.'
De 'hoer': Niet het Vaticaan en ook niet de VS
Zoals de religie van de eindtijd uit Mekka is voortgekomen leert de islam dus dat 'het beest' eveneens uit
Mekka zal verrijzen. In de Bijbel wordt Johannes niet voor niets door een engel naar de woestijn
meegenomen om daar deze 'vrouw', deze 'hoer' op 'het beest' te aanschouwen, die dus naar alle
waarschijnlijkheid uit de woestijn van Arabië zal komen.
Jarenlang hebben veel kerken geleerd dat de in Openbaring genoemde hoer de Rooms Katholieke Kerk is,
het Vaticaan. Inmiddels zijn de meeste Westerse Bijbeluitleggers hier echter vanaf gestapt, en terecht. Toch
wisten ze nog niet met een goed en aannemelijk alternatief te komen. Een veelgehoorde moderne uitleg is
dat de hoer een soort politiek geaarde wereldgodsdienst is waarin alle grote religies in verenigd zullen
worden. Noch Rome, noch een verenigde wereldreligie voldoen echter aan de talloze Bijbelse
omschrijvingen van de 'hoer'.
De hoer moet namelijk banden hebben met Arabië, niet met Rome, New York of enig ander land. 'Babylon is
gevallen, is gevallen' (Jesaja 21:9). Exact dezelfde aankondiging vinden we terug in Openbaring 18:1-2.
Overigens gaat deze profetie niet over het huidige Irak (de locatie de oude stad Babylon), maar over het
mysterie Babylon. Het oude Babylonische rijk was slechts een voorafschaduwing van het Babylon in de
eindtijd. De namen die in deze profetie worden gebruikt liggen allen in Arabië! 'De Godsspraak (lett.'last')
over Dumah.' 'De Godsspraak tegen Arabië' (vs.13). 'zo zal de heerlijkheid van Kedar ten ondergaan'.
Dumah en Kedar (of Kidar) liggen in Arabië.
Babylon is een woestijn temidden van zeeën
Alle locaties die in Jesaja 21 worden genoemd bevinden zich in de woestijn van (Saudi) Arabië, het gebied
dat in Openbaring 17 wordt genoemd en omringd is door 'vele wateren'. In vers 1 staat letterlijk 'De
Godsspraak over de woestijn aan de zee', een woestijn temidden van zeeën en oceanen. Alle Arabieren
noemen Arabië dan ook Al-Jazeera Arabiya, letterlijk 'het woestijn eiland' of 'de woestijn aan de zee'.
Er wordt heel veel gegist naar de identiteit van het 'mysterie Babylon'. De één zegt dat het de Verenigde
Staten zijn en een ander houdt het toch op het Vaticaan. Niet één van deze versies wordt echter door
Bijbelteksten ondersteund. Veel uitleggers vormen en kneden de Bijbel echter op zo'n manier zodat deze
hun eigen versie en uitleg lijkt te ondersteunen. Glasheldere teksten zoals in Jesaja 21 -er staat immers
duidelijk 'een woestijn aan de zee'- worden hierbij gemakshalve 'vergeten' of bewust weggelaten. Dit zijn niet
de rivieren Tigris en Eufraat in Irak, maar een letterlijke woestijn die omgeven wordt door wateren: de
Perzische Golf, de Rode Zee en de Indische Oceaan (de kusten van Jemen en Oman).
'De zee' zou ook een verwijzing kunnen zijn naar een virtuele 'oceaan' van enorme 'verdoemde' zandvlakten.
De kameel wordt niet voor niets het 'schip' van de woestijn genoemd, vaak het enige bruikbare
vervoermiddel om de 'zee van zand' over te steken.
Messias strijdt tegen Arabië
Sommigen zouden kunnen zeggen dat de context van Jesaja 21 enkel historisch is en bijvoorbeeld slaat op
de Babylonische invasie. De meerdere verwijzingen in Jesaja naar Kedar, Temah, Dedan en Dumah zijn
echter moeilijk te negeren. Dumah ligt bij Medina in Saudi Arabië en wordt tegenwoordig Al Jandal*
(*onduidelijk) genoemd. Dumah, één van de zonen van Ismaël, wordt in Jesaja 21:11 in verband gebracht
met Edom en Seir. Kedar (/Kidar), één van Ismaëls zonen, is de lijn waar Mohammed van afstamt. Daarom
is het waarschijnlijk dat met de in vers 16 genoemde 'glorie van Kidar' Mekka wordt bedoeld.
In Jesaja 34 staat een cruciale tekst over de vernietiging van Edom, inclusief zijn olie. Het is onmogelijk om
Jesaja 34 in de historie te plaatsen, aangezien het doel van de vernietiging van Edom duidelijk omschreven
wordt, namelijk vanwege de allerlaatste strijd om Jeruzalem, waar de Heer Zelf aan deel zal nemen. Volgens
Habakuk 3 zal het gevecht van de Heer onder andere plaatsvinden in Midian, het huidige (Saudi) Arabië.
Verder wordt in de Psalmen een letterlijke verwijzing naar Edom gegeven: 'Reken, o HERE, de kinderen
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Edoms de dag van Jeruzalem toe; hun die zeiden: Breekt af, breekt af, tot op de grond ermee! Gij, dochter
van Babel, ter verwoesting bestemde...' (Ps.137:7-8)
Babylon (Arabië) verwoest in de eindtijd
Arabië is zonder twijfel de 'dochter van Babylon', want Nebunidis breidde het rijk van Babylon uit tot onder
andere Medina. Dit is een historisch goed gedocumenteerd feit, net zoals het feit dat de Babylonische
maangod door hem werd geïntroduceerd bij de Arabieren. Alle Oud Testamentische profetieën over de
uiteindelijke totale verwoesting van Babylon kunnen niet op de oude stad Babylon slaan, omdat deze stad
nog maar circa 500 jaar nadat de profetieën werden gegeven bewoond was, totdat het Parthische rijk het
overnam en de stad werd ontvolkt. Hierna kwijnde Babylon weg, maar onderging de stad nooit het lot van
een totale verwoesting zoals Sodom en Gomorra, toen er vuur uit de hemel regende, iets wat volgens vele
Bijbelse profetieën ook met Babylon zal gebeuren.
Over de verwoesting van het mysterie Babylon staat geschreven dat 'geen Arabier daar zijn tent zal opslaan
en geen herders daar zullen legeren' (Jes.13:20). Dit kan onmogelijk op Rome (/het Vaticaan) slaan
aangezien de Arabieren daar nog nooit hun tenten hebben neergezet. De vervulling van dit vers zal dus de
vernietiging van het moderne Babylon van de eindtijd zijn. Vers 9 geeft onmiskenbaar aan dat dit tijdens de
'dag des HEEREN' zal gebeuren, als de sterren en sterrenbeelden hun licht niet laten schijnen' (vers 10).
Met andere woorden: deze profetieën gaan niet over iets dat al is gebeurd, maar over zaken die nog moeten
gebeuren, in het allerlaatst der dagen - in deze eindtijd.
Xander
(1) Walid Shoebat:
* Teksten uit de Koran rechtstreeks vertaald uit het Arabisch. De Nederlandse -en andere WesterseKoranvertalingen zijn namelijk doelbewust sterk 'verzacht', om deze meer geaccepteerd te doen raken.

Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (Deel 9)
Tijdens de Eerste Golfoorlog (1991) stak Saddam Hussein
oliebronnen in brand, waardoor de hemel overdag verduisterd werd.
Volgens de Bijbel was dit slechts een voorproefje van wat Arabië in
de eindtijd te wachten staat.
De 'hoer van Babylon' bevindt zich volgens de Bijbel in een
letterlijke plaats in de woestijn: 'En hij voerde mij in de geest weg
naar een woestijn, en ik zag een vrouw zitten op een
scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en
het had zeven koppen en tien horens' (Opb.17:3). Het zou voor christenen dan ook geen verrassing moeten
zijn dat Jezus waarschuwde dat er in de eindtijd religieuze bedriegers uit de woestijn zouden komen: 'Indien
men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen;' (Mat.24:26).
De meeste Bijbelverklaarders zijn het er over eens dat 'het beest' slaat op de overheid van het antichristimperium dat in de eindtijd voor zeer korte tijd over een deel van de wereld zal heersen, en dat de 'hoer', de
'vrouw' of de 'stad' de spirituele macht achter dit imperium is. De engel neemt Johannes dus mee naar de
woestijn om daar de hoer te aanschouwen. Deze hoer is de sterke spirituele macht die een groot aantal
verschillende etnische groeperingen beïnvloedt. In vers 15 legt de engel aan Johannes uit dat de wateren
waar de hoer op zit allegorisch moeten worden begrepen als zijnde 'natiën en menigten en volken'.
De combinatie van deze omschrijvingen van de hoer komt overeen met Jesaja 21, waar Babylon wordt
beschreven als de woestijn bij de zee. Hoewel velen, die enkel met hun Westerse blik naar deze teksten
kijken, nog altijd volhouden dat sommige beschrijvingen overeenkomen met 'Rome' (het Vaticaan), New
York of Amerika, is het nu juist van groot belang dat aan ALLE Bijbelse beschrijvingen van Babylon voldaan
wordt, niet slechts een paar! Wat de oplossing van deze puzzel ook is, men moet accepteren dat de uitleg
én logisch én van toepassing dient te zijn op ALLE relevante verzen in de Bijbel.
De hoer: Niet het Vaticaan, niet de VS
Bevinden Rome, de VS of New York zich in een letterlijke woestijn? Zo niet, dan kunnen deze machten niet
de vervulling zijn van de Bijbelse profetieën over Babylon. Daarentegen vervult Saudi Arabië exact deze
beschrijvingen. Nu we het verband tussen het mysterie Babylon en Arabië en 'de woestijn' hebben
vastgesteld, kunnen we de letterlijke omschrijvingen van Babylon toepassen op de allegorische.
De Bijbel geeft een aantal allegorische aanwijzingen wie of wat deze hoer is. In Openbaring 17:2 staat dat
de koningen der aarde dronken zijn geworden van de 'wijn harer hoererij'. Veel Westerse Bijbelverklaarders
associëren deze 'wijn' met de gouden beker met wijn die door de Rooms Katholieke kerken tijdens de
communie wordt gebruikt. Deze conclusie is na een nauwkeurige analyse echter onhoudbaar. Hoewel veel
Oud Testamentische profeten over het mysterie Babylon spreken, bestaat er niet één tekst die Babylon
omschrijft zoals in Openbaring 17 en 18 het geval is. Enkel op grond van Openbaring concluderen dat de
hoer het Vaticaan is kan daarom niet juist zijn.
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De hoer bevindt zich in de WOESTIJN
In Openbaring 17 maakt de apostel Johannes kennis met de hoer:
'En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier,
ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde
gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.
En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood
beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens. En de vrouw was
gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand
een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam
geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik
zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus...
En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde.'
(Openbaring 17:1-6+18).
Er zijn twee belangrijke, in het oog springende omschrijvingen van de hoer. Ten eerste bevindt ze zich
geografisch gezien in een woestijngebied. Ten tweede zien we dat de koningen van de aarde figuurlijk
gesproken met haar hoereren om haar 'wijn' te kunnen krijgen, in ruil voor het verraad van Gods volk. Wat is
die woestijn'wijn' die de hele wereld heeft 'bedwelmd', en waardoor dit woestijngebied uitermate rijk is
geworden? En welke valse religie leert dat christenen en joden moeten worden onderworpen en zelfs
afgeslacht?
Jezus oordeelt volken op basis van houding t.o.v. joden en Israël
In Joël 3 wordt zowel de 'wijn' als de 'hoer' genoemd, en tevens de reden waarom God de volkeren zal
oordelen: 'Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van
Jeruzalem, 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 mijn land verdeelden, en over mijn volk het lot wierpen, en een jongen gaven voor een
hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat zij konden drinken.' (Joël 3:13)
Het is trieste dat de meeste mensen die beweren christenen te zijn niet beseffen dat de verdeling van Israël
en de behandeling van de joden de belangrijkste basis is waarop Jezus de volkeren zal oordelen. Velen van
hen zullen dan ook te schande worden gezet vanwege het negeren van één van de belangrijkste teksten in
de Bijbel.
Verdeling Israël brengt Gods oordeel teweeg
Het is zowel fascinerend als beangstigend om zo ontzettend veel facetten van de Midden Oosten politiek in
onze tijd terug te zien in deze oude eindtijdprofetie. Eén van de vele misdaden die de naties tegen God en
zijn volk plegen is namelijk het 'verdelen van mijn land (Israël)'. Dit is actueler dan ooit, nu vrijwel de hele
wereld steeds meer druk zet op Israël om Judea (en Samaria), het hart van Israël, weg te geven ten gunste
van een Palestijnse staat, wat uiteindelijk zal leiden tot een poging om heel Israël te vernietigen.
In de Hebreeuwse teksten zien we welke prijs betaald zal moeten worden voor de uitverkoop van Israël, dat
god 'mijn erfdeel' en 'mijn volk' noemt. '... en over mijn volk het lot wierpen, en een jongen gaven voor een
hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat zij konden drinken.' Hier zien we dat de landen van de
wereld Israël uiteindelijk zullen verraden in ruil voor de 'wijn' van de 'hoer'. Joël schrijft ook duidelijk wanneer
dit zal plaatsvinden: '... in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en
van Jeruzalem' (SV: 'als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden').
De 'hoer' gebruikt de islam en olie tegen Israël
Het is duidelijk: de 'hoer' gebruikt zowel de islam als olie (haar 'wijn') om de landen van de wereld te
verleiden spiritueel overspel met haar te plegen, ten koste van Israël. Voor veel Westerse Bijbelonderzoekers zal dit een totaal nieuw concept zijn, maar in het Midden Oosten begrijpen moslims die zich tot het
christendom bekeren deze teksten vrijwel onmiddellijk. De 'wijn' is niet zomaar iets, want 'alle volken' hebben
de 'wijn van de hartstocht harer hoererij' gedronken. Babylon wordt veroordeeld vanwege deze
bedwelmende invloed, vanwege het feit dat olie wordt gebruikt om heel de wereld zich tegen Israël te doen
keren. De tekst wijst hier op een irrationele haat die de harten vult van degenen die achter aan haar
overspelige opvattingen staan. Over heel de wereld is het overduidelijk dat de geest van de islam zorgt dat
mensen razend van woede en haat worden (tegen alle andersdenkenden, maar met name tegen Israël). De
religie van de hoer heeft dus hetzelfde effect als de bedwelmende wijn, de olie.
In het Nieuwe Testament staat dat degenen die volgelingen van Jezus worden, vervuld worden met de
heilige Geest, en de hierbij horende vruchten in hun leven zullen gaan dragen: liefde, vreugde, geduld,
vriendelijkheid, vrede, etc.etc.*. De islam veroorzaakt het tegendeel. Tevens zien we, naast de spirituele
invloed van de hoer door de islam, een financieel aspect: olie wordt als drukmiddel gebruikt om landen mee
te chanteren (Wijlen onderzoeksjournalist Pamela Hemelrijk schreef in Nederland als eerste over deze
chantage. Tijdens de oliecrisis in de jaren '70 kwam de oliestroom pas weer op gang nadat de Westerse
landen capituleerden en akkoord gingen met vrijwel ongelimiteerde immigratie van moslims - X.).
Arabieren gebruiken olie als chantage
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Het behoeft geen uitleg dat onze moderne wereld letterlijk verslaafd is aan olie. In de komende jaren zullen
de bedwelmende gevolgen van de invloed van de hoer dan ook alleen maar toenemen, als haar 'wijn' steeds
meer gebruikt gaat worden als stok achter de deur voor haar aan olie verslaafde klanten. De OPEC
kondigde onlangs al aan de olieproductie in Saudi Arabië niet te verhogen. Het doel is duidelijk: de VS en
het Westen onder druk zetten. Dit gebeurde in de jaren '70 voor het eerst, tijdens de eerste oliecrisis, toen
Saudi Arabië besefte wat voor een macht het land had. Toen werd naast de OPEC niet voor niets de
OAPEC opgericht, de organisatie van Arabische olieproducerende landen, die maar één doel had: druk
zetten op het Westen om de steun voor Israël te verminderen of op te geven. In de komende jaren zullen we
opnieuw gaan zien hoe wanhopig de olieverslaafden zullen worden als Saudi Arabië opnieuw haar 'wijn'
gebruikt om het buitenlandse beleid van andere landen te beïnvloeden. Samenvattend: welk Arabischislamitisch land bevordert zowel ideologisch als financieel de export van de islam, de religie van de
antichrist? Welk machtig Arabisch land zal de invloed van olie gebruiken om het beleid van andere landen te
sturen? Welke Arabische staat exporteert meer dan 3x zoveel olie als enig ander OPEC-lid?
Bedenk tevens dat de Bijbel zegt dat de 'kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer
weelderigheid' (Opb.18:3). En: 'Gij, die aan grotere wateren woont, die groot zijt van schatten, uw einde is
gekomen...' (Jer.51:13) Velen zullen mogelijk blijven volhouden dat de 'wijn' een allegorie is voor iets
spiritueels, iets geestelijks. Als we echter kijken naar Jesaja 34 dan zal alle twijfel hierover verdwijnen. Met
omschrijvingen die vrijwel identiek zijn aan de teksten die we al genoemd hebben, lezen we hier ten aanzien
van het mysterie Babylon:
'Want de HEER houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding: hij verdedigt Sion. De wateren van Edom
(het huidige Saudi Arabië) worden pek, zijn grond verandert in zwavel, het land wordt één grote pekoven.
Het blijft er branden, dag en nacht, voor eeuwig stijgt de rook er op. Het land ligt verloren, tot in het verste
nageslacht, nooit zal iemand het nog betreden' (Jes.34:8-10, NBV).
Verslaving wereld aan olie al door Jesaja voorzegd
Onvoorstelbaar: bijna 3000 jaar vóór de ontdekking dat (aard)olie als brandstof kan worden gebruikt,
voorzegde Jesaja het in brand vliegen van dezelfde substantie die al in Babel gebruikt werd: teer, pek,
(ruwe) olie! Heeft u zich ooit afgevraagd waarom God de antichrist 'Nimrod' noemt (Micha 5)? Dit gaat terug
tot Babel. Merk op dat er niet staat dat het land 'als' een pekoven wordt, maar een pekoven zal zijn. Er is
geen twijfel over mogelijk: deze profetie kan alleen vervuld worden in een olierijk land. Het Hebreeuwse
woord nachal, dat vertaald is met 'wateren' of 'beken', betekent letterlijk 'stroom', of 'stroom-vallei',
'wadi/vallei', 'mijn' of 'tunnels', dus niet letterlijk 'water'. Het zal duidelijk zijn dat water nooit zo kan branden
als een pekoven. De tekst laat letterlijk zien dat het land een 'stroom' van brandende 'tunnels' of bronnen zal
worden: brandende oliebronnen.
Dit wordt bevestigd in Openbaring 18, als gesproken wordt over het lot van de 'stad' van de 'hoer': 'En de
koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en
weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien' (Opb.18:9). '... en riepen, toen zij de rook van
haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk!' Herinnert u zich nog hoe de
olievelden tijdens de Eerste Golfoorlog (1991) door Saddam Hussein in brand werden gestoken? Zelfs op
klaarlichte dag was de lucht verduisterd door gitzwarte rook. De profeet Jesaja schildert voor Babylon exact
hetzelfde lot af.
Dubbele portie ellende
In Openbaring 18:6-7 lezen we dat God over Babylon zegt: 'Vergeldt haar, gelijk ook zij vergolden heeft, en
geeft haar dubbel naar haar werken; mengt haar het dubbele in de beker, die zij gemengd heeft; geeft haar
zoveel pijniging en rouw, als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft.' De omschrijving van mysterie Babylon
door Johannes is dezelfde als van de profeet Jeremia: '... het verdiende loon betaalt Hij hem. Babel was in
de hand des Heren een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte; van haar wijn dronken de
volken, daardoor werden zij verdwaasd' (Jer.51:6b-7).
Als God het oordeel voltrekt, reikt hij deze 'beker' over aan de hoer en dwingt hij haar te drinken van
dezelfde 'wijn' die ze gebruikte om haar invloed en macht over de wereld uit te oefenen. Voor de 'heerlijkheid
en weelde' van haar olierijkdommen zal ze een dubbele portie 'pijniging en rouw' krijgen, doordat juist de olie
die ze gebruikte om de wereld te beïnvloeden en te bedwelmen, zal branden! Zij financierde de export van
Abaddon, de 'vernietiger', door het Westen de radicale islam genoemd. Op dezelfde wijze zullen de radicale
islamitische terroristen het land op zijn kop zetten en haar een dubbele portie ellende geven die erger is dan
enig land op aarde ooit heeft meegemaakt. In één uur tijd zal ze, zoals de Bijbel voorzegt, verbranden.
God neemt wraak op Babylon vanwege Israël
De koningen der aarde zullen rouwen om haar. Waarom? Omdat hun olie in vlammen opgaat! Volgens de
Bijbel zal dit de wraak van Jehova zijn vanwege het 'rechtsgeding' om Sion, de behandeling van Israël. God
Zelf zal voor zijn land opkomen en een enorme verwoesting veroorzaken. 'Dit is de wraak des Heren, de
wraak voor zijn tempel' (Jer.51:11). Zoals we in vorige delen al zagen zal dit oordeel over Edom (=Saudi
Arabië) zich uitstrekken van Teman tot Dedan:
'Zo zegt de Here HERE: Omdat Edom wraakzuchtig gehandeld heeft tegen het huis van Juda, en het een
zware schuld op zich geladen heeft door zich op hen te wreken, daarom, zo zegt de Here HERE: Ik strek
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mijn hand uit tegen Edom en zal er mens en dier uitroeien; Ik zal het tot een puinhoop maken van Teman af
tot Dedan toe; door het zwaard zullen zij vallen.' (Ezechiël 25:12-13).
Deze volledige verwoesting van Arabië, die door meerdere profeten wordt voorzegd, wordt op exact dezelfde
wijze beschreven in Openbaring:
'Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand
worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft. En de koningen der aarde, die met haar
gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook
van haar verbranding zien, van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, gij grote
stad, Babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen... En iedere stuurman en iedere
kustvaarder en de zeelieden en allen, die de zee bevaren, bleven van verre staan, en riepen, toen zij de rook
van haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk!' (Openbaring 18:8-10 /
17-18).
De hoer Arabië vernietigd door kernbommen?
Vanaf schepen op de Rode Zee kan de vernietiging van Arabië makkelijk worden gezien. De hoer zal snel,
op gewelddadige wijze en in één dag tijd worden verwoest. Ze zal volgens de Bijbel verteerd worden door
vuur. Het oordeel over de hoer is permanent: nooit zal er meer muziek klinken en het zal nooit meer
herbouwd worden. Ook zal er nooit meer handel mee gedreven worden; alle tekenen van menselijke
bewoning en beschaving zullen voor altijd verdwijnen. Los van Sodom en Gomorra is een dergelijke
verwoesting nog nooit eerder voorgekomen, ook niet door de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki (die
steden zijn immers weer herbouwd).
Na de vernietiging van Babylon is zij 'een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine
geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte (lett. woestijnaaseters)' geworden. Dit
stemt overeen met de overtuiging van oude volken dat woestijngebieden de woonplaats waren van demonen
en onreine geesten. Het punt is dat er na de verwoesting van de Babylon nooit meer enig teken van
menselijk leven zal zijn in dit gebied. 'Er zullen daarom woestijndieren en hyena's wonen, er zullen
struisvogels (KJV: uilen) in ruïnes huizen. Nooit meer zullen er mensen wonen, het blijft ontvolkt tot in het
verste nageslacht.' (Jer.50:49). Ook Jesaja (34:14) voorzegt dat het 'de ontmoetingsplaats van
woestijndieren en hyena's' zal worden.
De verwoesting van Babylon zal volkomen zijn. 'Zo sta Ik tegen hen op, luidt het woord van de HERE der
heerscharen, en Ik roei van Babel uit naam en rest, telg en spruit, luidt het woord des HEREN.. Ik zal het
wegbezemen met de bezem der verdelging...' (Jes.14:22-23) Iedereen die op tv wel eens een kernexplosie
heeft gezien weet dat de verwoestende vuurkolom alles op zijn pad verteert. Zou dit vers mogelijk een of
meerdere kernexplosies kunnen beschrijven? 'Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en
vuur en rookzuilen' (Joël 2:30). Zijn dit wellicht de rookzuilen van de paddenstoelwolken die ontstaan als
gevolg van het ontploffen van kernbommen?
In Openbaring 17 staat dat 'het beest' de 'hoer' zal haten. Het beest zal zich uiteindelijk tegen de hoer keren
en haar verwoesten: 'En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen
haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun hart
gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat
de woorden Gods voleindigd zijn. En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over
de koningen der aarde' (Opb.17:16-18).
Moslims vallen moslims aan
Sommigen zullen erop wijzen dat moslims dit nooit zullen doen, dat zij nooit de islamitische heilige plaatsen
Mekka en Medina zullen aanvallen en verwoesten. Maar als we het veel gehuldigde Westerse standpunt
nemen dat Rome de hoer is, dan zou men hetzelfde kunnen zeggen. Hoe zouden andere Europese landen
ertoe kunnen komen om Rome te vernietigen?
Als we naar de geschiedenis van Mekka kijken dan zien we dat de stad talloze malen door andere moslims
is aangevallen. Dat gebeurde al in de late 7e eeuw, toen Mekka belegerd werd en een groot deel van de
Ka'aba steen werd vernietigd. En tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Saudi Arabië bezet door de Turkse
Ottomanen. De Turken hadden grote weerzin tegen de Arabische cultuur en taal, en probeerden deze op
alle mogelijke manieren te onderdrukken. Uiteindelijk lieten de Arabieren zich zelfs door de Britten verleiden
om in opstand te komen tegen de Turken en de Westerse geallieerden te gaan steunen. Toen
bombardeerden de Turken de moskee van de Ka'aba. Ja, de meest heilige plaats van de islam werd
gebombardeerd door moslims!
In de eindtijd zal een coalitie van radicaal islamitische landen (onder leiding van Iran?) zich tegen Saudi
Arabië keren en het land vernietigen. Ook de islamitische profetieën spreken van precies dezelfde
gebeurtenis. Zodra de dag komt dat radicale moslims daadwerkelijk Saudi Arabië verwoesten, zullen ze zich
hoogstwaarschijnlijk gesterkt voelen door deze oude profetieën en ervan uitgaan dat zij de wil van Allah
vervullen.
Xander
(1) Walid Shoebat
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Europese denktank: Politieke Unie in 2015; 'Laat banken betalen voor crisis'
'Het ergste moet nog komen en is zeer nabij!' - 'Wereld staat op historisch kruispunt'
'Het volk heeft de macht en zal zich nooit overgeven. Organiseer een
tegenaanval!' Dit protest verspreidt zich over heel Europa en zal er
volgens de denktank voor zorgen dat Europa de banken gaat dwingen
te betalen voor de financiële crisis.
Na het jaarlijkse zomer'reces' heeft de toonaangevende Europese
Denktank LEAP/E2020 een nieuw Global Europe Anticipation Bulletin
uitgebracht. Zoals verwacht staat de snel escalerende financiële crisis in
Europa, Groot Brittannië en de VS centraal. Deze crisis is volgens de
denktank van 'historische omvang' en zal in november van dit jaar in Amerika ontaarden in een 'perfecte
politieke en economische storm'. De denktank voorziet dat Europa juist sterker uit de strijd tevoorschijn zal
komen, mede omdat de Europeanen zich steeds heviger gaan verzetten tegen de miljarden bailouts van de
banken. LEAP/E2020 vindt dan ook dat niet de burgers, maar de banken de rekening van de crisis moeten
gaan betalen, iets waar vooral Amerika, Groot Brittannië en hun lakeien bij de Europese banken zich met
hand en tand tegen verzetten.
'Het vierde kwartaal van 2011: Imploderende smelting van wereldwijde financiële bezittingen', staat er boven
de 57e editie van het GEAB. Bijna $ 10 biljoen van in totaal $ 15 biljoen aan financiële 'spook'bezittingen is
al in rook opgegaan; de rest volgt in de komende maanden. De schuldencrisis in sommige Europese landen
zal hier weliswaar aan bijdragen, maar deze 'oncontroleerbare' implosie concentreert zich vooral in de twee
belangrijkste financiële centra van de wereld: New York en Londen. 'Het ergste moet nog komen en is zeer
nabij!', waarschuwt de denktank.
'Amerikaanse ijsberg ramt de Titanic'
De Europese experts herhalen dat de crisis rond Griekenland en de euro in hun ogen doelbewust tot in
extreme mate is opgeblazen door de financiële en politieke elite in de VS en Groot Brittannië, met als doel
de aandacht af te leiden van hun eigen totaal uit de hand gelopen tekorten en schulden. 'Het Verenigd
Koninkrijk zinkt weg in een depressie,' wordt geconstateerd, waarbij gewezen wordt op de gewelddadige
rellen in Londen en het falende bezuinigingsbeleid dat leidt tot een 'onvoorstelbare sociale crisis.'
De huidige situatie is volgens LEAP/E2020 als volgt samen te vatten: 'Terwijl de Amerikaanse ijsberg tegen
de Titanic ramt, laat de bemanning de passagiers naar gevaarlijke Griekse terroristen zoeken die mogelijk
bommen aan boord hebben gebracht.' Kortom: verberg je eigen enorme problemen door die van een ander in dit geval de eurozone- sterk te overdrijven. Ondanks de Amerikaanse 'aanval' op Europa is de euro echter
nog altijd redelijk stabiel, zijn er grote stappen genomen ten aanzien van de integratie en blijven de
opkomende economieën de schulden van de Eurolanden opkopen, terwijl ze die van Amerika juist steeds
meer beginnen te mijden.
Exit Griekenland niet aan de orde
Een eventuele exit van Griekenland uit de eurozone is volgens de denktank dan ook absoluut niet aan de
orde en is ook niet nodig. Niet Europa, maar de VS is 'compleet verlamd' en niet in staat de eigen
schuldencrisis op te lossen. Daarom is de politieke en financiële elite in Washington en Londen uitermate
bezorgd over de ontwikkelingen in Europa, waar onder druk van de publieke opinie een discussie op gang is
gekomen voor een andere, blijvende oplossing van de huidige crisis. Het idee is dat niet langer de burgers
tot slaven van de banken worden gemaakt door hen met honderden miljarden belastingeuro's te redden,
maar dat de échte veroorzakers van alle ellende -de financiële elite- moet opdraaien voor de kosten van de
crisis, zonder dat ze nog langer garanties krijgen van de staat.
Banken hebben VS en VK in hun greep
'Dit veroorzaakt angst op Wall Street en in de City (Londen), en bij de grote private financiële spelers. Het
lontje is bijna opgebrand en zal de imploderende smelting van wereldwijde financiële bezittingen
veroorzaken.' De denktank is ervan overtuigd dat zowel de leiders als de burgers in het grootste deel van de
eurozone zullen eisen dat de private geldverstrekkers 50% of meer gaan betalen om de schuldencrisis nu en
in de toekomst op te lossen. 'Dit is zonder twijfel een probleem voor de Europese banken, maar het zal
gedaan worden om de rekeninghouders te beschermen. De aandeelhouders zelf zullen volledige
verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat is de echte basis van het kapitalisme!'
Op Wall Street, in de City en bij hun lakeien bij de grote Europese banken willen ze ten koste van alles
voorkomen dat deze discussie gevoerd wordt. In plaats daarvan proberen ze de politiek ervan te overtuigen
dat de enige manier om uit de crisis te komen het herkapitaliseren van de banken is en hen te overspoelen
met liquiditeit - geld dus. Aan deze koers wordt in de VS en Groot Brittannië nog steeds onverkort
vastgehouden, met als gevolg dat de banken -die volledig de controle hebben over de regeringen in
Washington en Londen- nóg machtiger worden en de rest van de bevolking steeds verder verarmt.
2015: Politieke Unie
Amerika en Groot Brittannië voeren een verwoede strijd om ook Europa op dit bailout pad te houden. Zo
werd recent Mario Draghi, ooit behorend tot Goldman Sachs, benoemd bij de ECB en nam Jürgen Stark er
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juist ontslag omdat hij het niet eens was met het bailout beleid van de bank. De veranderingen in de
eurozone zijn volgens de denktank echter niet langer tegen te houden. Wel zal de crisis niet onmiddellijk
kunnen worden bezworen en moet er voldoende tijd worden gegeven aan het tweede reddingspakket voor
Griekenland.
'Voor de rest weten we dat de huidige leiders hoofdzakelijk aan hun limiet zitten, waardoor het noodzakelijk
is om tot midden 2012 te wachten om getuige te zijn van een nieuwe en krachtige impuls voor de verdere
integratie van Euroland.' Uiteindelijk zal dit volgens LEAP/E2020 in 2015 leiden tot een Europees
referendum over een verdrag over politieke integratie. Met andere woorden: de oprichting van een Politieke
Unie.
Historisch kruispunt
De komende drie maanden zal de Amerikaanse publieke schuld dramatisch toenemen, mede omdat de
belastinginkomsten dankzij de recessie fors zullen dalen. Internationale beleggers zullen vervolgens vrezen
dat de VS hetzelfde zal gaan doen als Europa en zijn schuldeisers zal dwingen om zware verliezen te
slikken. Omdat Obama's werkgelegenheidsplan geen noemenswaardig effect zal hebben, zal er aan het
einde van 2011 een ongekend hevige financiële schok komen, die de hele wereld op zijn kop zal zetten en
voorgoed zal veranderen. De daarop volgende periode van 2012 tot 2016 zullen we op het historische
kruispunt staan van een nieuwe wereld. 'Men moet echter geen vergissing maken met de te volgen koers!´,
waarschuwt de denktank tenslotte.
Xander - (1) LEAP/E2020

Na 33 minuten mobiel bellen al herseneffect!
Door GuidoJ.dinsdag, 20 september 2011
Het Europese Milieu Agentschap gaat veel verder met haar waarschuwingen
dan de WHO, omdat zij de risico‘s van mobiel bellen al vergelijkt met de
gezondheidsrisico‘s die het gevolg zijn van tabaksrook, asbest en ook met het
lood uit auto- en vrachtwagenbrandstoffen.
x‖
Jean Huss, Europarlementarier, Mei 2011:
(Huss is belast met het onderzoek naar de effecten van EMS op het menselijk lichaam)
.
“De informatie die wij van de WHO hebben gekregen bevestigt de inhoud van mijn rapport.
Ik wil hier graag nogmaals het belang onderstrepen om met name kinderen in bescherming te nemen tegen
EMS en daarbij tevens een oproep doen tot het voeren van een OP KORTE TERMIJN in te voeren
bewustwordingscampagne, gericht op leerkrachten en ouders.
Hierbij dient met name op de gevaren gewezen te worden die het voortdurende
gebruik van mobiele telefoons door jonge kinderen kan opleveren”.
***
Wij van WantToKnow vinden het nog steeds volledig de wereld op zijn kop:
mensen/burgers die aan dienden te tonen dat bepaalde producten schadelijk voor
hen zijn..! Want het was dus niet een kwestie van een product testen totdat de
onschadelijkheid wordt aangetoond, maar het product is ‗veilig binnen de
onderzochtte grenzen‘..!
Maar zeker daar waar het kan gaan over tumoren en hersenbeschadiging, zoals in dit geval met mobiele
telefonie, is het toch krankzinnig dat er niet een volledige veiligheidsgarantie werd afgegeven..?
Maar dat verhaal is dus nu over, indien je het nog niet wist..! Er dient (binnenkort wettelijk?) te worden
gewaarschuwd, zoals op een pakje sigaretten, voor ernstige gevolgen, zeker voor kinderen, van het intensief
en regelmatig gebruik van mobiele telefoons en DECT-huistelefoons.
De teksten op mobiele telefoonbijsluiters melden vrolijk dat tot op heden geen schadelijke gevolgen zijn
aangetoond van het gebruik van dit product, maar dat de
gebruiker wel geacht wordt ‗het product niet overmatig te
gebruiken‘.. Ook die claims dienen op korte termijn te
verdwijnen, willen de mobiele-telefoonproducenten zich niet in
hun leugens te buiten gaan..
Met name dus het gebruik van mobiele telefoonapparatuur,
zoals de uiterst krachtig stralende DECT-telefoons, zouden
verboden moeten worden in huishoudelijk gebruik, vooral
omdat de heftige straling van deze apparaten vooral kinderen
sterk beïnvloed. (zie afbeelding hieronder)
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Vergelijking van het absorptieniveau van EMS (electro magnetische straling) in schedels van jongeren en
volwassenen. Duidelijk blijkt dat de dikte van de schedel van invloed is op de mate van stralingsinvloed op
de hersenen..!
Waar eerst de WHO al uitdrukkelijk waarschuwde voor de effecten van mobiele telefoonstraling (HIER), is
het opnieuw duidelijk dat dit geen apparaten zijn om mee te spotten. Als de Franse regering al advies
uitgeeft om kinderen zoveel mogelijk weg te houden bij mobiele stralingsbronnen, dan doen ze dit natuurlijk
niet zó maar..
En kennelijk is het ook van belang dat we onze ervaringen met ‗DDT‘, ‗Nicotine‘ en ‗Softenon‘, om maar
eens 2 van de ‗verworvenheden‘ van de 20ste eeuw weer naar voren te halen, weer even bovenhalen! Of
wat dachten we van de loodvergiftigingen via verf en voedsel..? Of nog zo‘n klungeluitvinding: Asbest.. Was
dat niet een wonder van een uitvinding in de jaren 1950/1960..?
Was het in Mei jl. al het duidelijk door verklaringen van de grote nieuws dat mobiele telefoonstraling
negatieve effecten heeft op ons DNA, op spermacellen en op onze hersenen (HIER), vandaag is er opnieuw
een waarschuwing aan ons adres, met betrekking tot het gebruik van mobiele telefonie.
Want nieuwe onderzoek in Finland toont aan dat mobiele telefoons veel sneller invloed hebben op onze
hersenactiviteiten en andere delen van ons lichaam, dan eerder werd gedacht. Met name de veranderingen
in onze hersenpatroon, die invloed kunnen hebben op concentratie en geheugen, treden al op na, schrik
niet, 33 minuten mobiel bellen..!
De onderzoekers van Turku hebben ontdekt dat het electromagnetische veld van mobiele telefoons, het
glucose metabolisme (zeg maar de glucose(=suiker)stofwisseling) in de hersenen onderdrukt!
De wereld draaft door...?
Dit betekent dat onze hersencellen tijdens het mobiele bellen worden
‗beroofd‘ van suikers, die nodig zijn om standaard ‗kenniswerkzaamheden‘ te
verrichten. Hieronder vallen de mogelijkheden tot concentreren, leren en
herinneren. Het onderzoeksteam, dat werd gefinancierd door het ‗Finnish
Technology Agency‘ haasten zich erbij te vertellen, dat dit onderzoek nog
niets zegt over lange termijn effecten, zoals glioma of andere hersentumoren.
Maar de onderzoeksresultaten zijn wel degelijk van belang, in het kader van
het bepalen van het moment waarop negatieve effecten van mobiel bellen
optreden. 33 Minuten is dan werkelijk opzienbarend, omdat onderzoekers tot
op heden uitgingen van járen na het gebruik van reguliere mobiele telefonie.
Met deze nieuwe onderzoeksresultaten worden eerdere conclusies dus
verpulverd.
Maar opnieuw de constatering dat de vraag niet beantwoord wordt of, en zo ja
in welke mate, mobiele telefoons veilig zijn in het gebruik in relatie tot onze
gezondheid..! We gaan kennelijk gewoon verder met ons wereldwijde mobieletelefoon-experiment, waaraan inmiddels bijna 4 miljard mensen meedoen..!
(Source: Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism, 2011; doi:
10.1038/jcbfm.2011.128).
http://www.wanttoknow.nl/overige/na-33-minuten-mobiel-bellen-al-herseneffect/

BBC verwijst 'jaar des Heeren' naar de prullenmand
De BBC gebruikt niet langer de termen "voor Christus" (Before Christ - BC)
en "na Christus" (Anno Domini - AD). Reden is dat de Britse openbare
omroep niet-christenen niet voor het hoofd wil stoten. Velen spreken over
een staaltje van "absurde politieke correctheid" van de BBC, schrijft de
Daily Mail.
De Britse openbare omroep beveelt zijn journalisten en presentatoren
voortaan aan de termen "before common era" en "common era" te gebruiken. En die vage en ietwat obscure
benamingen vinden ingang in steeds meer programma's, zoals het populaire "University Challenge". "Omdat
de BBC er zich toe verbonden heeft onpartijdig te zijn, is het passend termen te gebruiken die nietchristenen niet kwetsen", luidt het bij de Britse openbare omroep.
"Ik vind dit een aanval op de christelijke basis van onze cultuur, taal en geschiedenis", zegt Michael NazirAli, de voormalige bisschop van Rochester. "Deze veranderingen zijn niet nodig en bereiken niet wat de BBC
wil bereiken. Of je nu 'common era' of 'Anno Domini' gebruikt, de referentie blijft nog altijd de geboorte van
Christus". (belga/jv)
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De apotheek van God
Datum: Maandag, 2011-09-19
De apotheek van God
1. God scheidde de wateren, zout van zoet, maakte het droge land, plantte een tuin, schiep landdieren en
vissen. Dat alles vóórdat hij de mens schiep. Hij schiep alles, ja, Hij voorzag in alles, wat wij als mensen
nodig zouden kunnen hebben. God hielp ons ook te onderscheiden welke voedingsmiddelen welk deel van
ons lichaam kunnen beinvloeden. De apotheek van God is bewonderenswaardig. Lees zelf maar.
2. * De schijfjes, gesneden van een wortel (peen) zien er uit als een menselijk oog. En, jawel hoor, de
wetenschap heeft aangetoond, dat wortelen de doorbloeding van de ogen bevorderen en ook het functionele
gedrag van de ogen.
* Een tomaat heeft vier kamers en is rood. Het menselijk hart heeft ook vier kamers en is ook rood. Alle
onderzoek toont aan dat tomaten vol zitten met lycopine en inderdaad gezond voedsel zijn voor hart en
bloed.
* Druiven hangen in een tros, en die ziet er wel ongeveer uit als het hart. Elke druif apart ziet er uit als een
aparte bloedcel, en inderdaad toont al het onderzoek aan, dat druiven ook diepgaand en opwekkend
voeding zijn voor het hart en het bloed.
* Een walnoot ziet er uit als een kleine vorm van de hersenen, met een linker en een rechterhelft, met bovenen ondergedeelte. Zelfs de vouwem en de kreukels op de noot lijken op die van de hersenschors.Wij weten
heden, dat walnoten helpen bij het ontwikkelen van drie dozijn neuro-transmitters welke de hersenfuncties
verzorgen.
* Bruine bonen, zien er uit als de menselijke nieren, genezen inderdaad de nieren en verbeteren de
nierfunctie.
* Selder, rabarber, en paksoy (bokchoy), zijn stengelachtige gewassen, die aan beenderen doen denken.En
inderdaad hebben deze gewassen invloed op de sterkte van de botten. Botten bestaan voor 23% uit natrium
en deze planten bestaan eveneens voor 23% uit natrium. Indien gij te weinig zout gebruikt, haalt het lichaam
dit zout uit de botten, welke daardoor verzwakken. Deze voedingsgewassen vullen de behoeften van het
beenderstelsel van het lichaam aan.
* Avocado‘s, eiplant en peren richten zich op de gezondheid en de functie van de vrouwelijke organen, de
baarmoeder en de schede. Deze vruchten zien er ook zo uit. Volgens onderzoek zou het eten van één
avocado per week de hormoonbalans van de vrouw verbeteren, niet-gewenste gewichtstoename
belemmeren, en kankers in de cervix tegengaan. Er zijn precies 9 maanden voor nodig om een avocado te
laten groeien van bloesem tot rijpe vrucht. Deze vruchten bevatten elk meer dan 14.000 voedende stoffen,
waarvan de wetenschap er slechts een 140-tal kent en heeft onderzocht.
* Vijgen zijn vol zaadjes en hangen met twee stuks bijeen tijdens de groei. Vijgen verbeteren de
bewegelijkheid van het mannelijk zaad, vermeerderen het aantal zaadcellen, en helpen mannelijke
onvruchtbaarheid voorkomen.
* Zoete aardappelen zien er uit als de pancreas (alvleesklier), en inderdaad dit voedsel helpt om de
suikerbalans (glycemische index) te verbeteren, hetgeen voor opkomende en al heersende diabetes
(suikerziekte) van belang is.
* Olijven helpen bij de vrouw de functie van de eierstokken te verbeteren.
* Sinaasappelen, citroenen, pompelmoesvruchten (grape fruits) en ander citrusfruit zien er uit als de
vrouwelijke borsten en inderdaad helpen bij de gezondheid van de melkklieren van de zogende vrouw, vooal
door de bewegingen van het lymfvocht in en uit de klieren.
* Uien zien er uit als de menselijke lichaamscellen. Hedendaags onderzoek heeft aangetoond, dat uien
helpen bij het wegwerken van afvalproducten van de stofwisseling uit de lichaamscellen. Uien produceren
ook tranen, welke heel nuttig zijn om de epitheellaag van de ogen te zuiveren. Het zusje van de ui is de look
of knoflook, welke eveneens helpt afvalstoffen en gevaarlijke vrije radicalen te verwijderen uit het lichaam.

Er is een zetel vacant in het Europees Parlement
Maar vooralsnog wil niemand daar op plaats nemen! Stoel nummer 666 !!!
Nog eventjes en dan zullen we weten of de Filistijnen een zetel zullen gaan
krijgen in de VN. Zal deze zetel de gereserveerde stoel nummer 666 zijn ?
Abbas als politiek anti christ?
In de islamitische religie is het getal 666 een magisch en bijzonder getal. Voor
Christenen is dit het getal van het beest en dus zijn zij meer dan anderen extra
voorzichtig en alert als dit getal een opvallende rol gaat spelen. Helemaal
doordat het volk van God er bij betrokken is.
Bronnen : Jesus is Savior | David Furlong
Overgenomen van De Pineut. Lees verder:http://pineut.wordpress.com/2011/09/17/vn-stoel-nummer-666/
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SP stelt kamervragen over de Nederlandse goudvoorraad
(English: Questions of MP about Dutch gold stock, see below)
Wellicht geïnspireerd door de goudpetitie van de Vrijspreker, heeft Ewout Irrgang
van de SP vrijdag tien relevante vragen gesteld over de Nederlandse
goudvoorraad. Vragen variëren van: is er goud uitgeleend, waar ligt het goud en
waarom zijn goud en goudvorderingen bij elkaar opgeteld op de balans. Alle
vragen zijn hier te vinden en vanwege het grote belang hieronder nog eens
gekopieerd.
Dit kan een belangrijke stap zijn bij het ter discussie stellen van de werkwijze,
macht en het bestaansrecht van een centrale bank en van DNB in het bijzonder.
Een maatschappij is gebaat bij vrijheid. De vrijheid om je eigen ruilmiddel te kiezen is daarbij van essentieel
belang.
UPDATE 1 en 2, zie Reactie 6
2011Z17888
Vragen van het lid Irrgang (SP) aan de minister van Financiën over de goudvoorraad 2) (ingezonden 16
september 2011)
1
Heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een deel van haar goudvoorraad uitgeleend?
Zo ja, hoeveel en aan wie?
2
Waarom zijn in het jaarverslag van DNB het goud en de goudvorderingen bij elkaar opgeteld in plaats van
deze beide posten afzonderlijk te vermelden?
3
Kunt u een overzicht geven van het jaarlijkse rendement dat het uitlenen van goud de afgelopen jaren heeft
opgeleverd?
4
Waar ligt het fysieke goud van DNB? Om welke locaties gaat het en hoeveel is er op die locaties
opgeslagen? Om welke reden is het goud nog steeds op deze plaatsen opgeslagen?
5
Wat was de belangrijkste reden voor DNB om het goud te verkopen? Zijn de kosten van het opslaan van
goud een reden geweest om goud te verkopen? Hoe hoog zijn de kosten om het goud op te slaan?
6
Kunt u bevestigen dat er sinds 1991 van de 1700 ton goud ongeveer 1100 ton verkocht is?
Klopt de waarneming van Peter de Waard 1) dat er door vroegtijdige verkopen van het goud ongeveer 30
miljard euro is gederfd? Zo nee, wat is volgens u dan wel het juiste bedrag?
7
Hoeveel is er in de afgelopen twintig jaar van de staatsschuld afgelost met de opbrengst uit
goudverkopen? Wordt volgens u de houdbaarheid van de overheidsfinanciën verbeterd door enerzijds de
staatschuld af te lossen en anderzijds de goudvoorraad te verkopen?
8
Wat is volgens u de huidige functie van de goudvoorraad?
9
Hoe verhoudt de grootte van de goudmarkt zich tot de grootte van de markt in goudderivaten?
Wat zijn daarvan de mogelijke consequenties?
10
Kunt u bevestigen dat recentelijk een aantal landen juist haar goudvoorraad heeft vergroot?
Hoe verklaart u deze ontwikkeling?
1) Volkskrant, ―Moet Nederland zijn laatste goud verkopen?‖, 7 september 2011
2) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv129472.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%257CStaatscourant%257CTractate
nblad%257CParlementaireDocumenten%26vrt%3dgoudvoorraad%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAl
le%26spd%3d20110918%26epd%3d20110918%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp
%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/09/sp-stelt-kamervragen-over-de-nederlandse-goudvoorraad/
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Dit staat echt te gebeuren overal in Europa : een islamitische visie op Europa
ART11091901
Dit staat echt te gebeuren overal in Europa !!!
Een islamitische visie op Europa
19 September 2011
Onlangs had de Franse journalist Philippe Aziz een vraaggesprek met de 25-jarige Mohammed Sabaoui,
student sociologie aan de universiteit van Rijsel, Algerijn van afkomst, maar tot Fransman genaturaliseerd. In
dit artikel de voornaamste passages uit dit gesprek. Erg verhelderend.
———————————————————————————————–
Vraag: Moet de opkomst van de Islam niet een zekere vrees wekken in Frankrijk en de wereld ?
Antwoord van M. Sabaoui: Zeker. het Islamitische rijk was ooit groter dan Rome en deed zijn invloed gelden
over een groot gedeelte van de wereld, zoals onze Profeet dat wenst;
———————————————————————————————–
Vraag: In Frankrijk is uw Godsdienst toch erkend en vertegenwoordigd. Er zijn meer dan 1.500 moskeeën.
Antwoord: Neen, want uw wetten stemmen niet overeen met die van de Koran. U legt ons uw wetten op,
terwijl mohammedanen alleen door de Sharia geregeerd kunnen worden. We gaan ons dus inspannen om
de macht te grijpen. In Roubaix bv. waar er een islamitische meerderheid is van ong. 60 %. Bij de
gemeenteverkiezingen zullen wij onze mensen mobiliseren en de volgende burgemeester zal
mohammedaan zijn. Na onderhandelingen zullen wij Roubaix tot onafhankelijke mohammedaanse enclave
verklaren en de sharia opleggen aan alle inwoners.
————————————————————————————————Vraag: Zullen alle islamieten daarmee akkoord gaan, sommigen zijn toch vergaand geïntegreerd ?
Antwoord: U onderschat de Islamitische solidariteit, men blijft Arabier, zelfs als men geboren is uit een
huwelijk van een Arabier en een ongelovige. Uw vraag bewijst uw naïviteit.
————————————————————————————————
Vraag: Om terug te komen op Roubaix, wat gaat u doen met niet-mohammedanen ?
Antwoord: De christelijke minderheid zal de status krijgen van Dhimmis, d.w.z. zij zullen een aparte categorie
vormen en hun vrijheid kunnen terugkopen door een speciale belasting. Bovendien zullen wij hen pogen te
bekeren. Tienduizenden Fransen hebben dat over het hele land al gedaan. Op dit ogenblik worden er met dit
doel aan de universiteit van Rijsel al geloofsgroepen opgericht, want Allah wil dat ! Zij die weigeren, zullen
behandeld worden zoals het hoort. Als wij de sterkste zijn is het omdat Allah dat wil, wij hebben niet de
dwang van de christelijke verplichting tot bijstand en bescherming aan de weduwe, de wees, etc… Wij
moeten hen integendeel verpletteren als zij door hun ongeloof een obstakel zijn.
———————————————————————————————Vraag: Wat u zegt is verbijsterend.
Antwoord: U vergeet uw kruistochten, uw kolonisaties, uw kersteningen. U vergeet bovendien de enorme
vruchtbaarheid van onze vrouwen, ons aantal zal u overweldigen. Financier en voed hen die uw meesters
zullen worden. De zes miljoen Arabieren in Frankrijk, vormen een leger van minstens 3 miljoen soldaten van
God. Wij overdekken het grondgebied met een dicht netwerk, zelfs uw autoriteiten erkennen 1.400
buitenwettelijke gebieden.
————————————————————————————————
Vraag: Maar waarom wacht u dan nog met handelen ?
Antwoord: Onze ―vreedzame‖ invasie op Europees niveau is nog niet ten einde. Wij willen in alle landen
gelijktijdig handelen. Daar u voor ons een steeds grotere plaats inruimt, zou het dom zijn daarvan niet te
profiteren. Wij zullen uw paard van Troje zijn. In naam van de Rechten van de Mens, waarin u verstrikt zit,
hebt u slechts uzelf gegijzeld. Mocht u in Algerije of Saoudi-Arabië bv. tegen mij spreken zoals ik nu tegen u,
dan zou u in het beste geval onmiddellijk gearresteerd worden. U weet bij onze jongeren geen respect af te
dwingen, waarom zouden zij een Frankrijk respecteren dat voor hen capituleert ? Men respecteert slechts
wat men vreest. Wanneer wij de macht hebben zult u geen Arabieren meer auto‘s in brand zien steken,
winkeldiefstallen plegen, enz… Zij zullen weten dat de straf meedogenloos is: diefstal betekent amputatie.
Wij zullen overwinnen. Allah Akbar !
Bron: Courlisius.org
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Koninklijk Huis wil gps-locatie weten
Gepubliceerd: Maandag 19 september 2011 - Auteur: Sebastiaan Bareman
Het Koninklijk Huis lanceert een nieuwe app met nieuwsberichten en agenda-items.
De app, voor iOS en Android, wil op elk moment de GPS-locatie van het toestel
gebruiken.
Volgens een anonieme bron van Webwereld wordt de data van de gebruikers
gekoppeld aan activiteiten van het Koninklijk Huis voor de kaartfunctionaliteit van de
app. Gebruikers krijgen op de kaart te zien waar de Koningin zoal lintjes doorknipt
en kunnen via de kaart hun route daarnaartoe laten berekenen. Volgens de bron wordt de persoonlijke data
niet opgeslagen door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).
Toestemming GPS-locatie
Android-gebruikers worden bij installatie toestemming gevraagd voor het doorgeven van hun locatie. Ze
kunnen deze toestemming voor locatie-doorgifte later niet meer uitzetten.
Bij iOS duikt die vraag pas op bij het aanroepen van de kaartfunctie, via de agenda-optie van de app.
Eenmaal gegeven toestemming kan binnen de iOS-app niet meer worden teruggedraaid. Dit kan alleen
uitgeschakeld worden via de locatievoorzieningen van Apple‘s besturingssysteem.
Rijksvoorlichtingsdienst
De ontwikkelaar van de applicatie, Phonecast Solutions, verwijst Webwereld door naar de RVD. De RVD
meldt tegenover Webwereld dat via een opt-in bij zowel iOS als Android wordt gevraagd of de gebruiker
bezwaar heeft. ―De app heeft deze gps informatie nodig om een route te kunnen geven naar de locatie van
het door de gebruiker aangegeven agendapunt.‖ De RVD benadrukt dat de data niet wordt opgeslagen en
dat zij er niets mee doen.
Volgens de beschrijving in de Android Market bevat de applicatie de laatste nieuwsberichten, agenda-items,
vragen, foto‘s en video‘s over het Koninklijk Huis afkomstig van www.koninklijkhuis.nl,
www.youtube.nl/koninklijkhuis en www.twitter.com/khtweets.
Update 16.29 uur: Reactie RVD toegevoegd.

Mondiale religieconferentie is truc van islamisten
Trouw, Robin de Wever − 06/09/11
Het moet een moment van verzoening worden. Tijdens de Mondiale
Conferentie voor Wereldreligies benadrukken de grote godsdiensten
woensdag hun onderlinge loyaliteit. Pas op voor de islamisten, waarschuwt
een gematigde moslimorganisatie.
De Second Global Conference on World's Religions After September 11 vindtwoensdag plaats in Montreal.
Vertegenwoordigers van de wereldreligies ondertekenen er naar verwachting drie resoluties over onderlinge
verbondenheid.
In één daarvan staat dat een aanval op de 'heiligheid van de schriften' van een bepaalde godsdienst een
aanval is op de heiligheid van alle godsdiensten. Die afspraak heeft een dubbele bodem, waarschuwt het
progressieve Canadian Muslim Congress.
Volgens de moslimorganisatie maakt hij religie immuun voor kritiek. De resolutie zou bovendien verkapte
steun zijn de islamitische wetgeving sharia. Woordvoerder Tarek Fatah verdenkt vooral de omstreden
moslimgeleerde Tariq Ramadan, die woensdag met onder meer de Dalai Lama deelneemt aan het
panelgesprek.
'Met deze braaf ogende poging betrekken islamisten andere goedbedoelende religieuze leiders in hun plan',
vertelt Fatah aan dagblad The Gazette.
Fatah is niet de eerste die Ramadan verdenkt van een geheime, fundamentalistische agenda. Ook in
Nederland lag de geleerde onder vuur vanwege zijn vermeende dubbele agenda.
'Religie boven kritiek verheffen is catastrofaal. Het zou bijzonder droevig zijn als de Dalai Lama hierin wordt
betrokken. Dan is hij misleid - of érg naïef.'
Volgens de organisator gaat de conferentie juist over de slechte naam die religie heeft gekregen na de
aanslagen op 11 september 2001. 'Religie is min of meer synoniem geworden met het kwaad. Maar als
religie onderdeel is van het probleem, moet het ook onderdeel kunnen zijn van de oplossing.
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De eurocrisis en de Nieuwe Wereld Orde
18 September 2011
De Nieuwe Wereld Orde heeft de Eurocrisis van te voren gepland om hun doel een wereldregering te
volbrengen.Rechten zullen verdwijnen,belastingen zullen aan de lopende band worden
geheven,niemand heeft meer vrijheid u zult worden gechipt voor controle.Als de Nieuwe Wereld Orde
in 2012 werkelijkheid wordt mogen zij legaal met u en uw kinderen doen wat ze willen.
politieke macht
Ach ja. Angst in de crisis wordt gebruikt in een poging om de politieke macht te consolideren. Deze
aloude tactiek lijkt nu werkelijkheid te worden dit is het laatste zetje in Europa als financiële leiders en
presidenten zowel oproepen voor een Verenigde Staten van Europa om instorting te voorkomen. De
boodschap is duidelijk afkomstig van de inrichting, vorm een meer centraal gestuurde politieke en
economische unie of je zult lijden. Helaas, dat is geen voorspelling, maar een belofte.
Het is duidelijk geworden dat dit het plan al de hele tijd. "Als je een muntunie, zeker je ook meer
elementen van een politieke en een economische unie nodig hebt. Dat was vanaf het begin duidelijk
toen we begonnen met dit project zo'n 10, 15 jaar geleden," zei
de Luxemburgse minister van Financiën Frieden.
Echter, veel landen waren niet zo snel met het weg doen van hun
soevereiniteit en economische onafhankelijkheid. Daarom is een
goede crisis nodig is, gevolgd door een gecoördineerd koor van
deskundigen om de publieke opinie en het beleid zwaaien.
Verenigde Staten van Europa
Eerder deze maand stelde voormalige Duitse bondskanselier
Gerhard Schröder de weg geëffend voor oplossing door te pleiten
voor een Verenigde Staten van Europa. "De huidige crisis maakt
onverbiddelijk duidelijk dat we een gemeenschappelijke munt
zone niet kunnen hebben zonder een gemeenschappelijke fiscale, economische en sociaal beleid."
Hij voegde eraan toe: "We zullen alles moeten opgeven dus onze nationale soevereiniteit.De
Europese Commissie, we moeten een regering krijgen die zou worden begeleid door het Europees
Parlement En dat betekent een Verenigde Staten van Europa... '
Nieuwe IMF-chef Christine Legard waarschuwde dat de ontwikkelde economieën een "gevaarlijke
nieuwe fase" omwille van een "vicieuze cirkel" van de zwakke economische groei en zwakke politiek
leiderschap heeft ingevoerd.Legard adviseert een collectieve oplossing, "Zonder collectief, vet, actie,
er is een reëel risico dat de grote economieën terugvallen in plaats van vooruit gaan." Overigens was
de schuld niet genoemd als deel van het probleem.
Plan om het volk via belastingheffingen verder de afgrond in te werken
George Soros beweerde onlangs een Europese schatkist nodig is om een depressie te voorkomen.
Soros waarschuwde: "Zelfs als een catastrofe vermeden kan worden, een ding is zeker:.. De druk te
verminderen zal de euro-zone in langdurige recessie duwen Dit zal politieke consequenties geven die
niet zijn te overzien" Er geen ruimte voor discussie, Soros zegt, "Er is geen alternatief, maar om de
geboorte te geven aan de ontbrekende ingrediënt: een Europese schatkist met de macht om belasting
te heffen waar het maar kan en dus om te lenen."
Amerikaanse minister van Financiën Geithner heeft publiekelijk geen beleid onderschreven, zoekt hij
duidelijk meer eenheid, "Wat is er zeer schadelijk is niet alleen het zien van de verdeeldheid in het
debat over de strategie in Europa, maar het voortdurende conflict tussen landen en de [Europese]
Centrale Bank." Met andere woorden, moeten de individuele landen en de Europese Centrale Bank
met een stem spreken.
En de Federal Reserve blijft haar deel doen om het faillissement van de Europese Centrale Bank in
hun poging om meer controle over de vorsten te krijgen.
Het volk wordt desnoods bedreigd met nog meer EU schuld
Als bedreigingen de volken niet ten val brengen, zullen ze gewoon vast de eu schuld / opschroeven
totdat de volkenren toegeven aan hun eisen. Hoewel de crisis is vervaardigd voor deze doeleinden,
de dreiging van instorting blijft zeer reëel als de banken het licht uit kunnen doen wanneer ze dat
maar willen.bron nieuwsbreker - http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=640569&r=1
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Waar zijn de vitaminen en mineralen gebleven?
Hier lees je hoe de kwaliteit van ons eten, en dus ons leven, beïnvloed wordt.
Onze voeding is jarenlang behandeld en gemanipuleerd
Ongeveer 8000 goedgekeurde toevoegingen en conserveringsmiddelen
Doorlopende vleesschandalen (BSE enz.)
Verborgen vetten
Uitgeputte bodems in de akkerbouw (monocultuur, overbemesting)
Snel afnemende voedingswaarde in voedsel
Langdurige opslag, transport
Uitlaatgassen, luchtvervuiling
Hoeveel voedingsstoffen bevatten bijvoorbeeld appels nog?
Een overzicht van onderzoeken, die gedaan zijn naar de kwaliteit van onze voeding in drie verschillende
jaren.
Mineralen en vitaminen
in mg per 100 gram

1985 1996 2002

1996 verschil 2002 verschil

Broccoli

Calcium
103
Foliumzuur 47
Magnesium 26

33
23
18

28
18
11

-68%
-52%
-25%

-73%
-62%
-55%

Bonen

Calcium
Foliumzuur
Magnesium
Vitamine B6

34
34
22
55

22
30
18
32

-38%
-12%
-15%
-61%

-51%
-23%
-31%
-77%

Aardappels

Calcium
14
Magnesium 27

4
18

3
14

-70%
-33%

-78%
-48%

Wortels

Calcium
37
Magnesium 21

31
9

28
6

-17%
-57%

-24%
-75%

Spinazie

Magnesium 62
Vitamine C 51

19
21

15
18

-68%
-58%

-76%
-65%

Appels

Vitamine C

5

1

2

-80%

-60%

Bananen

Calcium
Foliumzuur
Magnesium
Vitamine B6

8
23
31
330

7
3
27
22

7
5
24
18

-12%
-84%
-13%
-92%

-12%
-79%
-23%
-95%

Aardbeien

Calcium
Vitamine C

21
60

18
13

12
8

-14%
-67%

-43%
-87%

56
39
26
140

De werkelijke waarde van ons dagelijks voedsel in schrikbarend tempo afgenomen
Toch niet zo vreemd dat er steeds meer mensen klachten van ondervoeding krijgen. Dan wel niet omdat we
honger lijden, maar gewoon omdat we te weinig voedingstoffen naar binnen krijgen.
Tekorten aan vitaminen en mineralen lijden tot ziekten en vermoeidheidsverschijnselen.
`Twee stuks fruit per dag` en `de schijf van vijf` is allang afgedaan, of je moet 5 appels en 10 tomaten per
dag willen eten om dit verlies te compenseren…
Erg benieuwd ben ik of er inmiddels een recenter overzicht, bijvoorbeeld van dit jaar of voorgaande,
beschikbaar is. Deze lijkt onvindbaar, vermoedelijk omdat de overheid iets te verbergen heeft.
Conclusie
Onze voeding is niet meer vergelijkbaar met de voeding van jaren geleden. Mineralen, vitaminen en
sporenelementen zijn meer dan gehalveerd!
Het zou verstandig zijn je voedingspatroon hierop aan te passen, door bijv. goede multivitaminen en
mineralen.
Bron: http://www.healthik.com/x_geigy.php
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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NASA klokkenluider: steden op de maan
Ken Johnston, voormalig medewerker van NASA, die werkte aan de
beelden die ontvangen werden van de maanmissies, vertelt nu de
waarheid. Hij werd om die reden ontslagen bij de NASA. Er bestaan
buitenaardse steden op de Maan!
Als je dit soort dingen leest, denk dan eens opnieuw over de
verklaringen van David Morrison over Elenin! Never A Straight Answer!!
Johnston beweert dat NASA weet dat de astronauten buitenaardse steden en overblijfselen van ongelooflijk
geavanceerde machines op de Maan hebben ontdekt. Een deel van de technologie kan zwaartekracht
manipuleren (anti zwaartekracht technologie).
Hij zegt dat NASA opdracht gaf dit geheim te houden, en ze dwongen hem om hieraan deel te nemen. De
afgelopen 40 jaar zijn ook andere NASA wetenschappers, ingenieurs en technici beschuldigd van
geheimhouding en het versluieren van informatie.
Het groeiend aantal beschuldigingen variëert van verborgen informatie over afwijkende ruimte objecten, het
liegen over de ontdekking van voorwerpen (artefacten) op het oppervlak van de Maan en Mars, en het
ontkennen van bewijzen van leven op Mars.
Volgens Johnston brachten Apollo astronauten fotografisch bewijs van de voorwerpen mee terug, welke zij
vonden tijdens hun extravehiculare activiteiten (EVA's). Johnston beweert dat NASA hem beval, de EVAbeelden te vernietigen, maar hij weigerde.
Toen hij het openbaar maakte, ontsloeg de ruimtevaartorganisatie hem op staande voet. Hij zou ‗openlijk zijn
college hebben bekritizeerd‘!
Na zijn abrupte vertrek, besloot hij dat hij genoeg had van de regering van de VS, die meer dan 40 jaar
bewijs in handen had van oude vreemde steden op de Maan.
Bewijs IS er van grote bouwwerken, misschien zelfs een basis aan de andere kant van de Maan, die
Johnston‘s beweringen ondersteunen. Zie Before It's News artikel "Claim: Secret American Base
Discovered on Moon".
Ruimtewetenschapper woedend over leugen NASA
Ken Johnston is niet de enige die een appeltje heeft te schillen met de NASA.
Viking lander ontdekte leven op Mars in 1976 - Gilbert Levin
Gilbert Levin beweert dat het biologie experiment bewees, dat er microbieel
leven in de Marsbodem zit. ["I Found Life on Mars in 1976, Scientist Says"]
De prominente wetenschapper is zo boos op NASA, dat hij zelfs een eigen
website heeft ontworpen om de wereld toe te roepen, dat er werkelijk leven is op de Rode Planeet.
De kleur van bedrog
Veel ruimtewetenschappers hebben NASA uitgedaagd inzake fraude van
tientallen jaren: de kleur van de Martiaanse hemel.
Foto's van Mars werden altijd uitgebracht met een roodachtige getinte hemel
en een roestige rood landschap. Uit onafhankelijk onderzoek en Mars
missies, uitgevoerd door de European Space Agency (ESA), is gebleken dat
de Martiaanse lucht er eigenlijk zeer vergelijkbaar met de hemel op de Aarde
uitziet - en het Martiaanse landschap vrij veel lijkt op het bleke zalmkleurige
terrein van het Amerikaanse Zuidwesten.
Meer bedrog op foto’s
Voormalig NASA medewerker, Donna Hare, heeft NASA beschuldigd van het
dokteren, verdoezelen en versluieren van duizenden foto's door de jaren heen. NASA heeft abnormaliteiten
op bepaalde foto‘s gewist en zelfs foto bewijs vernietigd.
Wat wil NASA niet dat je ziet?
Na 15 jaar voor NASA te hebben gewerkt, ging Hare publiek en verscheen
als gast bij WOL-AM radio in Washington, DC. Zie de volgende video:
NASA Airbrushed UFOs - Lunar Base Towers
http://www.youtube.com/watch?v=w3wGLC_sjTQ
Apollo 17 en het verbazingwekkende 'robothoofd'
In december 1972 waren Apollo 17 astronauten Eugene Cernan en Harrison
Schmitt ongeveer 75 uren op de Maan. Tijdens hun maanexpeditie namen ze
deze foto…. Het lijkt op een afgehakt hoofd van een robot…
Na het overwinnen van zijn eerste schok realiseerde hij zich dat het geen menselijke schedel kon zijn.
Immers, het lag in het puin in een veld van een inslagkrater. Tot op de dag van vandaag is er geen
bevredigende verklaring voor dit artefact…
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Ongelooflijke Hubble foto van een perfecte piramide op de Maan
Wie bouwde deze, Wanneer, Waar?
Deze foto werd genomen met de Hubble Space Telescope (HST) in
2008.
Het Aristarchus krater complex
Het Aristarchus krater raadsel is een van de vele zogenaamde
veranderlijke maanfenomenen. Het is de helderste plek op de maan,
gezien vanaf de Aarde, die van kleur verandert, soms een rode of
blauwe gloed producerend, en lijkt gas uit te stoten. in 1958 werden
deze vreemde verschijnselen van de Aristarchus krater waargenomen
door de Russische astronoom Nikolai Kozyrev. Ze werden ook gemeld door de bemanning van Apollo 11.
Dit zou geloof hebben gegeven aan een theorie dat er sprake zou zijn van een soort power apparaat, zoals
een fusiereactor in de krater. Op bijna elke foto wordt het weergegeven als een ondefinieerbare heldere witte
vlek. Deze structuur lijkt te worden ondersteund door 5 of 6 bogen. Op
de voorgrond is een weg, die leidt tot een helder verlichte tunnel ingang.
Russische Luna 9 foto’s van ruimtevaartuig
Deze foto is van de Luna 9 sonde. het laat zien wat lijkt op een groot
schip of voertuig, waarvan de vorm lijkt op die van een zeewaardig schip
op Aarde, met aan de ene kant een punt en met een verhoogd gedeelte
aan de bovenkant. Er lijkt een kabel of buis te zijn aan de achterkant
van het object.
Kortom, er zijn vreemde dingen op de Maan en Mars. Vreemde dingen
zijn bovendien gevonden op de Martiaanse maan Phobos, Saturnus‘ maan Titan, en een handvol andere,
meer obscure manen.
Bron: http://beforeitsnews.com/story/1091/566/NASA_Whistleblower:_Alien_Moon_Cities_Exist.html
Vertaald: Marion Verkleij
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/

Ron Paul over fiat geld anno 1970
Als er één politicus is, die gedurende 35 jaar aan de wortels van het
instituut centrale bank heeft gezaagd, dan is het Ron Paul wel.
In de onderstaande video zet het debat over fiat geld in de juiste
context. Het is een morale kwestie: diefstal. Het is een politieke kwestie:
macht. Het is een kwestie betreffende de vrije markt: een inbreuk op
concurrentie doordat het een door de overheid gesanctioneerd
monopolie is. Fiat geld is anti-vrije markt.
Door de kwestie in de juiste context te plaatsen, is hij nooit het zicht
verloren op het vijandige instituut: de centrale bank. Dat is ook waarom hij weigert om Bernanke enige
speelruimte te geven.
Door 35 jaar lang voet bij stuk te houden, is hij de meest formidabele politieke opponent van het centrale
bank-concept geworden in de Amerikaanse geschiedenis, en waarschijnlijk ook de wereldgeschiedenis. Hij
is nooit opgehouden met het hameren op de centrale bank. In 2007, zo‘n 30 jaar nadat de video was
gemaakt, kreeg hij eindelijk gehoor.
Zijn mogelijkheid om het gehoor anno nu uit te breiden, maakt hem tot een groot gevaar voor de Federal
Reserve. Hij zal doorgaan met het verspreiden van zijn boodschap na 2012, maar dan wel buiten het
Congres.
Hij is wijs om uit het Congres te stappen. Er is een grens aan alles. Hij is meer dan 20 jaar aan één stuk in
het Congres geweest, en daarvoor was hij ook al succesvol. Er komt een tijd om de fakkel over te dragen.
Hij heeft zijn publieke functie gebruikt om het publiek te onderwijzen. Dat kan hij voortzetten vanuit de private
sector.
Hattip GaryNorth.com.
http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/09/ron-paul-over-fiat-geld-anno-1970/
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Prinsjesdag de dag dat het volk geplunderd wordt
19 September 2011
Met trots presenteer ik u deze 2 bilderberg clowns die Nederland de
afgrond in hebben gestort evenals uw pensioengeld en spaargeld. Hun
motto is dan ook: het volk is er om genaaid te worden.
Traditiegetrouw is de miljoenen nota weer eens uitgelekt en omdat er dit
keer geen reporter was om de schuld te geven wordt het deze keer
geweten aan een ICT fout. Feit is dat jaar op jaar de nota uitlekt en dus
verdenkt ondergetekende de tweede kamer ervan deze heel bewust uit
te lekken. Met wat voor doel? Geen idee, meerdere opties zijn plausibel,
maar feit is dat we hem altijd hebben voor Prinsjesdag.
Uiteraard is bovenstaande niets meer dan een amusant feitje en zeker
niet de strekking van dit verhaal, want waar ik het over wil hebben zijn de miljarden die we tekort
komen op de begroting te weten:
“De totale inkomsten komen uit op 231,9 miljard euro terwijl de uitgaven 245,3 miljard euro
zijn. Bovendien wordt er 2 miljard euro geïnvesteerd.”
U hoeft geen overbetaalde top econoom te zijn om te becijferen dat op deze begroting een tekort zit
van maar liefst 15,4 miljard euro‘s. Dat is natuurlijk een behoorlijke sloot geld, maar gezien op het
totale plaatje is het natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat. Als mijn geheugen in orde is kost de
redding van Europa ons € 150 miljard Euro.
Van dat bedrag hadden we maar liefst 9,7 keer dit bedrag kunnen betalen! Het is dan ook niet moeilijk
om te vertellen dat met deze € 150 miljard euro‘s in onze achterzak bezuinigingen helemaal niet nodig
waren geweest voor tenminste 5 jaar!(Ik weet het is meer, maar ik houdt het als veiligheidsmarge laag
aan.) Zelfs als we wel vrolijk mee blijven bloeden voor het failliete Griekenland(Waarmee we de
Grieken overigens absoluut NIET helpen!) en de rest van de zwakkere landen zouden we bijna het
gehele tekort kunnen halen uit de kosten van die andere prestige projectjes, die rechtse hobby‘s
waaronder: The Joint Strike Fighter welke ons in totaal € 14,9 miljard euro’s gaat kosten!
We hadden het zelfs kunnen voorkomen door niet met het Ov-chipkaart fiasco te beginnen wat ons
maar liefst € 1 miljard euro heeft gekost en te stoppen met het falende ICT beleid van de overheid
a € 2,23 miljard euro, om nog maar te zwijgen van alle paradepaartjes als het EPD en het
rekeningrijden. Kortom, wij van Freedom Bytes zijn van mening dat alle bezuinigingen te halen zijn
bij de ( R )overheid zelf, maar uiteraard gooien ze het liever op het bordje van Jantje modaal want
daar zijn er toch immers de meeste van? Hoog tijd dat onze volksvertegenwoordiging de hand eens in
eigen boezem gaat steken. Het volk is reeds kaal geplukt, nog verder en we gaan voor Engelse
Toestanden in Den Haag.Ook de pensioenfondsen zijn inmiddels totaal vernietigd
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=640214&r=1&tbl_archief=&
In onze bescheiden opinie dienen bovenstaande zaken per direct te worden stopgezet, geen
verkwisting meer van belasting centen in bodemloze overheids putten en andere Rechtse(en ook
Linkse) hobby‘s. Laat de overheid zich beperken tot de kerntaken en niet meer.
Altijd als we naar de troonrede kijken, roept Bilderberg Bea ons op tot solidariteit zodat we
gezamenlijk weer eens de broekriem mogen aantrekken. Sorry majesteit, het laatste gaatje was drie
troonredes geleden al bereikt en nu mag u en uw kliekje politici solidair zijn met ons. Lever de
wachtgelden maar in en halveer de lonen van onze ministers en staatssecretarissen. Al dat geld
hebben ze immers niet nodig wanneer we kijken met hoe weinig ze Jan modaal laten rondkomen, dan
mag de overheid, welke toch een voorbeeld functie bekleed naar de samenleving toe nu ook eens zelf
het goede voorbeeld geven.
Kom op! Inleveren die poen en red ons land, daar bent u immers voor!bron
http://freedombytes.info/blog/?p=963
Deze eerste zin 'met trots presenteer ik u deze 2 bilderberg clowns die nederland de afgrond in
hebben gestort evenals uw pensioengeld en spaargeld' wat een onzin.
Het maakt helemaal niet uit door wie het volk wordt geregeerd, de ene keer worden we door rechts
geplukt en de andere keer door links. Ben het wel met je eens als je stelt dat we door de gehele
politiek genaaid worden. linksom of rechtsom. Zodra in de oppositie, dan worden er geldzakjes
beloofd en het volk trapt erin. Het is het volk die juist genaaid wil worden, daarom praat de politiek
immers over stemvee. Ons zogenoemde 'democratisch' systeem is niets anders dan een
democratische schil voor het volk, onder de schil is het vriendjespolitiek en corruptie. Maarja, zolang
het volk dit pikt en de ogen niet opent zal er niets veranderen.
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=640684&r=1
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Stop met de illusie dat Turkije bij EU kan komen
Door SypWynia
De Turkse regering-Erdogan maakt het steeds bonter met het schofferen van
de Europese Unie. Zelfs bij fervente voorstanders van het Turkse
lidmaatschap van de Europese Unie vallen nu de schellen van de ogen.
Stilaan wordt de eigenlijke agenda van Erdogan duidelijk
Het Turkije van premier Recep Tayyip Erdogan is op openlijke ramkoers met
Europa, Israël, Griekenland en eigenlijk ook met de Verenigde Staten. Het
land lijkt zich niet meer te bekommeren over een toekomstig lidmaatschap van de Europese Unie.
De jongste agressieve manoeuvre van de regering-Erdogan is zowel militair als diplomatiek. Turkse
marineschepen, zo heeft Ankara aangekondigd, gaan voorkomen dat zowel Israël als (Grieks-)Cyprus naar
gas kunnen boren in hun onderlinge zeegebied.
Erdogans agenda
Als Cyprus volgend jaar voorzitter van de Europese Unie wordt, wil Turkije de betrekkingen met de Europese
Unie geheel bevriezen.
Zo wordt in hoog tempo zichtbaar wat de eigenlijke agenda van Erdogan is. Toen hij negen jaar geleden aan
de macht kwam, deed hij zich voor als een gematigd man, die vervolgens enthousiast werd omarmd door
zowel christendemocraten, liberalen, socialisten als de groenen in Europa.
Mede onder druk van de toenmalige Amerikaanse president George W. Bush – die dacht Turkije nodig te
hebben om Irak vanuit het noorden aan te kunnen vallen – gaven de Europese leiders Turkije een
startdatum voor het begin van toetredingsonderhandelingen tot de Europese Unie.
Islamist
Toen al was duidelijk dat de ‗gematigde islamist‘ Erdogan vooral met Europa flirtte om binnenslands de
krijgsmacht en de politieke concurrentie een toontje lager te laten zingen. Het had er toen al alle schijn van
dat Erdogan wordt gedreven door een tweeledig, zowel nationalistisch als religieus revanchisme: de
terugkeer van de islam als dominante factor in Turkije en daarbuiten en eerherstel voor Turkije na de
ondergang van het Ottomaanse Rijk.
Gaandeweg komt de aap uit de mouw. Erdogan heeft zich meester gemaakt van de leiding van de lobby van
islamitische landen, de OIC, die de mensenrechten ondergeschikt wil maken aan islamitisch recht. Erdogan
heeft de strategische alliantie met Israël verlaten en steunt nu Hamas in Gaza, wat hem in de Arabische
wereld – waar de voormalige Turkse overheersers niet bepaald populair waren – geen windeieren legt.
Gas-dominantie
Betrekkelijk nieuw is dat Erdogan nu ook nadrukkelijk de energiepolitiek inzet voor zijn neo-Ottomaanse
strategie. De Europese Unie dacht tot dusver samen met Turkije de gas-dominantie van Rusland te kunnen
omzeilen, maar lijkt op het verkeerde paard te hebben gewed. Erdogan wil onder meer een toekomstige
pijplijn die Israël via Grieks-Cyprus met Europa verbindt, met militaire middelen blokkeren.
Eindelijk vallen nu ook bij doorgewinterde Turkije-fans in Europa de schellen van de ogen.
Europarlementariër Hans van Baalen, binnen zijn eigen VVD een van de aanjagers van het Turkse
lidmaatschap van de Europese Unie, stelt zich nu wel scherp op. Het naïeve idee dat Turkije 'de brug' moest
zijn naar het Midden-Oosten en daartoe lid moest worden van de Europese Unie is aan het vervagen.
Goede betrekkingen met Turkije blijven, voor zover mogelijk, natuurlijk zinvol. Maar het Turkse lidmaatschap
van de Europese Unie, zoveel is nu ten overvloede duidelijk, kan beter als een illusie worden afgeschreven.
Elsevier, maandag 19 september 2011

Bank of China stopt valutahandel met Europa
© ThinkStock
Bank of China heeft de handel in onder meer valutatermijncontracten
met een aantal Europese banken gestaakt wegens de eurocrisis. Dat
stelden drie bronnen vandaag tegenover persbureau Reuters.
Bank of China, in handen van de Chinese overheid, is een van de
toonaangevende spelers op de Chinese valutamarkt. De handelsstop zou Société Générale, Crédit Agricole
en BNP Paribas betreffen. Naar verluidt handelt de Chinese bank ook niet meer met de Zwitserse bank
UBS. De reden daarvoor is naar verluidt het vorige week ontdekte fraudeschandaal waarbij een handelaar
van UBS 2,3 miljard dollar verloor. Woordvoerders van de Europese banken waren niet bereikbaar voor
commentaar. Banken in Azië en andere regio‘s hebben hun blootstelling aan Europese banken in de
afgelopen maanden verminderd, omdat ze geen risico willen lopen door een eventueel bankroet van
Griekenland of een ander zwak euroland. Woordvoerders van Industrial and Commercial Bank of China,
China Construction Bank en Agricultural Bank of China stelden echter dat er bij hun concerns niets is
veranderd in de alledaagse handel. (ANP/Redactie) - 20/09/11 - Bron: A.D.
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Onthulling aanstaande? Twee ondergrondse NWO Bases vernietigd
David Witlock, 16 september 2011 - (Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)
Tachtig verschillende landen hebben nu een alliantie gevormd tegen de Oude Wereld Orde c.q. Nazi-achtige
kliek.
Twee enorme ondergrondse steden werden op 23 augustus 2011 vernietigd – wat door de historici gezien
kan worden als het kritieke moment waarop de oorlog gewonnen werd.
(Bijgewerkt de volgende morgen om 9.32 uur. Betrouwbare bron bevestigt dit verhaal en voegt nieuwe
informatie toe! Maak alsjeblieft een link naar dit artikel, maar maak er geen post van want het wordt
dynamisch bijgewerkt zodra gebeurtenissen zich ontvouwen. Post wel het uittreksel met de link.)
Exclusief interview – door David Wilcock
Op woensdag 14 september 2011 interviewde ik een van de meest interessante en controversiële figuren op
Aarde. De informatie in dit interview heeft de potentie om de wereld op zijn kop te zetten. Als het verhaal
waar is, dan is dit al gebeurd.
Het ingekorte uittreksel van dit interview volgt – en je kunt het downloaden en beluisteren m.b.v. deze link:
Hoofdpunten en extra commentaar is toegevoegd om de leesbaarheid en de context van dit interview te
verbeteren. De beste manier om aan dit verbazingwekkend verslag te beginnen is … met beide benen op de
grond.
Benjamin Fulford: Dertig jaar als financieel journalist
Hallo … dit is David Wilcock, en jullie luisteren nu naar een exclusief interview met Benjamin Fulford.
Fulford heeft voor Forbes Magazine gewerkt als editor voor het Azië-Pacific gebied. Men heeft al eerder
geprobeerd zijn geloofwaardigheid aan te vallen, maar het is gedocumenteerd. Ik heb zelf de referenties
gecontroleerd.
(Ben heeft een gratis website – benjaminfulford.typepad.com en een betaald tijdschrift dat weinig kost met
wekelijkse vrije samenvattingen en zo af en toe vrije artikelen op benjaminfulford.net. De belangrijkste
updates verschijnen elke maandagmorgen op de betaalde site.)
Ik zou nu direct naar de gratis website gaan, want er zijn twee nieuwe updates (1, 2) die gedetailleerde,
aanvullende informatie geven over alles wat we hier bespreken.
(Fulford) werd door Stephen Colbert genoemd in een show die de zogenoemde Illuminati besprak. (scroll
naar beneden om de video te zien)
Ik wil ook laten weten dat Fulford contact heeft met een ongelooflijk aantal diverse bronnen. Het lijkt alsof hij
voortdurend geïnformeerd wordt over wie die bronnen zijn – voor zover dit voor een mens mogelijk is.
Nucleaire aanvallen tegen ondergrondse bases
Onlangs informeerden deze bronnen hem dat de aardschokken in Colorado en Washington DC van 22 en
23 augustus zeer waarschijnlijk nucleaire aanvallen waren tegen ondergrondse militaire faciliteiten. Deze
ondergrondse bases werden sinds de zestiger jaren door de VS-regering gebouwd ten koste van biljoenen
dollars belastinggeld die ongeregistreerd in deze ‗zwarte projecten‘ verdwenen.
Ik nam contact op met Benjamin Fulford omdat ik dit op zijn blog had gelezen en was zeer verbaasd. Daarna
begon ik contact op te nemen met mijn eigen bronnen, die ik sinds 1999 als publiek figuur op het Internet
had opgebouwd. Ik kreeg het vertrouwen van veel mensen in verschillende geclassificeerde programma‘s.
Ik was echt verbaasd tijdens dit rondvragen toen ik er achter kwam dat iedereen die ik kende – met
uitzondering van een die het blijkbaar niet hoefde te weten – bevestigde dat deze aanval had
plaatsgevonden.
Ze hadden nooit gedacht dat dit zou kunnen gebeuren
Wacht even … ik draag het subiet over aan Ben. Er is nog een ding dat ik hier wil zeggen.
Als je niet helemaal de ernst van de gevolgen het voorgaande hebt begrepen, dan nog één belangrijk punt.
Deze jongens hadden nooit gedacht dat deze ondergrondse faciliteiten aangevallen konden worden. Nooit!
Dus, wat hier gebeurd is een aardverschuiving in deze oorlog tussen insiders – dit is misschien wel net zo
belangrijk als de kernwapenaanval op Hiroshima en Nagasaki in de Tweede Wereldoorlog. En in feite kan
het net zo goed het werk zijn van het Universum, in termen van karma, waardoor degenen die
verantwoordelijk zijn voor die aanvallen nu zelf het slachtoffer zijn.
Code Rood - op ‘need-to-know’ basis
Er ligt een onmiskenbare betekenis ten grondslag aan deze gebeurtenis. Ik was verbaasd over de
gedetailleerdheid die ik kon krijgen van mijn eigen bronnen over het gebeuren.
Er werd mij verteld dat de toestand momenteel Code Rood is. Het wordt echter ook niet doorgegeven aan de
meeste mensen in deze 9 geclassificeerde) programma‘s. Het is op een ‗need-to-know‘ basis. Zelfs de
bronnen waarmee ik in contact sta, behalve één, zijn niet hoog genoeg geclassificeerd om te weten waarom
dit gebeurde, of wie hiervoor verantwoordelijk zijn.
Het vissen naar informatie
Het enige dat we weten is dat de ‗oude‘ machten, of de ‗machten die waren‘ zoals ik ze graag noem,
informatie over deze gebeurtenis op het Internet hebben gezet. Wat ze in feite doen is dat ze proberen te
vissen naar informatie. Ze willen uitvinden wie wat weet.
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En ik ben verbaasd dat mijn eigen bronnen de kennis missen die Benjamin Fulford naar buiten heeft
gebracht en dus verantwoordelijk is voor dit alles … en waarom (het werd gedaan)
Op naar zestigduizend doden – en geen insider is veilig
Mijn intelligentie suggereert dat het mogelijk is dat zich misschien wel 30.000 mensen in elk van deze twee
ondergrondse steden bevonden op het moment dat (de explosies) afgingen. Dus we hebben het over een
potentieel van 60.000 doden. We hebben het ook over het potentieel dat alle anderen die voor deze
programma‘s werken in een van deze faciliteiten, ondergronds of misschien wel buitenaards, zoals een
ruimtestation op de Maan of elders … nu totaal alleen zijn en geen bewaking hebben. Ze zullen niet langer
beschermd zijn. Ze zijn niet veilig. En hun superieuren informeren hen niet voor de risico‘s die ze nu lopen in
deze locaties.
Neem geen blad voor je mond
Ik wil het duidelijk stellen. Ik wil dat die man met jullie gaat praten, het publiek, om uit de eerste hand te
vernemen wat er allemaal aan de hand is, wie deed dit, waarom ze het deden en wat de gevolgen zijn. Dus
Ben, dit is mijn introductie. Ga je gang. Ik ben zeer geïnteresseerd.
Bretton Woods plaatst het decor
BF: Er bestond een zeer esoterische strijd over de controle van de drukpers van dollars voor het mondiale
financiële stelsel.
Wat gebeurde er aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, bij het Bretton Woods Akkoord van 1944 –
Brittannië, Frankrijk en de VS kregen het recht om de valuta van de wereld te controleren. Men dacht dat ze
een Marshall Plan hadden om Afrika en Azië, evenals Europa te ontwikkelen. Ze kwamen terug op hun
belofte, en in plaats daarvan begonnen ze een ‗koude oorlog‘ in scène te zetten met de Sovjet Unie – die
was ontworpen om de militaire industrie te steunen.
Zevenenzeventig niet-gebonden landen installeerden mondiale rekeningen die d.m.v. van onderpand
zekerheid verschaffen
Toen bundelden de groep van 77 niet-gebonden landen hun vermogen … hun totale rijkdom, goud en
andere kostbaarheden … en installeerden diverse mondiale onderpandrekeningen. Ze wilden dit geld
gebruiken om het Marshall Plan voor Azië en Afrika op te starten.
Kennedy probeerde een eind te maken aan de FED – en de Koude Oorlog
President Kennedy ging hiermee akkoord nadat hij ontdekt had dat er een groep was die serieus probeerde
de Sovjet Unie en de Verenigde Staten tegen elkaar uit te spelen om elkaar te vernietigen. Dit was de
Cubaanse Raketcrisis.
Het historische akkoord werd het Hilton Green Memorandum genoemd. Dit is beschikbaar voor elke serieuze
onderzoeker in de financiële geschiedenis. President Soekarno (Indonesië) was de ondertekenaar voor die
landen. Hij wilde Kennedy … zij gaven Kennedy 140.000 ton goud.
Kennedy ondertekende een wet waardoor het Congres, niet de Federal Reserve Board, dollars mocht
creëren (uit deze door goud gedekte onderpandrekeningen die aan de Verenigde Staten waren gegeven.)
Kennedy zei ook: ―Laten we, in plaats van deze Koude Oorlog, naar de Maan gaan om de industrie te
stimuleren. Laten we de arme landen helpen zich te ontwikkelen en laten we de ruimte ontwikkelen in plaats
van deze verzonnen Koude Oorlog.
Kennedy werd vermoord – en de klok liep af in 1994
Kennedy gaf veel geld uit, maar hij werd vermoord. Zoals jullie weten verdween het openbare
ruimteprogramma pas in de zeventiger jaren toen de financiering afliep en vervolgens compleet stopte.
President Soekarno werd verjaagd uit zijn ambt.
De internationale overeenkomst die Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten de verantwoordelijkheid gaf
over het wereldwijde financiële stelsel liep af in 1994. Daarom lieten ze toen de Sovjet Unie beëindigen,
ofwel ontmantelen.
Na 1994 was er aan de top van het mondiale financiële stelsel geen overeenstemming over wie daarna de
leiding zou krijgen. Er trad een splitsing op in de rangorde van macht.
China en de niet-verbonden landen wilden de financiële controle
De Chinese en niet-verbonden landen zetten de oligarchieën, die sinds de Tweede Wereldoorlog aan de
touwtjes hadden getrokken, onder druk om de controle over de drukpers van de dollar – het financiële
systeem – uit handen te geven, maar zij weigerden.
Bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag werd door de Chinezen een aanklacht ingediend over het
goud dat de eigenaars van de Federal Reserve Board aan hen hadden verkocht.
De FED moest op 12 september 2001 uitbetalen
De eigenaars van de Federal Reserve Board verloren deze rechtszaak en ze kregen de opdracht om op 12
september 2011 te beginnen met het overhandigen van het goud.
Zoals jullie weten gaven ze op 11 september 2001 de wereld de vinger en startten deze enorme,
zogenaamde mondiale nepoorlog tegen het terrorisme. Het was een onderdeel van een poging (om de
wereld te controleren) door de fascistische groepen van de Tweede Wereldoorlog.
Ze wilden mondiaal fascisme – en 90% minder mensen
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De Nazi‘s en hun fascistische sympathisanten in de VS en Engeland en Italië, (samen) met een groep uit het
leger, Congres en het Vaticaan probeerden een mondiale fascistische regering te installeren. Tevens
geloofden ze dat er te veel mensen waren. Volgens hen waren dat de vele ‗inferieure‘ donkergekleurde
mensen. Ze wilden de wereldbevolking verminderen met 90%.
DW: Is dit gedocumenteerd?
BF: Ja, het is zelfs zeer goed gedocumenteerd. Ik werd uitgenodigd om me bij deze groep te voegen door
Heizo Takanaka, die gedurende vijf jaren de Japanse minister van Financiën was. Ik heb een bandopname
van deze uitnodiging om dit te bewijzen.
Ze wilden zich ondergronds verbergen nadat de planeet met kernwapens zou worden aangevallen
Ze waren van plan in deze ondergrondse bases te schuilen nadat ze een nucleaire Holocaust in gang
hadden gezet. Het oorspronkelijke plan was een nucleaire oorlog te starten tussen Iran en Israël. Ze zouden
dit dan als excuus gebruiken om een noodwet (een staat van beleg) in te stellen in de G7 landen.
Vervolgens (zou deze nieuwe militaire bevoegdheid gebruikt worden) om de oorlog tegen China voor te
bereiden.
Rusland en China blokkeerden dit
Dit plan viel in duigen toen Rusland hen eruit gooide – en Poetin Rusland opnieuw onafhankelijk verklaarde.
Dat beëindigde hun controle – de olie-industrie – en zorgde ervoor dat het hele plan niet werkte. De
Chinezen stopten ook een tijdje met het kopen van de Amerikaanse staatsleningen om de druk op deze
groep op te voeren.
Ze deden China het aanbod om partner te worden in de wereldheerschappij
Dus switchten ze van strategie en probeerden China te verleiden door hen, samen met deze groep, de
wereldheerschappij aan te bieden. Daarom zagen jullie dat Obama in 2009 China bezocht en hen een ‗G2‘
aanbod deden. Op die manier krijg je een bevestiging.
Ze worden afgesneden – en zitten zonder geld
In ieder geval staat deze groep, die de 9/11 aanvallen uitvoerden, onder toenemende druk en bevinden zich
op de hoogste niveaus in een geïsoleerde situatie. Ze zitten zonder geld. Ze zijn afgesneden.
Hoe staat het met de ‘vermiste’ 2,3 biljoen dollars?
DW: Ben, vlak vóór 11 september – en veel mensen zijn dit vergeten – komt Donald Rumsfeld op de
nationale televisie en zegt dat ze in het vorige decennium 2,3 biljoen dollar van het Pentagon ‗kwijt zijn
geraakt‘. Heeft dit iets te maken met dat goud waarover je sprak?
BF: O, zeker.
Financieren van ‘Moordbedrijven’
Dat geld werd gebruikt om Blackwater te financieren – een particulier leger dat niet door het Pentagon wordt
gecontroleerd. Het Pentagon laat zich niet controleren door deze kliek. Dus probeerden ze te doen wat deze
Nazi‘s deden in de Tweede Wereldoorlog – ze creëerden een elite SS-korps dat het beroepsleger kon
pesten.
Voor zover het mijn bronnen betreft … daar ging het geld dus naartoe.
DW: Wow
BF: In ieder geval … we werden gecontacteerd door smokkelaars, drugsmokkelaars.
DW: Kun je ons even vertellen wie ‗wij‘ zijn?
Het Witte Draak Genootschap – vele groepen werken samen
BF: ‗Wij‘ is een groep van ons die betrokken is in het gevecht om de kliek omver te werpen. Het betreft leden
van het CIA, het Pentagon, de veiligheidsdiensten, en verschillende (andere groepen) waaronder Aziatische
geheime genootschappen.
We gebruiken de naam Witte Draak. Er bestaat nog een andere groep die zichzelf de Witte Hoeden
noemen. We hebben allen hetzelfde doel – deze krankzinnige groep mensen de macht te ontnemen.
Waarom Fulford?
DW: Een deel van de kritiek die ik heb gezien van mensen op het Internet is: ―Als deze groep zo groot en zo
machtig is om de kliek te bestrijden, waarom is Benjamin Fulford de enige die hierover spreekt?
BF: Deze mensen willen onbekend blijven – en ik ben een woordvoeder. Wanneer je naar het Witte Huis
gaat, is er slechts één woordvoerder voor het publiek. Zij prefereren achter de schermen te werken. Je moet
wel beseffen dat wij te maken hebben met een wereld waar zij een moord even gemakkelijk gebruiken als
wij een papieren zakdoek.
DW: Zeker.
Het is erg gevaarlijk om de kliek te weerstaan
BF: Ikzelf heb zes moordpogingen meegemaakt. Een van mijn collega‘s, een CIA-man, werd onlangs door
deze jongens met ricine vergiftigd.
Nog iemand van onze leden in Zwitserland heeft bewakers rond zijn huis, en zij hebben vorige week iemand
naast zijn huis neergeschoten die hem probeerde te doden. Hiervoor vonden ze iemand van de maffia met
de naam Vincenzo Mazzamaro die een geweer had en een handig apparaatje om sloten te openen die
probeerde zijn huis binnen te komen. En iemand anders van ons werd vorige week op een haar na geraakt
door een betonnen zak.
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DW: Wow.
BF: We hebben te maken met zeer gevaarlijke mensen. Daarom is geheimhouding een noodzaak.
Fulford is tweetalig en dankzij Forbes goed ingevoerd in Azië.
DW: Ik heb ook gespeculeerd (de volgende redenen waarom deze Aziatische groepen jou deze
verantwoordelijkheid toevertrouwen):
Je woont in Japan, en je bent een ―gaijin‖ – een buitenlander, een wit persoon, Je hebt bewezen een
goede editor voor het Forbes Magazine te zijn
Je bent tweetalig, je spreekt vloeiend Japans. Er bestaan diverse video‘s die vrijgegeven zijn waarin
je dit toont. [Start at 2:16 in this video for the latest example.]
Dit was misschien een deel van waarom je dit podium kreeg om deze Aziatische geheime genootschappen
een stem te geven. Ben je het hiermee eens?
(einde deel 1 …wordt vervolgd)

WHO waarschuwt voor tienduizenden doden door uitbraak resistente TBC pandemie Europa
Ook de medicijn-resistente vormen van TBC zijn zeer besmettelijk en
verspreiden zich door enkel hoesten razendsnel naar andere mensen.
De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) waarschuwt dat er in
Europa tienduizenden doden dreigen te vallen als gevolg van een zich
alarmerend snel verspreidende uitbraak van resistente vormen van
tuberculose (TBC). De WHO dringt er bij de Europese autoriteiten dan
ook op aan om snel met een nieuw plan te komen om de ziekte, die zich
via de lucht verspreidt, vroegtijdig op te sporen en te behandelen.
Gebeurt dit niet, dan dreigt al binnen enkele jaren een enorm verlies aan
mensenlevens en grote schade aan de economie.
'TBC is een oude ziekte die nooit is verdwenen,' verklaarde Zsuzsanna Jakab, de WHO directeur voor
Europa waar jaarlijks 80.000 nieuwe patiënten worden geteld, bijna één vijfde van het totaal. TBC is op dit
moment wereldwijd uitgegroeid tot een pandemie waardoor jaarlijks 1,7 miljoen mensen sterven. De infectie
wordt veroorzaakt door de Mycobacterium Tuberculosis die het longweefsel verwoest, waardoor de patiënt
bacteriën ophoest die zich door de lucht verspreiden en andere mensen infecteren.
De multi-medicijn resistente (MDR-TB) en de extensief medicijn-resistente (XDR-TB) vormen van TBC
maken de infecties ongevoelig voor zowel de eerstelijns als tweedelijns antibiotica behandelingen. Deze
vormen verspreiden zich snel over de wereld en zorgen ieder jaar voor 440.000 nieuwe zieken. 15 van de 27
landen met de meeste nieuwe MDR-TBC gevallen bevinden zich in de Regio Europa, waar in totaal 53
landen in Europa en Centraal Azië onder vallen. Het precieze aantal nieuwe gevallen van XDR-TBC is
onbekend, maar officieel is de verspreiding van deze variant tussen 2008 en 2009 verzesvoudigd.
Steeds meer patiënten West Europa
In Oost Europa en Centraal Azië vinden de meeste besmettingen plaats, maar ook in veel West Europese
landen krijgen steeds meer mensen medicijn-resistente TBC. De Britse hoofdstad Londen heeft met 3500
ziektegevallen per jaar -waarvan 2% MDR-TBC- het hoogste aantal nieuwe TBC patiënten. 'De aantallen zijn
angstwekkend,' aldus Lucica Ditiu, uitvoerend secretaris van de Stop TB Partnership organisatie. 'Dit is een
zeer dramatische situatie.' Alleen al het behandelen van gewone TBC is een lang en onplezierig proces,
waarbij de patiënt 6 maanden lang een combinatie van krachtige antibiotica moet slikken. Veel patiënten
maken de kuur niet af, wat mede de oorzaak is voor de opkomst van medicijn-resistente TBC. De
behandeling van MDR- en XDR-TBC kan zelfs oplopen naar twee jaar of meer, kost per patiënt tot $ 16.000
aan medicijnen en tussen de $ 200.000 en $ 300.000 aan ziekenhuis- en quarantaine kosten.
Tot 50% sterft door resistente TBC
Volgens experts sterft circa 7% van de patiënten aan gewone TBC. Het sterftecijfer voor de medicijnresistente varianten kan echter oplopen tot maar liefst 50%. De WHO dringt er daarom op aan dat artsen en
patiënten zich beter bewust worden van de symptomen van TBC en zorgen dat de ziekte onmiddellijk met de
juiste medicijnen wordt behandeld. Daarbij is het heel belangrijk dat de patiënt maanden- of zelfs jarenlang
nauwgezet de medicijnen blijft innemen. Zo niet, dan 'zullen deze mensen niet alleen stilletjes een pijnlijke
dood sterven, maar zorgen ze er tevens voor dat de ziekte zich verder verspreidt,' waarschuwde Ditiu.
Tienduizenden doden kunnen worden voorkomen
De WHO stelt dat als het plan volledig wordt uitgevoerd er 127.000 mensen met succes tegen resistente
TBC kunnen worden behandeld en voorkomen kan worden dat tussen nu en 2015 120.000 mensen aan de
ziekte overlijden. De kosten van dit plan, zo'n $ 5 miljard, worden teruggewonnen doordat 250.000 nieuwe
MDR-TBC en 13.000 nieuwe XDR-TBC gevallen worden voorkomen en er daardoor $ 7 miljard aan
behandelkosten wordt uitgespaard. Het op grote schaal voorkomen van vroegtijdige dood door TBC zal in de
regio Europa zelfs voor $ 5 miljard aan extra economische productiviteit zorgen. (1)
Xander - (1) Reuters

Nieuwsbrief nr. 135 – 26 september 2011 - pag. 45

'China trekt stekker uit Europa, stopt transacties met Franse banken'
Toonaangevende wereldwijde investeringsbank Jefferies: Het is gedaan met Europa
De drie grote handelsblokken komen steeds meer tegenover elkaar te
staan, met in hevigheid toenemende ontregelende gevolgen voor alle
partijen als gevolg.
China lijkt met succes een politiek te volgen waarbij Europa en de
Verenigde Staten tegen elkaar worden uitgespeeld. Onlangs gaven
de Chinezen sterke signalen af dat het land van de dollar en
Amerikaanse staatsobligaties af wilde en voortaan zijn financiële
kaarten op Europa zou zetten. Nu is de situatie plotseling omgekeerd:
de Chinezen, boos dat de EU weigert om China te erkennen als
markteconomie, hebben de financiële transacties met de drie grootste Franse banken -Société Générale,
Credit Agricole en BNP Paribas (2)- stopgezet en zullen nu naar eigen zeggen toch Amerikaanse
staatsobligaties blijven kopen. (1)
De Chinese minister van Handel Shen toonde zijn grote teleurstelling over het Europese besluit China niet
de status van markteconomie toe te kennen. Aanvankelijk zou hij gezegd hebben dat dit geen gevolgen zou
hebben voor de Chinese financiële hulp aan Europa, maar kort daarna zei hij dat het wel degelijk
spanningen met Europa zou kunnen opleveren. Chinese marktonderzoekers verklaarden dat de 'dollar
relatief veiliger is dan de euro', en dat er voor China weinig anders opzit dan Amerikaanse schatkistpapieren
te blijven kopen (3).
Hoe lang de Chinezen hun 'nieuwe' koers vasthouden valt nog te bezien, aangezien de Amerikanen
vandaag een serie handelsmaatregelen tegen China zullen afkondigen (4). Chinese officials waarschuwen
zowel de VS als de EU geen protectionistische maatregelen te nemen en 'hun armen te openen' voor
Chinese investeringen. Ook vinden de Chinezen het 'verdacht' dat juist het Franse
kredietbeoordelingsbureau Fitch ineens een sombere verwachtingen heeft voor de Chinese bankenindustrie.
Machtsblokken tegenover elkaar
De Amerikaanse ambassadeur in China, Gary Locke, uitte kritiek op het Chinese economische beleid en zei
dat het Chinese handelsklimaat voor steeds meer frustraties zorgt en zowel beleggers als de financiële
sector aan het twijfelen maakt. Ook herhaalde hij de Amerikaanse eis dat China zijn munt, de Yuan
(/Renminbi), sneller moet opwaarderen. Daarnaast zal de geplande levering van $ 4,2 miljard aan wapens o.a. nieuwe F-16's- aan Taiwan ongetwijfeld opnieuw kwaad bloed zetten bij de machthebbers in Beijing (5).
Het is duidelijk dat de economische machtsblokken Amerika, de EU en China steeds meer hun eigenbelang
nastreven en tegenover elkaar komen te staan. In hoeverre de Chinezen Europa écht zullen loslaten valt
nog te bezien, aangezien de EU de grootste exportmarkt van China is. Als Europa financieel in elkaar stort,
krijgt de Chinese export dus zware klappen, iets dat nog verergerd zal worden door de snel verslechterende
economische situatie in de Verenigde Staten.
Investeringsbank Jefferies extreem somber over Europa
Vorige week woensdag beschreef de toonaangevende wereldwijde investeringsbank Jefferies in een rapport
de komende financiële apocalyps in Europa. David Zervos, hoofd marktstrategie van de bank, ziet een
enorme instorting aankomen in Europa die het noodzakelijk zal maken om in alle landen de banken te
'socialiseren', oftewel te nationaliseren, omdat het Europese bankensysteem feitelijk failliet is. Het omvallen
van de Amerikaanse Lehman Bank in 2008, dat het begin van de wereldwijde financiële crisis markeerde,
zal vergeleken bij wat er in Europa staat te gebeuren 'een wandelingetje in het park' zijn.
Jefferies ziet ook de Europese Centrale Bank falen en verwacht dat de Duitsers zullen weigeren te blijven
betalen om de Franse en Italiaanse banken overeind te houden. 'Het meest waarschijnlijke scenario voor de
PIGS landen (Portugal, Italië -wiens kredietwaardigheid gisteren werd verlaagd van A+ naar A (6)),
Griekenland, Spanje) is een volledige banken nationalisatie, gevolgd door een exit (uit de eurozone) en de
herinvoering van de nationale valuta. Kom maar op met de (Griekse) drachme!' De verliezen voor de
overgebleven eurolanden zullen gigantisch zijn en kunnen volgens het ministerie van Financiën voor
Nederland oplopen tot € 80 tot € 120 miljard (7).
Een veilige haven in Europa bestaat er volgens Jefferies niet. 'Er is een reden waarom de Duitse CDS
(Credit Default Swaps) 90bps (basispunten) bedragen en de Amerikaanse maar 50 bps. Duitse
staatsobligaties zijn geen veilige haven in deze wereld. Geen enkele plek in Europa zal immuun zijn voor
deze dislocatie.' Naast Griekenland, Italië, Portugal en Spanje staat ook Frankrijk er buitengewoon slecht
voor. De Franse banken hebben zo'n $ 8 biljoen op hun balansen staan, terwijl het Franse BNP slechts $ 2
biljoen telt. Dat betekent dat het niet alleen voor Frankrijk maar zelfs voor heel Europa onmogelijk is om het
Franse bankensysteem met bailouts te redden (9).
Europese crisis gepland, maar instorting niet
Wat u ook van onze politici en reguliere media te horen krijgt: deze crisis komt NIET onverwacht, maar was
al vanaf de invoering van de euro gepland. In 2001 verklaarde de toenmalige president van de Europese
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Commissie, Romani Prodi, dat er 'op zekere dag een crisis zal komen' die het noodzakelijk zou maken om
beleidsmaatregelen door te voeren die op dat moment politiek nog onhaalbaar waren. De EU probeert deze
maatregelen nu door te voeren door het oprichten van een economische regering, waardoor de lidstaten de
controle over hun eigen begrotingen zullen moeten overdragen aan Brussel.
Sommige analisten denken echter dat de EU 'gegokt en verloren' heeft, en deze crisis niet zal leiden tot de
gewenste integratie, maar tot een totale instorting van de eurozone (9). Gezien de toenemende wrijving
tussen de Zuid Europese lidstaten, die hun noordelijke buren verwijten hen veel te strenge bezuinigingen op
te leggen, en de Noord Europese lidstaten, die steeds minder staan te springen om ten koste van de eigen
bevolking miljarden te blijven overmaken naar het verkwistende en failliete zuiden, lijkt deze instorting -of
deze nu binnen enkele weken, maanden of jaren komt- niet meer te voorkomen.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Reuters ,(3) Reuters, (4) Reuters ; (5) China Daily ; (6) NU ; (7) NU
(8) Zero Hedge ; (9) Azizonomics

Hoofd Inlichtingen VS in Turkije om dreigende militaire confrontatie met Israël
De Turkse premier Erdogan heeft zich als beschermheer van de
Palestijnen opgeworpen, en blijkt achter Abbas' weigering om met
Israël te onderhandelen te zitten.
Het hoofd van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendiensten,
James Clapper, arriveerde gisteren onverwacht in de Turkse
hoofdstad Ankara om een dreigende militaire confrontatie tussen de
marines van aan de ene kant Turkije en aan de andere kant Israël,
Griekenland en Cyprus te voorkomen. Daarnaast zijn er nog twee
andere zorgwekkende ontwikkelingen waar de Amerikanen de
Turken op aanspreken: ten eerste blijkt de Turkse premier Erdogan
achter de onverzettelijke houding van de Palestijnse leider Mahmoud Abbas te zitten, die zowel de
voorstellen van Amerika als het Kwartet voor het Midden Oosten om opnieuw met Israël te gaan praten in de
wind sloeg. Ten tweede ondermijnen de Turken het toekomstige Amerikaanse anti-raket radarnet door hun
weigering het geplande NAVO systeem op hun grondgebied te koppelen aan het al bestaande systeem in
Israël.
Palestijnen rekenen nu op Turkije
Tijdens hun ontmoeting op 12 september in Caïro wist premier Erdogan PA-leider Abbas ervan te overtuigen
om zijn hakken in het zand te zetten aangaande het unilateraal erkenning vragen aan de VN voor een
Palestijnse staat, zelfs nadat de speciale afgevaardigde voor het Midden Oosten, Tony Blair, de Israëlische
premier Netanyahu had overgehaald om zich flexibel op te stellen ten aanzien van de grenzen van 1967 en
de eis om erkenning van Israël als het joodse nationale thuisland. De reden waarom Abbas zo koppig is
blijven volhouden, zelfs nadat de Amerikanen dreigden om de financiële hulp aan de Palestijnen terug te
schroeven of op te schorten, is omdat Erdogan hem beloofde dat Turkije in het financiële gat zal springen
dat Amerika en Israël zullen achterlaten als Abbas zijn VN-plan doorzet.
Erdogan zette zijn belofte aan Abbas kracht bij door de Israëlische marine met een directe militaire
confrontatie te dreigen. Hiermee wilde de Turkse premier de Palestijnen laten zien dat niet langer Amerika,
maar voortaan Turkije het beste hun belangen zal behartigen. De Palestijnse Autoriteit lijkt gezien de
gekozen koers, die hen een directe confrontatie met Israël en de VS oplevert, overtuigd dat Erdogan zijn
woord zal houden. Alle pogingen van het Kwartet, de EU en de VS om Abbas te overtuigen eerst met Israël
te gaan onderhandelen werden dan ook resoluut van de hand gewezen.
Turken weer in het Amerikaanse gareel?
De regering Obama zond vervolgens James Clapper naar Ankara om een laatste poging te doen de Turken
op andere gedachten te brengen en hen te waarschuwen hun oorlogsdreigementen tegenover Israël en
Cyprus niet waar te maken. Tevens bracht hij de boodschap over dat als de Turken bij hun standpunt blijven
dat het toekomstige anti-raket radarsysteem in de Turkse province Malatya niet gekoppeld mag worden aan
de bestaande X-band radar in de Israëlische Negev woestijn, Turkije niet langer onderdeel zal uitmaken van
het radarnet, dat er met name op gericht zal zijn vroegtijdige Iraanse raketlanceringen te voorkomen en te
onderscheppen. Morgen zal president Obama in New York een ontmoeting hebben met premier Erdogan. In
Washington hoopt men dat het James Clapper gelukt is om de Turken op deze drie gevoelige en explosieve
zaken weer op de Amerikaanse lijn te krijgen (1). Ook de Israëlische premier Netanyahu wil graag nog deze
week met Abbas praten over vrede. Netanyahu benadrukte echter opnieuw dat de Palestijnen daarvoor wel
Israël als de joodse staat moeten erkennen (2). Volgens de Amerikaanse ambassadeur in Israël, Dan
Shapiro, zal de VS hoe dan ook de unilaterale stap van de Palestijnen in de VN Veiligheidsraad blokkeren
met een veto (3).
Xander - (1) DEBKA, (2) Jerusalem Post, (3) Ynet News
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De wereld volgens MONSANTO
De wereld volgens Monsanto (Vlaams/Nederlands ondertiteld)
Marie-Monique Robin, die reeds drie andere documentaires op haar
naam heeft staan, kwam steeds de naam Monsanto tegen en ging
daarom op onderzoek uit naar het bedrijf zelf…
Video bekijken: De wereld volgens Monsanto
Genetisch veranderen van zaden vormt een sterke bedreiging voor
het evenwicht van het leven. Degenen die Zijn ontwerp wijzigen met behulp van genetische manipulatie
technieken zijn een groot gevaar. Monsanto levert vandaag de dag 90% van de GMO zaden in de gehele
wereld, en is de grootste producent van de herbicide Roundup.
Monsanto ontwikkelde ook een dierlijk groeihormoon, Posilac of rBGH, in staat om de melkproductie sterk
toe te laten nemen met 10% tot 25% en zo de winstgevendheid te verbeteren. In 2008 werd een derde van
de Amerikaanse melkkoeien geïnjecteerd met rBGH. Studies hebben echter aangetoond dat er meer en
meer 7-8 jaar oude meisjes zeer vroeg de puberteit ingaan door deze actieve hormonen in hun lichaam.
Via het chemische Monsanto‘s NutrSweet Company, vervaardigen ze ook Aspartaam, een giftige
chemische zoetstof. Monsanto heeft ook sterke banden met de Walt Disney Company door middel van de
Vrijmetselarij.
Een artikel zei: ―Dit is informatie die u moet begrijpen als je water, melk of light-frisdrank drinkt, katoen
draagt, of alles eet gemaakt van honing, maïs, soja, alfalfa, canola of tarwe. De helft van alle mensen en 1/3
van alle vrouwen wordt gediagnosticeerd met kanker – zelfs de ijsberen zijn besmet. 99% van de wilde bijen
stierf in de jaren 90, en 90% van alle erfgoed gewassen, geteeld in de Verenigde Staten in 1900, waren
uitgestorven in 1950. De VS is momenteel het enige land dat het niet nodig acht om GGO voedsel te merken
(etiket). (Er is massaal verzet tegen de GGO‘s in Europa). Momenteel heeft ongeveer 75% van al het
verwerkte voedsel in de Verenigde Staten GMO ingrediënten.‖
Persoonlijk zegen ik mijn eten (daarom) altijd in de naam van Jezus. Ik ben er 100% van overtuigd, dat dit
een groot verschil maakt en dat ik daarom nog zo kerngezond kan zijn.
Bron: http://weeswaakzaam.com/?p=18092#more-18092
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/

ELENIN'S Neefjes en AMATEURS melden TWEE ZONNEN
Tot op heden is de kern van Elenin nog intact, en wordt deze vergezeld
door andere objecten of fragmenten. Echter, het mysterie blijft. Is het nu
een komeet óf een bruine dwergster? Maar omdat Elenin alleen te zien is
met infrarood, kunnen we er van uitgaan dat het geen komeet is.
Wat we weten via de reguliere media, is dat twee ruimte observatoria,
Stereo B en SOHO, werden ingezet om deze ‗onbenullige‘ komeet te
observeren, zoals NASA het graag noemt. Ondertussen gaat de aarde
komende maand november door de afval van Elenin‘s staart, en is er een
grote kans dat het Internationale Space Station (ISS) zal worden ontruimd, zo niet eerder.
Gezien de publieke bezorgdheid, onlangs getoond in Arizona, Californië en Nevada, door een bolide die
strepen door de lucht trok op 14 september jl., moeten we ons afvragen of deze vlammende meteoor niet
een klein voorbeeld is van wat er komen gaat, wanneer de Aarde een ontmoeting heeft met Elenin's
‗Neefjes‘, zoals beschreven in de Hopi Profetie. Een ander punt van zorg is de recente stijging van
amateurberichten van twee zonnen op YouTube en andere websites. Soortgelijke verslagen uit landen als
Rusland en China worden nu gemeld door de media. Sinds 2007 werden er gezamenlijke inspanningen
waargenomen in een poging het publiek te verwarren met hoax afbeeldingen en video's. Het gevolg is dat de
meeste amateur rapporten over twee zonnen op Youtube.com zelden meer dan 200 keer bekeken worden.
Wij weten echter dat rond 14 september Elenin de galactische equator is gepasseerd, waarna hij voor ons
op het Noordelijk halfrond te zien is. Naarmate de dagen verstrijken, zal Elenin zich van de zon afbuigen en
meer en meer duidelijker zichtbaar worden, temeer omdat Elenin dan ook nog dichter bij de aarde komt. Met
de
recht zal men Elenin dan een 2 zon noemen.
Luk. 21:25-26
“En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met
twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven; En de mensen het hart zal bezwijken
van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen
zullen bewogen worden.”
Bron: http://www.tribulation-now.org (nieuwsbrief)
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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Mijn laatste troonrede
Beatrix van Amsberg, 19 september 2011
VOLK VAN NEDERLAND, LEDEN DER STATEN-GENERAAL
Het is vandaag niet alleen de laatste keer dat ik U officieel toespreek, ook de inhoud
van mijn boodschap is anders dan gewoon. Het staatshoofd pleegt normaliter de
kabinetsplannen voor het volgende begrotingsjaar - u kent ze nu al - bekend te
maken. Ditmaal spreek ik tot u geheel op eigen gezag. Het is zelfs zo dat ik het
kabinet hierover niet heb ingelicht. Ik ben me bewust dat mijn gedrag enigszins
inconstitutioneel is, een soort nieuw gewoonterecht zullen we maar zeggen. De
redevoering die ik moest houden, blijft echter in mijn tasje. Ik moet u wel bekennen dat ik bijna ook nog het
verkeerde exemplaar gepakt had. Ik houd er ook een beetje rekening mee dat de kamervoorzitter of de
minister-president me het woord zullen ontnemen en mij zelfs uit dit gebouw zullen zetten. Dat is echter niet
erg, wel uniek, al ben ik toch een beetje zenuwachtig.
Mijn bedoeling is u, Volk van Nederland, officieel mede te delen dat ik de bijl er bij neergooi. Niet alleen heeft
u er recht op dat uit mijn eigen mond en zo snel mogelijk te vernemen maar tevens speelde de gedachte
mee dat we al zolang met dat kabinet zitten te ouwebetten over de datum waarop ik moet aftreden en over
de vorm van een nieuw koningschap (constitutioneel, ceremonieel of helemaal geen), waarbij we geen
milimeter opschoten (terwijl er in de wereld momenteel toch wel grotere problemen spelen dan die of een
oude vrouw in een klein landje nog een paar dagen langer op de troon kan blijven zitten alsook of dat
archaïsche instituut als een monarchie ook niet al lang geruimd had moeten worden), dat er ingegrepen
moést worden.
Er moesten dus knopen worden doorgehakt en er moest iemand zijn die dat wilde of durfde. Bij onze - ook
aangetrouwde - familie was niemand daartoe bereid of in staat. Mijn schoondochter stond de hele dag te
huilen - zij huilt altijd als het haar van pas komt - voortdurend herhalend dat ze niet haar lieve vader(land)
had verruild voor dat kouwe rotlandje om arme, allochtone vrouwen te leren zuinig met geld om te gaan, om
wildvreemde mensen te zoenen, om ceremonieel koningin te zijn (of nog minder) of om met allerlei in haar
achterwerk geplante pluimen te blijven rondlopen, om nog te zwijgen van die etters van journalisten die je
nog niet eens een huisje met achtertuintje in Machangulo gunnen. Neen, voor Max was het echt alles of
niets. Die andere twee schoondochters zaten wel te popelen, maar hare koninklijke hoogheid Laurentientje
is voordurend misselijk vanwege het vele roken, terwijl Mabel beter destijds toch met Bruinsma had kunnen
trouwen. Had ie waarschijnlijk nog geleefd ook.
Die vervelende zoon van me - notabene kroonprins, ahum zijne koninklijke hoogheid, kan het al helemaal
geen lor schelen: als die maar snelle auto's onder zijn formidabele kont - sorry, ik bedoel natuurlijk 'zitvlak' voelt (precies als opa) en de dure mijnheer kan uithangen, is hem alles goed. Ik heb zelf nog nog een tijdje
aan Piet (van Riet) zitten denken maar dat is en blijft een burger, terwijl we voor deze baan toch ook iemand
nodig hebben met enig statuur zoals ik.
Toen we er niet uitkwamen, heb ik zelf de beslissing genomen welke ik nu aan u bekend maak: IK TREED
AF EN WEL MET INGANG VAN VANDAAG. Mijn besluit is onherroepelijk. Er kan niets meer aan veranderd
worden. Jullie zoeken het zelf allemaal maar verder uit. Morgen neem ik de boot naar Guernsey, waar ik
redelijk de weg weet. En vandaar zien we wel. We nemen wat handgeld en papiertjes mee. Alles wat
overblijft is voor jullie want gestolen geld gedijt uiteindelijk toch niet.
U moet goed begrijpen dat ondanks mijn luchtige toon het afscheid me pijn doet. Ik ben en blijf ondanks het
vele Duitse en Russische en onbekende bloed in mijn aderen een echte oranje die zich rot gewerkt heeft
voor ons land. Tel al de reizen eens op die ik voor u gemaakt heb en al die zorgen die ik had om het
Nederlandse geld - van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de Nederlandse Handel Maatschappij en
de Nederlandse Bank - voor u te bewaren.
Toch - en dat voel ik tot diep in mijn ziel - weet ik dat ik gefaald heb en wel in drie opzichten. In de eerste
plaats heb mij altijd verbeeld koningin bij de gratie Gods te zijn. Dat blijkt klinkklare onzin te zijn geweest.
Niets is minder waar. God is niet aansprakelijk te stellen voor de dwaasheden en misdaden van mijn familie
door de hele geschiedenis heen. Ook mijn vader deugde voor geen cent. Lees het boek van Dr. Annejet Van
der Zijl over pappie. Ik schaam me te pletter daarover. En die vent - ik gebruik dat woord niet graag - heb ik
altijd geadoreerd en verdedigd als geschenk Gods. Oerstom van me. Concluderend ben ik dus een slechte
christen geweest die niets van het echte christendom begrepen heeft.
In de tweede plaats heb ik mezelf altijd majesteit laten noemen, ik werd zelfs vreselijk kwaad (ik stampvoette
alle verdiepingen van het paleis in elkaar) wanneer burgers het lef hadden om tegen mij mevrouw of zelfs
Trix of nog erger Tritske te zeggen. Ik begreep niet dat alle mensen gelijk zijn omdat we allemaal menselijke
lichamen bezitten en dezelfde behoefen hebben en doen. Door dat gemajesteit wilde ik laten voelen dat zij
maar burgers waren, totaal ongelijk aan de verheven adellijke stand. Ik was dus een slecht democraat.
Tenslotte was ik afschuwelijk arrogant. Al mijn woorden en daden waren geveinsd en onoprecht. Leest mijn
Nieuwjaarstoespraken er maar eens op na. Ik keek altijd op arme en ongelukkige mensen neer. Vandaar
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ook dat ik mezelf er nooit toe heb kunnen zetten om belasting te betalen laat staan dat ik eens flink de
portemonnee trok wanneer er in ons land of ergens in de wereld honger werd geleden. Dan was ik niet thuis.
Dat alles wordt me nu nagedragen. Ik was een slecht koningin, een perverse democraat en een verdorven
egoïste. Ik moest u dit - namens mijzelf, niet namens de familie zeggen. Ik meende het, ook al is dat de
eerste keer in mijn lange leven dat ik oprecht ben. Mijn overleden echtgenoot zal vanuit de Hemel dit gebaar
toejuichen. Hij zou het zelf ook gedaan hebben.
Ook zal ik Erwin Lensink, de waxinelichtjeshoudergooier, gratie verlenen. Degene die in dit geval aan een
waan leidt ben ik namelijk zelf door te denken dat ik staatshoofd ben bij de gratie gods en tevens door het
Volk alleen aangesproken wens te worden met majesteit. Bij deze geef ik dan ook het bevel de geachte heer
Lensink met onmiddelijke ingang in vrijheid te stellen en hem een aanzienlijke schadevergoeding toe te
kennen.
Ik wens U en het vaderland het allerbeste.
De bijeenkomst is bij dezen gesloten. Er is geen rondvraag.
Dag ,allemaal, vaarwel.
Prorepublica.nl

Mens/dier hybride monsters gecreëerd door wetenschappers over de hele wereld
‗Gek geworden‘ wetenschappers over de hele wereld "Spelen voor God‖ met
de DNA bouwstenen van het leven. Vandaag de dag, dankzij de buitengewone
ontwikkelingen op het gebied van genetische modificatie, zijn zij in staat om
dingen, die vroeger ondenkbaar waren, nu te doen. Deels mens / deels dier
hybride monsters worden gecreëerd, en het is allemaal volkomen legaal.
Wetenschappers rechtvaardigen het mengen van DNA van mens en dier door
te beweren, dat het hen zal helpen ziekten te genezen of de mens te
‗verbeteren‘, maar de realiteit is dat dit alles een enorme bedreiging voor de
mensheid vormt.
Super ras
De mogelijkheid om de genen van dieren of planten in te voegen in die van mensen om "super soldaten" of
een "superieur ras" te worden, zal zeker verleidelijk zijn. Tenzij er iets wordt gedaan om dit alles tegen te
houden, lijkt het bijna zeker dat een genetische hel zal worden losgelaten op het menselijk ras. Eenmaal
genetisch gemodificeerde mensen gaan zich voortplanten met een normaal mens, en is er geen omkeer
meer mogelijk. Uiteindelijk komen we tot het punt waar er nog zeer weinig "100% mensen" over zijn.
De meeste Amerikanen hebben gehoord over genetische modificatie, maar weten er desondanks niet veel
over. Vandaag is de overgrote meerderheid van het maïs en de soja die je eet genetisch gemodificeerd. In
feite bevatten er duizenden voedingsmiddelen in het schap vandaag genetisch gemodificeerd materiaal. Het
wijzigen van planten is een ding. Wat nog veel meer beangstigend is, is dat wetenschappers genetische
modificatie gebruiken om de mens te mengen met dieren!
Dus wie gaat de wetenschappers vertellen dat ze te ver zijn gegaan?
Het mengen van mens en dier gaat zelfs door tot binnen de Verenigde Staten.
Maar de mainstream media noemt nauwelijks de bizarre menselijke / dierlijke hybriden, die worden gemaakt
over het hele land en de meeste Amerikanen beseffen dus niet eens dat het gebeurt.
Menselijke klonen
Er zijn een heleboel andere zieke dingen die ook gaande zijn. Wist u dat in veel gebieden het volkomen
legaal is om menselijke klonen voor wetenschappelijke doeleinden te creëren?
Het is waar.
Bijvoorbeeld, LifeNews.com meldde onlangs dat in de staat Minnesota het nu volkomen legaal is de
‗belastingbetaler dollars te gebruiken om gekloonde menselijke embryo's te creëren‘.
Wetenschappers beweren dat dit volkomen aanvaardbaar is omdat ze de klonen slechts voor een paar
dagen laten leven. Zijn ze gestoord?
Er zijn een aantal echt verdraaide dingen gaande….
Menselijke gelatine
Wetenschappers komen nu met een aantal zeer "unieke" manieren om de voedselvoorziening uit te breiden.
In feite kunnen velen van ons binnenkort "menselijke gelatine" eten. Volgens een artikel in Science Daily zijn
wetenschappers enthousiast over de mogelijkheden van ‗van mensen afgeleide gelatine‘ in marshmallows,
snoep en andere desserts….
Bron: http://boinnk.nl/blog/20042/deels-mens-deels-dier-monsters-worden-gecreeerd-door-wetenschappers/
Vertaald: Marion Verkleij
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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29 september 2011
…zal voor precies de door Johannes (Op. 12) geziene samenstand laten zien:
―Er verscheen een teken in de hemel, een indrukwekkend teken…‖
Op 29 september vindt er een unieke samenstand van sterren en planeten plaats die exact overeenkomt
met een beschrijving in Openbaring 12:
“En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar
voeten, een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in
haar pijn om te baren.”
Eind september zal het sterrenteken Maagd (Virgo), de ‗vrouw‘ aan de hemel, inderdaad ‗bekleed‘ zijn met
de zon, de maan onder haar voeten hebben en Elenin (met staart) als ‗krans‘ (diadeem) dragen, met 12
sterren op haar hoofd. Bovendien zal de planeet Venus, de heldere ―Morgenster‖ Iin de Bijbel één van de
benamingen van Jezus Christus (zie Openb. 22:16), zich ‗uit‘ haar shcoot bewegen en als het ware
‗geboren‘ worden.
Bedenk hierbij ook dat de in Openbaring genoemde veelkoppige draak (12:3) bij de vrouw aan de hemel
aanwezig zal zijn! Het sterrenbeeld Hydra –in de Griekse mythologie de veelkoppige slang of een
draakachtig monster- bevindt zich op dat moment rechts van de vrouw, wachtend om het ‗kind‘ (Venus) te
‗verslinden‘. En onder de vrouw bevindt zich het sterrenbeeld Serpens caput – de Kop van de Slang, in de
Bijbel net als de draak een referentie naar de duivel, Satan. Daarnaast bestaat het sterrenbeeld Hydra uit 17
sterren, oftewel de ‗7 koppen en 10 horens‘ die de draak in Openbaring 12:3 heeft. (2)
Is het enkel toeval dat zon, maan en sterren, door God aan de hemel tot ‗tekenen‘voor de mensheid gesteld,
eind september 2011 precies de door Johannes geziene samenstand laten zien? Of is dit wellicht het signaal
dat deze fase van de eindtijd inderdaad aangebroken zal zijn?
Er bestaat ook een letterlijk sterrenbeeld ‗Draak‘ (Draco), dat zich op dat moment op het hoogste punt aan
de sterrenhemel bevindt.
Op 11 september 3 v. Chr. (eigenlijk dus het jaar 0) was de in Openbaring 12 genoemde samenstand van
sterren en planeten aan de hemel zichtbaar: de maan onder de voeten van de vrouw (maagd / Virgo) en met
de zon achter haar als haar ‗kleren‘. Op 29 september 2011 is deze samenstand opnieuw zichtbaar!
Toeval? (Dit is eenvoudig te verifiëren met diverse soorten (gratis) software waarmee de sterrenhemel op
ieder willekeurig moment in de geschiedenis kan worden opgezocht.)
Het is misschien het moment om het Boek Openbaringen erbij te nemen om te zien waar de mensheid zich
nu bevindt volgens de mega-profetie van de H.Johannes.
Het Kind zal de volken bekeren:
Openbaring 12,[5] “Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren
herdersstaf zal hoeden – “
Dat de volken zich zouden bekeren, is reeds te begrijpen in de boodschap van Fatima: ―Rusland zal zich
bekeren…‖
Het valt exact op de feestdag van de H. Michael: 29/9.
Openbaring 12; [7] ―Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de
draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand [8] maar werden verslagen.‖
Het boek Openbaringen 12 spreekt inderdaad ook over deze aartsengel, die de duivel uit de hemel zal
verdrijven, en de duivel zal niet meer kunnen winnen.
Uit welke hemel? De enige hemel waar de duivel nog inzit is de ‗hemel op aarde‖, namelijk de [Traditionele]
katholieke Kerk [die geen enkele binding meer heeft met de wereldkerk van Rome].
(―Bekeer u want het Rijk der Hemelen is nabij‖ verkondigde Jezus: Hij zou namelijk Zijn Kerk stichten). Vanaf
29/9/2011 zal –als we de profetie goed begrijpen- de duivel langzaam maar zeker uit de Kerk verdreven
worden. Dat betekent het einde van de crisis, het einde van de infiltratie in de Kerk door de vrijmetselarij.
Lucas 21:
“En er zullen tekenen zijn aan zon maan en sterren ((sterrenstand Openbaring 12? Elenin? Bloedrode
maansverduisteringen bijv. op 15/6/2011? enz.), en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege
het bulderen van de zee en branding (tsunami‘s, overstromingen), terwijl de mensen bezwijmen van vrees
en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen…
NB
Bovendien is er nog een profetie van een heilige: de zalige Tomasuccio de Foligno (1319-1377 A.D.), die
voorspelt dat een paus de Kerk zou herstellen ongeveer 12 jaar na het tweede millennium (2012):
"One from beyond the mountains shall become the Vicar Of God. Religious and clerics shall take part in this
change.
Outside the true path, there will be only disreputable men; I shrug my shoulders when the Bark of Peter
is in danger and there is no one to lend it help...The schismatic shall fall into the scorn of the Italian
faithful..." By about twelve years shall the millennium have passed [2012 A.D.] when the resplendent
mantle of legitimate power shall emerge from the shadows where it was being kept by the schism. And
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beyond harm from the one [the usurper antipope] who is blocking the door of salvation, for his deceitful
schism shall have come to an end. And the mass of the faithful shall attach itself to the worthy Shepherd,
who shall extricate each one from error and restore to the Church its beauty. He shall renew it."
Bronnen:
Openbaring hoofdstuk 12
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=C%2F2010%20X1;orb=1;cov=0;log=0;cad=0#orb
http://www.bijbel.net/wb/?p=page&i=54599,54634
http://www.todayscatholicworld.com/2012prophecy.htm (profetie)
http://www.youtube.com/watch?v=h3DvFkY8bnA&feature=player_embedded

Zware zonnestorm kan satellieten voor tien jaar lamleggen
Visionair: Germen op 15 september 2011
Een zware zonnestorm beschadigt niet alleen de infrastructuur op aarde, maar laat ook een erfenis achter
die gedurende een aantal jaren weinig heel laat van satellieten. Zijn we bestand tegen de gevolgen van een
satellietloos tijdperk?
Tien jaar straling
Als de zon een grote wolk geladen deeltjes richting aarde uitstoot, worden hierdoor onze stroomnetwerken
lamgelegd en satellieten doorgebrand. Maar daar blijft het geenszins bij. Nieuwe berekeningen wijzen uit dat
een mega-zonnestorm een langdurig stralingsprobleem veroorzaakt op de hoogte waar de meeste
satellieten zich bevinden, low earth orbit. Deze straling bedreigt de werking van satellieten tot een
decennium na de zonnestorm. Dit gebeurt doordat de zonnestorm de binnenste Van Allen-gordel ontwricht –
een natuurlijke buffer van geladen deeltjes die de aarde omringt tot een afstand van vier maal de diameter
van de planeet.
Omdat dit plasma zo dicht is, kunnen zich geen elektromagnetische golven vormen die anders elektronen
opzwepen en zo veranderen in gevaarlijke straling. Dit plasma beperkt de hoeveelheid straling in de
binnenste Van Allen gordel die de aarde omringt en maakt hiermee het gebruik van
satellieten mogelijk.
De kernproef Starfish Prime heeft naast kapotte elektronica op Hawaii,
waarschijnlijk ook meerdere satellieten geroosterd.
Storm van 2003 vaagde plasmawolk grotendeels weg
Er is al eerder waargenomen dat zonne-uitbarstingen deze wolk aantastten. Zo
bracht in oktober 2003 een zware zonnestorm de plasmawolk terug tot slechts twee
maal de straal van de aarde. Als we weer te maken krijgen met een enorme
zonnestorm zoals in 1859 – die zelfs met de toenmalige primitieve elektronica,
weinig heel liet van telegraafstations – zal er vermoedelijk vrijwel niets over blijven van deze beschermende
wolk.
Satellieten veranderd in ruimteschroot
Yuri Shprits van de Californische universiteit UCLA in Los Angeles simuleerde met zijn team hoe een
dergelijke grote storm de straling rond de aarde zou beïnvloeden. Ze ontdekten dat als de wolk afwezig was,
elektromagnetische golven de elektronen in de binnenste stralingsgordel tot ongekende snelheden kon
opzwepen – met vernietigende gevolgen voor de gevoelige elektronica in satellieten. De elektronen kunnen
zich ophopen en zo hoge statische elektriciteitsspanningen veroorzaken, wat weer kortsluiting veroorzaakt.
Kortom: satellieten worden zo in korte tijd al veranderd in nutteloos ruimteafval. De oplossing: satellieten en
permanent bemande ruimtestations, zoals het ISS, voorzien van een dikke wand, aldus Shprits.
Kernproef
De binnenste van Allen-gordel is het sterkst rond 3000 km boven de evenaar, hoger dan LEO. Op hogere
breedtegraden bereikt de binnenste van Allen-gordel lagere hoogten en worden door satellieten doorkruist.
Hebben de elektronen eenmaal deze snelheid, dan blijven ze lang actief in de gordel. In 1962 voerden de
Amerikanen een kernproef uit in de ruimte, waardoor low earth orbit vol werd gepompt met snelbewegende
elektronen, Waarschijnlijk heeft de kernproef Starfish Prime zo verschillende satellieten (voornamelijk hun
eigen) vernield, naast de nodige problemen door EMP op Honolulu.
Bron
Y. Shprits et al., Profound change of the near-Earth radiation environment caused by solar superstorms,
Space Weather (2011)
http://www.visionair.nl/ideeen/wereld/zware-zonnestorm-kan-satellieten-voor-tien-jaar-lamleggen/
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EU landen gaan elkaar bestrijden: Hongarije duwt Oostenrijk in crisis
De Centrale Banken weten het nu ook : De EU wordt aan
flarden gesleurd. Daarom zijn ze voor het eerst in tientallen
jaren weer goud gaan kopen.
Terwijl in de reguliere media de problemen nog altijd worden
gebagatelliseerd gaat de instorting van de eurozone vrolijk
verder en beginnen de lidstaten van de EU nu ook elkaar te
bestrijden. Zo heeft Hongarije een nieuwe wet aangenomen
die ervoor zorgt dat de Oostenrijkse banken tot 25% moeten
afschrijven op hun hoofdzakelijk in Zwitserse franken
afgesloten kredieten en hypotheken die in betere tijden aan
zo'n 1,3 miljoen Hongaren werden verstrekt. Nu zo'n 800.000 Hongaren hun leningen als gevolg van de
sterk gestegen koers van de Zwitserse munt niet meer kunnen terugbetalen, wentelt de Hongaarse overheid
het verlies af op Oostenrijk. Het gevolg is dat het ratingsbureau Standard & Poor's Oostenrijk nu de status 'in
de gaten houden' heeft gegeven.
De Oostenrijkse banken hebben voor zo'n 5 miljard euro aan Hongaarse burgers geleend. Die profiteerden
destijds van de naar verhouding hoge koers van de euro en de Zwitserse frank, waardoor ze een lage rente
hoefden te betalen. De Hongaarse munt, de forint, is ten opzichte van de euro en vooral de frank echter fors
in waarde gedaald. In plaats van 150 forint moet nu 235 forint voor één Zwitserse frank worden betaald. Het
gevolg is dat inmiddels twee derde van de Hongaarse kredietnemers hun leningen en hypotheken niet meer
kunnen terugbetalen.
Ondanks hevig protest van de Oostenrijkse regering, die de maatregel een 'statelijke onteigening van de
banken' noemde, heeft het Hongaarse parlement nu een wet aangenomen waarin de in problemen geraakte
kredieten een vaste wisselkoers van 180 forint voor 1 frank krijgen opgelegd, bijna een kwart onder de
officiële wisselkoers. Het leeuwendeel van het verlies komt op rekening van de Oostenrijkse banken, die nu
in ernstige financiële problemen dreigen te komen. De Oostenrijkers overwegen nu gerechtelijke stappen te
nemen en hopen daarbij op ondersteuning van Brussel. (1)
Steeds slechter met Italië
Ook met Italië gaat het steeds sneller de verkeerde kant op. S&P's waardeerde de kredietwaardigheid van
het land verder af van A+ naar A, met een 'negatief' vooruitzicht. Reden: de hervormingen die de regering
heeft aangekondigd worden niet voortvarend genoeg uitgevoerd, waardoor de economische situatie verder
verslechterd. De financiële doelstellingen die de Italiaanse regering zich heeft gesteld zullen
hoogstwaarschijnlijk niet kunnen worden behaald, met als gevolg dat Italië opnieuw zal moeten aankloppen
bij de Europese Centrale Bank. Ook de financiële markten geloven niet dat het nog goed komt met Italië,
waardoor het land een record rente moet betalen om nog geld te kunnen lenen (2).
Centrale Banken kopen weer goud
De Europese Centrale Banken zien nu eveneens in dat het helemaal mis dreigt te gaan met de eurozone, en
zijn, na tientallen jaren hun goud te hebben verkocht om daarmee de koers van het edelmetaal zo laag
mogelijk te houden, weer begonnen met meer goud te kopen dan te verkopen. In de laatste jaren werd zo'n
400 ton goud verkocht tegen een lage prijs. Uitgerekend nu de koers van goud alle records heeft gebroken
beginnen de Centrale Banken het weer op te kopen. Dat kan maar één ding betekenen: de financiële elite is
ervan op de hoogte dat het niet meer goed komt met de eurozone (3).
Euro en EU stevenen op het einde af
De Duitse bevolking lijkt sneller dan de Nederlandse te beseffen dat er een ongekend hevige crisis aankomt.
Het boek 'Europa voor de Crash' is inmiddels één van de best verkochte economische boeken in de
Duitstalige wereld. In het boek laten de auteurs -Michael Grandt, Gerhard Spannbauer en Udo Ulfkotte- zien
dat Europa op een onvermijdelijke ineenstorting afstevent. Zelfs het staatsbankroet van Duitsland is volgens
hen voorgeprogrammeerd. Het is slechts een kwestie van tijd voordat alle EU landen -ook Nederland- in
grote financiële problemen komen en mogelijk zelfs failliet gaan. Daardoor zullen er volgens de Europese
geheime diensten in heel Europa burgeroorlog achtige toestanden kunnen uitbreken (4).
Onze politici hadden dit met een radicaal ander beleid nog kunnen voorkomen, maar nu lijkt het te laat te zijn
het tij nog te keren. Keer op keer worden nieuwe miljarden belastinggeld in het bankroete eurosysteem
gepompt - geld, dat in een bodemloze put verdwijnt en nooit meer terugkomt. De auteurs trekken daarom
één heldere, maar uiterst sombere conclusie: de euro -en daarmee de EU- gaat zijn ondergang tegemoet.
Xander - (1) KOPP, (2) KOPP, (3) KOPP, (4) KOPP
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Mevrouw Amsberg erkent eindelijk dat zij geen Nederlandse is
Het werd zo langzamerhand tijd. Het heeft wel even geduurd, maar mevrouw
Amsberg heeft eindelijk dan toch toegegeven dat zij geen Nederlandse is en
haar familie ook niet. Bij het voorlezen van de 'Troonrede', de
onheilsboodschap die over de hoofden van de Nederlandse bevolking wordt
uitgestort, verklaarde zij: 'Het jaar dat voor ons ligt, wordt een jaar van
ingrijpende bezuinigingsmaatregelen die alle Nederlanders raken.'
Ja, u leest het goed, 'ingrijpende bezuinigingsmaatregelen die alle
Nederlanders raken.' Alle Nederlanders. Leunt u even achterover en denk na: wie zou er niet geraakt
worden door de bezuinigingsmaatregelen? Kent u iemand in uw naaste omgeving? Uw tante misschien, uw
studerende neefje? Uw groenteboer soms, of de eigenaar van de snackbar om de hoek? Denkt u nog eens
goed na, is er echt niemand die niet geraakt wordt?
Dan heeft de regering het deze keer toch voor elkaar en wordt er niemand gediscrimineerd. Artikel 1 van de
Grondwet wordt dus deze keer niet geschonden. Dat is wel iets bijzonders, want het gebeurt niet alle dagen.
Maar het kan toch niet zo zijn dat mevrouw Amsberg wordt getroffen door bezuinigingsmaatregelen? Alleen
haar nieuwe website kost al 300.000 euro. Nee, natuurlijk wordt mevrouw Amsberg niet getroffen door de
bezuinigingen. Haar familie evenmin.
Sprak zij dan een onwaarheid?
Nee, merkwaardig genoeg spreekt mevrouw Amsberg meestal de waarheid, net als toen zij ooit verklaarde
dat de 'leugen regeert'.
Zij en haar familie worden niet getroffen door de bezuinigingsmaatregelen, want ZIJ ZIJN GEEN
NEDERLANDERS!
Alstublieft, u heeft het vandaag persoonlijk van haar kunnen vernemen.
Dat is dan weer een stapje op weg naar afschaffing van de monarchie!
http://www.prorepublica.nl/artikel.aspx?a=110920_groot_nieuws&t=mededeling+van+het+bestuur+groot+nie
uws+prinsjesdag+monarchie+dna+pbc+dutch+monarchy

NASA gaat no-flyzones instellen boven maan
Dinsdag, 20 september 2011
Eind deze maand zullen voor het eerst in de geschiedenis no-flyzones worden ingesteld boven de Maan.
Wat heeft de NASA te verbergen?
Er komen zelfs bufferzones die ruimteschepen mogelijk moeten ontwijken. De officiële reden: om te
voorkomen dat uitlaatgas van raketten terechtkomt op historische plaatsen op de Maan.
Het gaat onder meer om de landingsplaatsen van het Apolloprogramma en artefacten die zich op de Maan
bevinden. De ‗aanbevelingen‘ zijn er op gericht deze historische plaatsen te behouden en te beschermen.
―De landingsplaatsen van Apollo 11 en 17 zijn niet toegankelijk en er komen buffers van respectievelijk 75
meter en 225 meter,‖ aldus de richtlijnen van NASA op 20 juli jongstleden. Het blad Science wist de
richtlijnen te bemachtigen. Naar verluid zullen no-flyzones van twee kilometer worden ingesteld.
Volgens Science ligt het in de lijn der verwachting dat NASA eind deze maand met een aantal
‗aanbevelingen‘ komt voor ruimteschepen en astronauten die ‗grondgebied van de Amerikaanse regering op
de Maan‘ bezoeken. Deze aanbevelingen zijn niet rechtsgeldig zoals het Ruimteverdrag van 1967, waarin
staat dat het maanoppervlak geen eigenaar heeft.
NASA hoopt echter dat andere landen de Amerikaanse richtlijnen zullen respecteren. De lijst bevat niet
alleen historische plaatsen. Zo vinden we er ook weggegooid voedsel en achtergelaten feces van
astronauten op terug.
Hoewel de beperkingen absurd klinken willen wetenschappers onderzoeken of bacteriën op de Maan
kunnen overleven en in welke mate ze gemuteerd zijn of wisten te overleven na jaren van blootstelling aan
straling.
De ruimtevaartorganisatie ondernam actie na de Google Lunar X prize voor een team dat een robot kan
laten landen op de Maan die in staat is 500 meter af te leggen en foto‘s van het maanoppervlak kan
terugsturen. Een nauwkeurige landing nabij één van de Apollo-landingsplaatsen zou meer geld opleveren.
Bronnen: Thehindu.com en Sunlive.co.nz
_ HYPERLINK "http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1255:nasa-gaat-noflyzones-instellen-boven-maan&catid=35:universum&Itemid=48" __Niburu.nl_

Nieuwsbrief nr. 135 – 26 september 2011 - pag. 54

Mind Control bestaat als sinds 1801 !
Dr. Kilde weet ontzettend veel over degenen die ons achter de schermen domineren en regeren, eigenlijk
veel te veel… MUST SEE. Waarschuw de mensen!
Plannen zijn al onderweg om baby's in Europa en de Verenigde Staten vanaf de geboorte te chippen! In
relatie tot het chippen van pasgeboren baby's beweert Dr. Kilde dat de Verenigde Staten in stilzwijgen en
verborgenheid deze richting op beweegt.
Zij voegt hieraan toe dat in Zweden, 1ste minister Olof Palme in 1973 al toestemming gaf om gevangen
criminelen te voorzien van een chip.
Ben jij bereid om in een wereld te leven, waar iedere pasgeboren baby gechipt wordt?
En sta je uiteindelijk toe dat iedere beweging getraceerd, opgenomen en opgeslagen wordt in een grote Big
Brother Databank?
Volgens een Fins artikel in een blad voor doktoren en medische studenten hebben we bijna geen tijd meer
om het lot te veranderen van deze militaire en medische Mind Control technologie, om zo de toekomst van
de menselijke vrijheid veilig te stellen.
Activiteit in de hersenen kan op afstand in de gaten gehouden worden door supercomputers en
gemanipuleerd worden door wijziging in de frequenties. schreef Dr. Kilde. Gevangenen, soldaten, geestelijk
gehandicapten, fysiek gehandicapte kinderen, doven, blinden, homoseksuelen, alleenstaande vrouwen,
bejaarden, scholieren en iedere andere marginale minderheidsgroep zijn een doelgroep voor geheime
experimenten van de elite (Illuminati). De gepubliceerde experimenten op de gevangenen van Utah State
Prison zijn schokkend.
De huidige microchips functioneren door straling met een lage frequentie er op te richten. Met behulp van
satellieten kan iedere persoon, waar ook ter wereld opgespoord worden. Volgens Dr. Carl Sanders (uitvinder
van intelligence-manned interface (IMI) biotic) is deze techniek met implantaten getest in de Irak oorlog.
Ook eerder tijdens de Vietnam oorlog zijn soldaten geïnjecteerd met een Rambo chip, die ontworpen was
om de hoeveelheid adrenaline in het bloed te verhogen.
De 20 billion-bit/seconde supercomputers bij de National Security Agency (NSA) in de VS kunnen nu met
een Remote Monitoring Systeem (RMS) zien en horen wat soldaten ervaren in het slagveld.
Wanneer een 5-micro millimeter microchip (de diameter van een haarvezel is 50 micro millimeter) geplaatst
wordt op de optische zenuwen van het oog, kunnen neurologische impulsen (bevatten ervaringen, reuk,
beelden en geluid) uit de hersenen van de geïmplanteerde persoon geanalyseerd worden, aldus Dr. Kilde.
Wanneer deze gegevens worden doorgegeven en opgeslagen in een computer, kunnen deze impulsen weer
teruggestuurd worden naar de persoon, die via de chip door de hersenen opnieuw alles kan ervaren. Met
een RMS kunnen elektromagnetische boodschappen (gecodeerd als signalen) naar het zenuwstelsel
verstuurd worden, waardoor de prestaties van de betreffende persoon positief of negatief beïnvloed kunnen
worden. Op afstand kunnen bij 'gezonde' personen hallucinaties en stemmen in het hoofd gebracht worden.
Iedere gedachte, reactie, geluid en visuele waarneming veroorzaakt een bepaald neurologisch patroonprofiel
in de hersenen en de magnetische velden, die nu gedecodeerd kunnen worden naar gedachten, beelden en
stemmen, voegt Dr. Kilde toe. Elektromagnetische stimulatie kan hierdoor een verandering veroorzaken in
iemands hersengolven en hierdoor spieren beïnvloeden, wat kan resulteren in bijvoorbeeld pijnlijke
spierkrampen.
In deze video‘s vertelt Dr. Kilde openlijk, en zeer duidelijk te volgen, hoe de Illuminati te werk gaan, en wat
hun doelen zijn. Ik kan je vertellen, je ogen zullen nog meer open gaan.
Posted: _ HYPERLINK "http://eindtijdnieuws.blogspot.com/" _http://eindtijdnieuws.blogspot.com/_ en _
HYPERLINK "http://eindtijd.goedbegin.nl/" _http://eindtijd.goedbegin.nl_
_ HYPERLINK "http://3.bp.blogspot.com/-n_OhSC37UnE/TnmnFOjBSI/AAAAAAAADfw/N0NsrjYbvDY/s1600/Wapens+electromagnetisch.gif" __ INCLUDEPICTURE
"http://3.bp.blogspot.com/-n_OhSC37UnE/TnmnFOjBSI/AAAAAAAADfw/N0NsrjYbvDY/s320/Wapens+electromagnetisch.gif" \* MERGEFORMATINET ____
_ HYPERLINK "http://www.youtube.com/watch?v=iRhhHZ3_FOM&feature=channel_video_title" _Mind
Control Dr Rauni Leena Luukanen Kilde Part 1-7 NL ondertiteld_
Video‘s bekijken, ga naar _ HYPERLINK "http://www.youtube.com/user/Heiscoming11" \l
"p/c/39F2E60E334BA98A/0/iRhhHZ3_FOM"
_http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/c/39F2E60E334BA98A/0/iRhhHZ3_FOM_
Geüpload door _ HYPERLINK "http://www.youtube.com/user/Enki1968" _Enki1968_ op 12 jul 2009
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ONTHULLINGEN over Black Project, DUMB, geheime Wapen- en Ruimtetechnologie, Star Wars,
Aliens en hun bedreiging, en AIDS
door Phil Schneider
Phil Schneider was een ex-overheid ingenieur die betrokken was bij
het bouwen van gigantische ondergrondse faciliteiten. Hij was een
van de drie mensen die in 1979 de strijd tussen de Grey’s (aliens)
en de Amerikaanse inlichtingendiensten / militaire krachten op de
ondergrondse Dulce basis in Nieuw Mexico wist te overleven. In mei
1995 hield Phil Schneider lezingen over wat hij had ontdekt tijdens
zijn carrière. Zeven maanden later in 1996, werd hij gemarteld en
gedood door hen bij, wie hij eerder in dienst was.
Phil aan het woord
Het is omwille van het afschuwelijke samenstel van de federale overheid, dat ik me direct bedreigd voel,
deze informatie aan iemand te vertellen. Hoelang ik in staat zal zijn dit te doen, is nog onduidelijk.
Ik bouwde een reputatie op als een geologisch ingenieur, evenals een bouwkundig ingenieur met zowel
militaire en ruimtevaart capaciteiten. Ik heb geholpen op twee belangrijke bases in de VS, die enige
betekenis hebben voor de Nieuwe Wereld Orde. Het eerste honk was in Dulce, Nieuw Mexico. Ik was in
1979 betrokken in een vuurgevecht met buitenaardse mensachtigen, en ik was een van de overlevenden. Ik
ben waarschijnlijk de enige overlevende die je ooit hierover zult horen praten. Twee andere overlevenden
zijn onder strikte bewaking. Ik ben de enige overgeblevene, die de gedetailleerde dossiers van de hele
operatie kent. Zesenzestig geheime dienst agenten, FBI, zwarte baretten en dergelijke, stierven in dat
vuurgevecht.
Ten eerste, een deel van wat ik ga vertellen is wel zeer schokkend. Een deel van wat ik ga vertellen lijkt
waarschijnlijk ook heel ongeloofwaardig. Voel je vrij om je eigen huiswerk te doen.
Deep Underground Military Bases (DUMB) en de Black Budget
De Black Budget is een geheim budget dat 25% van het bruto nationaal product van de Verenigde Staten
omvat. De Black Budget verbruikt op dit moment 1250 biljoen dollar per jaar! Dit bedrag wordt gebruikt in
zwarte projecten, zoals die zich bezighouden met diepe ondergrondse militaire bases. Momenteel (in 1995)
zijn er 129 diepe ondergrondse militaire bases in de VS. Ze bouwen deze dag en nacht, onophoudelijk, sinds
de vroege jaren ‗40. Sommige van hen waren zelfs eerder dan 1940 gebouwd. Deze bases zijn in principe
grote steden onder de grond, met elkaar verbonden door high-speed magneto-Leviton treinen die snelheden
tot Mach 2 (2x de geluidssnelheid) hebben.
De gemiddelde diepte van deze bases is meer dan een mijl, en de steden zijn allemaal tussen de 2,66 en
4,25 kubieke mijl in omvang. Ze hebben laser boormachines die een tunnel van zeven mijl lang kunnen
boren op één dag! De Black Projects omzeilen het gezag van het Congres, hetgeen zoals we weten illegaal
is. Op dit moment is de Nieuwe Wereld Orde afhankelijk van deze bases. Als ik op dat moment had geweten
dat ik werkte aan datgene dat betrokken was bij de NWO, zou ik het niet gedaan hebben. Ik was omvangrijk
voorgelogen!
Ontwikkeling Militaire Technologie, Duitse Interesse in Hyper Ruimte Technologie en meer
In principe, wat technologie betreft, voor elk kalenderjaar dat passeert, groeit deze militaire technologie
ongeveer met 44,5 jaar! Daarom is het gemakkelijk te begrijpen dat ze reeds in 1943 in staat waren, middels
het gebruik van vacuüm buis technologie, een schip letterlijk te laten verdwijnen van de ene plaats en weer
te laten verschijnen op een andere plek. Mijn vader, Otto Oscar Schneider, vocht aan beide kanten van de
oorlog. Hij was oorspronkelijk een U-boot kapitein, en werd gevangen genomen en gerepatrieerd in de VS.
Hij was betrokken bij verschillende soorten problemen, zoals de A-bom, de H-bom en het Philadelphia
Experiment. Hij vond een high-speed camera die foto's van de eerste atoomproeven op Bikini Eiland had
genomen op 12 juli 1946. Ik heb de originele foto's van die test, en de foto's tonen ook UFO's, op de vlucht
voor de bom op hoge snelheid. Bikini Eiland was op dat moment ‗besmet‘ met aliens, vooral onder water, en
de inboorlingen hadden problemen met hun dieren, die door hen werden verminkt. Op dat moment had
generaal MacArthur het gevoel, dat de volgende oorlog met aliens zou zijn.
Het Vuurgevecht op Dulce
Terug in 1954, onder de regering van Eisenhower, besliste de
regering om de grondwet van de VS te omzeilen en een verdrag
met buitenaardse entiteiten (aliens) aan te gaan, ook wel het
Greada Verdrag, dat in feite de afspraak maakte, dat de betrokken
vreemdelingen een paar koeien zouden nemen en hun
implanteertechnieken te testen op een paar mensen, waarbij ze wel
details over de betrokken mensen moesten geven.
Langzamerhand veranderde de aliens dit verdrag, totdat ze zich er
helemaal niet meer aan hielden. In 1979 was dit de realiteit, en het vuurgevecht op Dulce gebeurde bij
toeval.
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Ik was betrokken bij het bouwen van een aanvulling op de diepe ondergrondse militaire basis in Dulce, die
waarschijnlijk de diepste basis is. Het gaat 7 niveau‘s naar beneden en is meer dan 2,5 mijl diep. Op dat
moment hadden we vier verschillende gaten geboord in de woestijn, en we zouden ze met elkaar gaan
verbinden door grote delen tegelijk uit te blazen. Mijn taak was om in die gaten naar beneden te gaan en
rotsmonsters te nemen en te controleren. Terwijl ik op weg was naar beneden, vonden we onszelf temidden
van een grote grot, die vol was van buitenaardse wezens, ook wel bekend als de grote Grey‘s. Ik schoot op
twee van hen. Op dat moment waren er 30 mensen daar beneden. Ongeveer 40 mensen meer kwamen
naar beneden nadat dit begon, en elk van hen werd gedood. We hadden een hele ondergrondse basis met
aanwezige aliens (demonen) verrast! Later kwamen we erachter dat ze reeds een lange tijd op onze planeet
leven. Dit zou veel kunnen verklaren achter de theorie van de oude astronauten.
Hoe dan ook, ik kreeg een schot in de borst met een van hun wapens, een soort doos op hun lichaam, dat
een gat in me blies en me een gemene dosis van kobalt straling gaf. Ik heb kanker als gevolg hiervan.
Ik was niet echt geïnteresseerd in de UFO technologie totdat ik kwam te werken bij Area 51, ten noorden
van Las Vegas. Na ongeveer twee jaar te recupereren na het 1979 incident, ging ik weer aan het werk voor
Morrison en Knudson, EG & G en andere bedrijven. Bij Area 51 werden alle soorten van vreemde
ruimteschepen getest.
Schneider maakt zich zorgen over Regering Facties, Spoorweg Auto's en Boeien Contracten
Nu ben ik zeer bezorgd over de activiteit van de federale overheid. Ze hebben gelogen tegen het publiek,
senatoren… en hebben geweigerd om de waarheid met betrekking tot vreemde zaken te vertellen. Ik kan
nog doorgaan. (Merk op: Schneider was geen christen.)
Onlangs heb ik iemand die woonde in de buurt van waar ik woon, in Portland, Oregon, gekend. Hij werkte bij
Gunderson Staalbouw, waar ze treinwagons maken. Hij kwam op een dag naar me toe, opgewonden, en
vertelde me, dat ze gevangenen auto‘s aan het bouwen waren. Hij was zenuwachtig. Gunderson, zei hij, had
een contract met de federale overheid om 107.200 volle lengte spoorweg auto‘s te bouwen, elk met 143
paar handboeien. Er zijn 11 onderaannemers in dit gigantische project. Vermoedelijk kreeg Gunderson meer
dan 2 miljard dollar voor het contract. Bethlehem Steel en andere Staalbedrijven zijn er bij betrokken. Hij
toonde me een van de auto's in het Noorden van Portland. Hij had gelijk… Als je 107.200 met 143
vermenigvuldigt, maal 11, kom je op ongeveer 15 miljoen. Dit is waarschijnlijk het aantal mensen, die het
niet eens is met de federale overheid. Stemmen op de overheid heeft geen enkele zin meer. Onze huidige
overheid is een "technocratie", geen democratie, en het is een vorm van feodalisme. Het heeft niets te
maken met de republiek van de VS. Deze mensen zijn goddeloos en hebben beslist over godsdienst op
openbare scholen. U kunt een boete tot 100.000 dollar krijgen en twee jaar in de gevangenis voor het bidden
op school! Ik geloof ook dat de regering de bevolking in slavernij brengt.
Star Wars en waarschijnlijke Alien Bedreiging
68% van het militaire budget is direct of indirect beïnvloed door de zwarte begroting. Star Wars steunt zwaar
op geheime wapens. Geen enkel geheime wapen programma zou beschikbaar zijn, als we gecrashte
buitenaardse schotels niet uit elkaar hadden gehaald. Sommigen van jullie vragen je af, waar de "Space
Shuttle" gebruik van maakt. Grote blokken van speciale metalen, die in de ruimte worden gefreesd en niet
kunnen worden geproduceerd op het oppervlak van de aarde. Zij hebben behoefte aan het nabije vacuüm
van de ruimte om ze te produceren. We krijgen zelfs niet een beetje waarheid te horen.
Tot enkele weken geleden was ik in dienst van de Amerikaanse overheid met een Ryolite-38 verklaring
factor - een van de hoogste in de wereld. Ik geloof dat het Star Wars programma er uitsluitend is om op te
treden als een buffer om een buitenaardse aanval te voorkomen - het heeft niets te maken met de "koude
oorlog", die slechts een speeltje is om geld te vergaren van alle mensen - voor wat? Deze hele leugen werd
gepland en uitgevoerd gedurende de laatste 75 jaar!
De bewakers van de Geheime Wapen Technologie en de Delta Force Oorsprong van het Bosnië
Conflict
De bewakers van Geheime wapens: Er zijn ten minste drie verschillende classificaties van de politie die
onze best bewaarde geheimen moeten bewaken. Nummer een, de Militaire Joint Tactical Force (MJTF), ook
wel de Delta Force of Zwarte Baretten, is in de eerste plaats een multi-nationale tactische macht, gebruikt
voor het bewaken van de verschillende geheime wapen vliegtuigen wereldwijd. Er werden 172 van dit soort
vliegtuigen gebouwd. Tien crashten, dus er waren bij de laatste telling ongeveer 162.
Er zijn aanwijzingen dat de Delta Force naar Bosnië werd gestuurd tijdens de laatste dagen van de regering
Bush, als een verkapte scherpschutter strijdmacht.
De Waarheid over 9/11
Ik was niet al te lang geleden ingehuurd om een verslag over de World Trade Center Aanslag te maken. Ik
werd aangenomen, want ik ken meer dan 90 vreemde soorten van chemische explosieven. Ik keek naar de
foto's, direct na de explosie genomen. Het beton was tot modder gesmolten! Het staal en de wapening was
letterlijk geëxtrudeerd tot zes meter langer dan de oorspronkelijke lengte. Er is slechts één wapen die dat
kan doen - een klein nucleair wapen…. een soort nucleair apparaat. Natuurlijk, wanneer ze zeggen dat een
nitraat explosief de schade veroorzaakte, liegen ze voor 100%, mensen. De mensen die ze gevangen
hebben genomen, hebben de misdaad echter niet begaan.
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De waarheid achter het Republikeinse Contract met Amerika
Wij worden misleid door zoveel slechte mensen die dit land runnen. Ik denk dat we het beter kunnen doen.
Het Contract met Amerika bijvoorbeeld... Het bevat dezelfde terminologie, die Adolf Hitler gebruikte om
Duitsland te ondermijnen in 1931. Het contract met Amerika is een laatste wanhopige poging, om onze oude
regering onderuit te halen (met als doel, de NWO).
De aanwezigheid van Zwarte Helicopters
Er zijn er meer dan 64.000 zwarte helicopters in de VS. Elk uur dat verstrijkt, wordt er een gebouwd. Is dit
het juiste gebruik van ons geld? Waar heeft de overheid 64.000 helikopters voor nodig? Proberen ze ons tot
slaaf te maken? Ik betwijfel of het hele leger wereldwijd 64.000 stuks nodig heeft. Er bestaan 157 F-117A
geheime wapen vliegtuigen, geladen met LIDAR en computer verbeterde foto radar. Zij kunnen jou zien
lopen van kamer naar kamer als ze over je huis heen vliegen! Zij zien voorwerpen in je huis vanuit de lucht
met een variatie limiet van 1 inch tot 30.000 mijl.
Het Overheid Aardbeving Apparaat, AIDS als Biowapen op Basis van Alien excreties (uitscheidingen)
De federale overheid heeft nu een aardbeving apparaat uitgevonden. Ik ben een geoloog, en ik weet waar ik
het over heb. Met de aardbeving in Kobe in Japan was er geen pulsgolf zoals tijdens een normale beving.
Geen! In 1989 was er een aardbeving in San Francisco. Er was geen pulsgolf …. Het is een Tesla apparaat,
dat wordt gebruikt voor kwade doeleinden. De zwarte begrotingsprogramma's hebben wetenschap, zoals wij
die kennen, ondermijnd.
Kijk eens naar AIDS, uitgevonden door de Landsverordening Laboratory in Chicago, Illinois, in 1972. Het
was een biologisch wapen, te worden gebruikt tegen het volk. Zij gebruikten klier uitscheidingsproducten van
dieren, mensen en aliens om het virus te maken. Dat laatste is het slechtste nieuws. (EHEC is een recent
voorbeeld van dergelijke biowapens, waarbij het publiek totaal voorgelogen wordt).
Er is absoluut geen verweer tegen hun ziektekiemen - geen. Ze zijn een biologisch wapen met
verschrikkelijke gevolgen.
Saddam Hussein doodde 3,5 miljoen Koerden met een vergelijkbaar biologisch wapen.
Verdienen wij dit? Nee, dat doen we niet.
Op dit moment ben ik stervende aan kanker. Ik zou zes maanden kunnen leven. Ik zal je een ding zeggen, Ik
zal elke wet breken om hierover te praten. Elf van mijn beste vrienden zijn vermoord in de laatste 22 jaar.
Acht van de moorden werden neergezet als zijnde "zelfmoord." Ik werd achtervolgd door de overheid, en ik
werd bedreigd. Ik wist precies wie ze waren. Ik heb 19 keer gesproken en heb waarschijnlijk 45.000 mensen
bereikt.
―Heel erg bedankt.‖
Bron: http://boinnk.nl/blog/21516/ondergrondse-bases-anno-2011-weer-hoogst-actueel/
Vertaald: Marion Verkleij
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
Vijfde passage van de Zon – Coronale Massa injectie 2012-2013
de

Met het oog op de naderende grote veranderingen omtrent de 5
Zonpassage, geven ook wij stukje bij beetje informatie vrij omtrent
wat te verwachten. Hetgeen onderschat wordt en over het hoofd
wordt gezien, is een zeer groot feit dat een "Massa injectie" zal
plaatsvinden, welke de planeet Aarde zal raken en als het ware
injecteren. De impact van zon injectie zal op onze aarde enorme
indruk achterlaten en sommige plekken van leven uitstoten. Noch
een ruimtevaartuig, noch een ander ondergronds vervoermiddel
(tijdscapsule) zal afdoende zijn tegen de grote veranderingen welke
aanstaande zijn. Het injecteren van de zoncorona, welke richting de aarde afgevuurd zal worden, zodra de
andere tweede zon in ons melkwegstelsel haar ruimte zal eisen, zal zorgen voor een volledige opschuiving,
waarbij alle planeten hun reactie hier op los zullen laten. Deze massa injectie zorgt er dan voor dat ons
aardmagnetisch veld in de binnenkern van de aarde weer langzaam op gang komt. Voor die tijd zal er
sprake zijn van volledige tot stilstand komen van alle lucht- en golfstromingen. Men kan deze impact
vergelijken met het indeuken van een appel of vrucht. Ons aardmagnetisch veld zal hierdoor ingedeukt
worden en voor de nodige problemen zorgen. Verwacht wordt dat 100% van ALLE techniek zal uitvallen.
Wanneer je deze informatie vergezocht vindt, vraag je dan eens af WAAROM overheden bunkers hebben
laten bouwen op plaatsen die ZIJ "denken" dat veilig zullen zijn tijdens de komende impacts en injecties.
Nochtans is de informatie, die zij hebben gegeven, niet correct geweest.
Bron: http://the-embassadorion.blogspot.com/2011/09/5th-passage-of-sun-coronal.html
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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Europese bevolking begint zich te verzetten tegen de islam
Uit opiniepeilingen blijkt dat anti-islamist Marine Le Pen bij de
Franse presidentsverkiezingen volgend jaar hoge ogen kan gaan
gooien.
In heel Europa beginnen steeds meer mensen en politieke partijen
zich te verzetten tegen de oprukkende islam. Gebeurtenissen zoals
afgelopen zondag, toen pro-Palestijnse activisten op de Franse
luchthaven Roissy de lobby van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al bestormden, luidkeels 'Dood aan Israël' en
'Dood aan de Joden' riepen en passagiers lastig vielen en bedreigden, doen velen de ogen openen voor
waar de islam, de religie van onderwerping, voor staat. In Frankrijk is men het inmiddels spuugzat dat
moslims massaal de straten bezetten om daarop demonstratief te gaan bidden om hun 'superioriteit' te
tonen, en heeft men vanaf vorige week vrijdag hier een verbod op ingesteld. Het intimiderende protest op de
luchthaven volgde slechts twee dagen nadat zo'n 200 moslims in Parijs zich niets aantrokken van het
ingestelde verbod om op straat te bidden. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Claude Gueant,
verklaarde dat de maatregel niet anti-islam is, maar dat Frankrijk een seculier land is en gebeden daarom
niet thuishoren op straat. In december 2010 beschreef de steeds populairder wordende politica Marine Le
Pen de massale straatgebeden als 'een bezetting zonder tanks en soldaten'. Le Pen wil in 2012 een gooi
doen naar het Franse presidentschap. Opiniepeilingen laten zien dat haar anti-islam boodschap al bij 40%
van de Franse kiezers overkomt, waarmee ze al meer steun krijgt dan de huidige president Nicolas Sarkozy.
In Frankrijk zijn inmiddels meer praktiserende moslims (3,8%) dan katholieken (2,9%). Terwijl er tussen 2001
en 2006 bijna 500 moskeeën werden gebouwd en er op dit moment 150 nieuwe moskeeën in aanbouw zijn,
kwamen er de afgelopen 10 jaar slechts 20 nieuwe katholieke kerken bij en sloten er 60 hun deuren. Een
gezaghebbende islamitische geestelijke riep onlangs op om het aantal moskeeën de komende jaren nog
eens te verdubbelen.
Franse tegenreacties tegen invasie islam
In 1999 zei een andere moslimleider tegen de katholieke aartsbisschop Giuseppe Bernardini dat 'wij (de
moslims) jullie dankzij jullie eigen democratische wetten zullen binnenvallen, en wij jullie dan dankzij onze
religieuze wetten zullen overheersen.' Sinds die belangrijke onthulling is de islam aan een enorme opmars
bezig in Europa en zeker in Frankrijk.
Het verbod op het bidden op straat is niet de eerste Franse tegenreactie tegen de 'invasie' van de islam. In
april trad een wet in werking die het dragen van hoofddoekjes op openbare scholen verbiedt. Vorige week
nam de Franse Senaat met 246 stemmen tegen 1 een wet aan die het moslims verbiedt om volledige
lichaams- en gezicht bedekkende kleding te dragen (boerka en nikab). In Groot Brittannië, Italië, Spanje,
Duitsland, België en Nederland is in verschillende fases vergelijkbare wetgeving in voorbereiding.
In heel Europa opmars anti-islam partijen
De Amerikaanse politieke- en inlichtingen denktank Stratfor constateerde in januari dat Frankrijk net zoals in
het verleden wel eens aan de basis zou kunnen staan van een nieuwe politieke (r)evolutie in Europa. Marine
LePen, de dochter van de door het politieke establishment zo verguisde Jean Marie, kan volgens Stratfor
een leidinggevende rol gaan spelen in een pan-Europese anti-islam en anti-immigratie beweging.
In de rest van Europa zijn de eerste tekenen van zo'n brede volksbeweging reeds zichtbaar. In Nederland
staat de bij iedere gelegenheid door de gevestigde orde zwart- en belachelijk gemaakte Geert Wilders met
zijn PVV partij in de peilingen nog altijd op winst. In Noorwegen is de rechtse Vooruitgangs Partij de op één
na grootste partij in het parlement geworden. De Finse Ware Finnen kregen in april 19% van de stemmen en
werden daarmee in een klap de op 2 na grootse partij van het land. De rechtse Volks Partij in Denemarken,
die samenwerkt met de coalitie, heeft moslims zelfs 'kankercellen' en 'een plaag voor Europa' genoemd.
Afgelopen zondag behaalde de rechtse anti-immigratie partij de Zweedse Democraten 20 parlementszetels,
waardoor de heersende socialistische regering zijn meerderheid kwijtraakte. Tijdens de
verkiezingscampagne waren de Zweedse Democraten dan ook glashelder in hun doelstellingen. In één
advertentie werd een blanke gepensioneerde afgebeeld die aan de kant werd geschoven door een serie in
boerka geklede moslima's. Hun leider, Jimmie Akesson, beschrijft de islam openlijk als 'de grootste
bedreiging voor Zweden sinds de Tweede Wereldoorlog.' Ook in Italië, Oostenrijk, Bulgarije, Hongarije,
Letland en Slowakije zijn anti-immigratie en anti-islam partijen aan een ware opmars bezig.
'Duitsland steeds dommer door moslims'
In Duitsland is het boek 'Duitsland schaft zichzelf af' van het door de gevestigde orde verketterde voormalige
hoofd van de Duitse Bundesbank, Thilo Sarrazin, een bestseller. Sarrazin stelt in zijn boek zonder omwegen
dat moslims er de oorzaak van zijn dat Duitsland steeds dommer en onbenulliger wordt, vooral omdat de
Duitse bevolking de islam gelaten zijn gang laten gaan. 'Bij geen enkele andere religie bestaat er zo'n nauwe
band tussen geweld, dictatorschap en terrorisme als in de islam,' schrijft hij. 'Moslims zijn niet in staat te
integreren in de Westerse maatschappij, of willen dat niet.'
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Politiek en media spraken aanvankelijk hun walging uit over Sarazzins boek, totdat bleek dat hij bij miljoenen
Duitsers gehoor vindt. Volgens een onderzoek van de universiteit van Bielefeld vindt de helft van alle
Duitsers dat er teveel vreemdelingen in het land zijn. Uit een opiniepeiling bleek dat 1 op de 5 Duitsers op
Sarazzin zou stemmen als deze een politieke partij zou oprichten. 'Zelden heeft een man het publieke debat
in Duitsland zó beïnvloed als Sarazzin heeft gedaan met zijn boek,' schreef Der Spiegel. (2)
Europese wil om islam opnieuw te stoppen groeit
In het verre verleden is het de moslims bijna gelukt om Europa te veroveren. Tijdens de imperialistische
islamitische veroveringsoorlogen in de 8e eeuw bezetten de moslims naast Palestina, Syrië, Egypte, Noord
Afrika en Marokko ook Spanje en Portugal. Vervolgens was het doel de vernietiging van het christelijke
Europa. Dat mislukte maar net, toen de islamitische legers in 732 werden verslagen bij het Franse Poitiers,
waarna ze uiteindelijk uit Europa werden verdreven.
Velen maken de vergelijking tussen de islamitische militaristische veroveringen van toen met de huidige, al
tientallen jaren aan de gang zijnde massale immigratie van moslims naar Europa. Wat in de 8e eeuw de
islam uiteindelijk tegenhield -namelijk de wil om de moslims te stoppen- broeit nu opnieuw onder de
bevolking in Europa. 'De basis van wat politici in Europa zeggen over en doen ten opzichte van immigratie
en de rol van de islamitische gemeenschappen in hun landen is aan het verschuiven,' constateerde de New
York Times deze week. 'Dat gebeurt op een wijze waardoor de gevestigde politiek haar leiders nu toestaat
om zonder omwegen te zeggen dat immigranten, die voor het grootste deel uit moslims bestaan, zich
moeten aanpassen aan de regels en tradities van de maatschappijen waar ze in terecht komen, en niet meer
andersom.' (1) - Xander - (1) The Trumpet, (2) The Trumpet

Queen ontvangt tonnen EU-subsidie
AMSTERDAM - Koningin Elizabeth van het Verenigde Koninkrijk ontvangt jaarlijks 224.000
Engelse ponden subsidie van de Europese Unie voor haar boerderij. En zij is niet de enige
steenrijke EU-bewoner die tonnen krijgt overgemaakt uit Brussel. Dit blijkt uit een
onderzoek van de The Mail on Sunday. De krant heeft een beroep moeten doen op de
Engelse Wet Openbaarheid Bestuur (Freedom of Information Act). De subsidie van
224.000 Engelse ponden is alleen voor de boerderij van de Koningin in Windsor. The Mail
on Sunday vermoedt dat de Queen vergelijkbare bedragen opstrijkt voor haar boederijen
in Sandringham and Balmoral, maar de Engelse regering wilde daarover geen mededelingen doen.
De EU-landbouwsubsidie wordt verleend in het kader van de Common Agricultural Policy. Opmerkelijk is dat
de subsidie in 2009 nog ―maar‖ 40.000 pond bedroeg en inmiddels is gestegen naar 224.000 pond.
De Queen is zeker niet de enige multimiljonair in Europa die mag meeëten uit de rijkgevulde Brusselse ruif,
zo blijkt uit onderzoek van The Mail. Ook de Britse minister voor milieu en visserij, Richard Benyon, kreeg
een bedrag van £211,000 op zijn rekening van de subsidieverdelers in Brussel. Ook hij kreeg het geld voor
zijn boerderij. Hij heeft weliswaar bij zijn aantreden op papier afstand gedaan van al zijn zakelijke belangen,
maar het geld komt evengoed terecht in kluis van het landgoed van de familie van de minister.
De redactie van The Mail heeft de Britse regering gevraagd om een lijst van steenrijke landeigenaren die
EU-subsidie opstrijken, maar tevergeefs. ―Het geld van de belastingbetalers gaat naar de rijken.‖, aldus The
Mail. Terwijl belastingbetalers in heel Europa elk dubbeltje tien keer moeten omdraaien (of zelfs helemaal
geen dubbeltje meer hebben zoals de Grieken) krijgt de steenrijke elite het geld gewoon in hun schoot
geworpen door Brussel.

Het kruis op de Zwitserse vlag is aanstootgevend voor de tere moslimzieltjes
Migrantenverband: Schweiz soll Flagge ändern
Die Schweiz soll das Kreuz auf ihrer Flagge abschaffen. Das fordert der Schweizer
Immigranten-Verein Secondos. Das Kreuz habe einen »eindeutig christlichen Hintergrund
und entspräche damit der heutigen, multikulturellen Schweiz nicht mehr«, zitiert die Aargauer Zeitung. Man
müsse Religion und Staat deutlich trennen. Die Ausländer-Organisation empfiehlt die ehemalige Flagge der
helvetischen Republik von 1799 in den Farben grün, rot und gelb. Sie stünde für eine fortschrittliche und
weltoffene Schweiz, weil damals auch alle Ausländer das Wahlrecht gehabt hätten, heißt es. Die Aargauer
Nationalrätin Sylvia Flückiger reagiert ablehnend. An der Schweizer Flagge gäbe es nichts zu rütteln.
Demnächst verlange man sonst noch, die Verfassung zu ändern.
Quelle: Aargauer Zeitung
(Beknopte vertaling S.V.) De immigranten vereniging Secondos wil het KRUIS op de Zwitserse vlag
afschaffen, want dat kruis heeft overduidelijk een Christelijke achtergrond en dat komt niet meer overeen
met het hedendaagse multu-culturele Zwitserland, aldus de vereniging. Men pleit ervoor de oude vlag van
1799 terug te halen in de kleuren groen, rood en geel.
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ESM, een belangrijke stap naar de nieuwe wereldorde?
http://adbroere.nl/ad-broere
In Duitsland is veel ophef ontstaan over het ESM verdrag, dat op 11 juli 2011 door 17 ministers van financiën
van de Europese lidstaten, die de euro als valuta hebben, werd ondertekend. Het verdrag volgt op een
resolutie, aangenomen door het Europees Parlement op 25 maart 2011. De parlementen van de Euro
lidstaten moeten het verdrag nog ratificeren. Dit houdt in, dat onder andere de Tweede Kamer in Nederland
haar goedkeuring nog moet geven aan het verdrag. Op 30 juni 2011 heeft Minister de Jager de tekst van het
verdrag ter informatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Wanneer het debat over het verdrag zal
plaatsvinden is nog niet bekend.
De ESM zal in 2013 het tijdelijk reddingsmechanisme (EFSF) overnemen. Het EFSF is al actief, maar nog
niet goedgekeurd door de diverse parlementen. Als het ESM de taken gaat overnemen van het EFSF dan
krijgt dit instituut de rol en functie van Europees Ministerie van Financiën met vergaande bevoegdheden met
betrekking tot belastingheffing bij de lidstaten. Het komt er in feite op neer, dat de financiële soevereiniteit
van Nederland, Duitsland, enzovoort zou worden overgedragen aan een supranationaal instituut, dat op
papier democratisch wordt bestuurd, maar in de praktijk zich zou kunnen gaan ontwikkelen tot een instituut
dat een van de aangesloten landen onafhankelijke koers kan gaan volgen. Althans, dat is hetgeen waarvoor
in een video, die momenteel op het internet circuleert wordt gewaarschuwd.
Video over het ESM verdrag met Nederlandse ondertiteling
In deze video wordt het plan geanalyseerd dat de landen in de eurozone dit voorjaar hebben opgesteld.
Twee belangrijke zaken komen hierin naar voren. Zowel in Duitsland (als in NL en de andere eurolanden) is
geen publiek debat geweest, hoewel het ontwerpplan al in mei aan de fracties (in de Bondsdag) is
voorgelegd. Ten tweede mogen volksvertegenwoordigers zich niet direct uiten over de in de video
genoemde zaken.
Achtergrond: De ESM zal vanaf 2013 het tijdelijke reddingsmechanisme (EFSF) overnemen. De Bondsdag
zal het EFSF later deze maand goedkeuren. Het ESM zal in december 2011 worden aangenomen. Dat het
ESM verdrag niet zal worden verworpen blijkt uit een rondgang die Gunther Lachmann langs de politieke
partijen in de Bondsdag heeft gemaakt. De grootste fracties SPD, CDU/CSU en FDP zijn voorstander van
het verdrag, maar laten tegelijkertijd wel kritische geluiden horen. Volgens Lachmann komt deze opstelling
voort uit het feit, dat men zich al gecommitteerd heeft (via het Europarlement en de minister van financiën)
aan het verdrag.In de video worden de volgende punten uit het concept ESM-akkoord besproken:
- Het ESM krijgt een startkapitaal van €700 miljard. Dat is twee keer zoveel als het hele federale budget dit
jaar.
- De ESM-leden zeggen toe binnen 7 (zeven) dagen "onopzegbaar en onvoorwaardelijk‖ te zullen betalen
als de ESM dat vordert
- De Raad van Bestuur van het ESM kan besluiten de hoogte van het startkapitaal te wijzigen.
- Het ESM, zijn eigendommen en zijn financiële tegoeden genieten juridische onschendbaarheid, hetgeen
betekent dat terugvordering niet kan worden geëist, ook al zou blijken dat er juridische dwalingen zijn
begaan door het ESM.
- De eigendommen, fondsen en tegoeden van het ESM zijn "niet toegankelijk voor onderzoek,
beslaglegging, verbeurdverklaring of onteigening, of welke andere vorm van inbeslagname, overname of
uitsluiting dan ook door een staat of welke andere juridische, administratieve of wettelijke actie dan ook‖.
De video besluit met de vraag of de Duitse burgers willen, dat hun soevereiniteit wordt prijsgegeven aan een
instituut dat ondemocratische trekken vertoont. Ondemocratisch want waarom juridische immuniteit en
waarom niet toegankelijk voor onderzoek, beslaglegging, verbeurdverklaring etc.? Dat is bij een
democratisch instituut toch niet nodig?
In Duitsland is de discussie op volle gang gekomen, mede dankzij de video. Er zijn in korte tijd al meer dan
100.000 handtekeningen tegen het ESM verdrag binnengekomen. Wat doen de Nederlanders? Berusten in
de gang van zaken of laten wij voor de verandering nu ook onze stem horen?
© Ad Broere
Ad Broere is econoom en auteur van Een Menselijke Economie en Ending the Global Casino?
Namens Die Linke (Duitsland) zegt Alexander Ulrich, voorzitter van de fractie in het EU Comité: "Het kan niet
zo zijn dat miljarden belastinggeld verspild worden om winsten en speculaties van banken te garanderen.
Het kan zelfs niet zo zijn, dat ontvangende landen in een recessie terechtkomen door sociaal
onrechtvaardige en economisch onzinnige bezuiningsprogramma‘s, waardoor de schuld omhoog gaat in
plaats van omlaag‖
De Berlijnse expert in ondernemingsrecht Markus C. Kerber, die namens vijftig ondernemers juridische actie
ondernam tegen de federale regering: "Het ESM is het nieuwe Ministerie van Financiën en dat heeft als
gevolg, de eliminatie van het budgetrecht van de Bondsdag‖. Hij waarschuwt nadrukkelijk tegen deze weg.
Nederlandse vertaling van de ESM video tekst
Verkeren de EU en euro in een crisis? Wat moeten we doen? Wat kùnnen we doen? De EU is een nieuw
instituut aan het voorbereiden; een verdrag die leidt de oprichting van het zogenoemde Europees Stabiliteit
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Mechanisme (ESM), de Schulden Unie. Het verdrag is nu ter ratificatie voorgelegd aan de afgevaardigden in
de Bondsdag.
Artikel 8 Het startkapitaal bedraagt 700 miljard euro
Ik vraag me af, waarom eigenlijk 700 miljard? Waar is dit bedrag op gebaseerd? Wie heeft het berekend en
waarop heeft men de berekening gebaseerd?
Artikel 9.3 De ESM leden verbinden zich hierbij om kapitaalstortingen onherroepelijk en
onvoorwaardelijk te voldoen binnen 7 dagen na ontvangst van de vordering
Ik vraag me… niets af. Het is mij duidelijk. Als de ESM vordert, dan moet het snel gebeuren. Zeven dagen,
dit betekent dat als we rekening houden met de gebruikelijke vertraging in het banktransfersysteem, de
cheque binnen vier dagen moet worden uitgeschreven. Dat is haalbaar. Maar, toch, wat betekent
onherroepelijk en onvoorwaardelijk? Als er een nieuw parlement wordt gekozen die af wil van deze
betalingen aan het ESM fonds? Is dat dan geen optie meer?
Artikel 10.1 De Raad van Bestuur kan het besluit nemen om het maatschappelijk kapitaal te wijzigen
en artikel 8 dienovereenkomstig aan te passen.
Ik vraag me af, hoe zo? Is 700 miljard slechts een beginkapitaal? Dus, het ESM kan meer kapitaal opvragen
als men dat nodig acht en bovendien ongelimiteerd? En zijn we dan wederom verplicht om, zoals in artikel 9
staat, onherroepelijk en onvoorwaardelijk te betalen?
Artikel 27.2 Het ESM zal de volledige rechtsbevoegdheid hebben om partij te zijn in juridische
procedures en Artikel 27.3 Het ESM, diens bezittingen, reserves en activa zullen immuniteit genieten
voor alle mogelijke juridische procedures…
Ik vraag me af het ESM kan anderen aanklagen, maar zelf niet aangeklaagd worden?
Artikel 27.4 De eigendommen, reserves en activa van het ESM zijn gevrijwaard van onderzoek,
vorderingen, inbeslagname, onteigening, of enige andere vorm van beslaglegging, incasso of
inbeslagname op grond van enig uitvoerend, gerechtelijk, bestuurlijk of wettelijk besluit.
Ik vraag me af, gevrijwaard voor interventies van een rechtbank? We noemden dit zo-even al. Maar ook
onze overheden, onze bestuursorganen en onze democratische wetgeving? Worden zij allen rechteloos en
machteloos tegenover het ESM? Die ESM is wel erg machtig!
Artikel 30.1 Het bestuur, hun vervangers, toezichthouders, hun vervangers en alle andere stafleden
zijn gevrijwaard voor gerechtelijke procedures met betrekking tot hun handelen en genieten
onschendbaarheid met betrekking tot hun officiële papieren en documenten.
Ik vraag me af, dus wie voor het ESM werkt is onschendbaar? Hoeft geen verantwoording af te leggen?
Tegenover niemand? En onschendbare documenten, betekent dit dat we ze niet mogen beschadigen, of zijn
we zelfs niet gerechtigd ze te lezen?
Een nieuwe autoriteit
· aan wie we ongelimiteerde bedragen moeten overmaken binnen zeven dagen, wanneer ze dat
ook maar van ons eisen
· die de macht heeft om ons gerechtelijk aan te pakken, zonder dat dit omgekeerd ook het
geval is
· alle medewerkers genieten juridische immuniteit
· vrijgesteld van welke jurisdictie dan ook
· geen overheid die iets kan uitrichten
· de Europese soevereine staten worden ondergeschikt gemaakt aan een instituut dat niet langs
democratische weg tot stand is gekomen.
Is dat de toekomst voor Europa? Is dat de nieuwe EU? Een Europa zonder soevereine democratieën?
Wilt u dat?
Als u dat niet wil, stuur dan een e-mail petitie naar uw politieke partij of de politici aan wie u uw
bezwaar kenbaar wilt maken.
http://www.earth-matters.nl/63/3359/economie/esm-een-belangrijke-stap-naar-de-nieuwe-wereldorde.html
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Geheime vaccinatie: Gekte kent geen grenzen in de VS

Door de farmacie ondersteund wetsvoorstel om in het geheim kinderen te vaccineren
zonder de toestemming van hun ouders, staat op het punt om in Californië wet te worden
Dinsdag 20 september 2011, door Ethan A. Huff. Vertaling: Frank Bleeker
(NaturalNews) Een groeiende en brede publieke bewustwording van de gevaren van vaccinaties heft
uiteraard geleid tot een gestage achteruitgang van deze eens zo lucratieve sector van de conventionele
'geneeskunde'. En in een wanhopige poging om de financiële levensvatbaarheid van vaccins te behouden,
heeft Big Pharma een andere weg gekozen en probeert nu de wetgeving omtrent de geheime vaccinatie van
jonge kinderen, zonder de toestemming van de ouders er door te drukken. En we moeten nu een vuist
maken om deze verschrikkelijke belediging van onze vrije keuze met betrekking tot onze gezondheid te
stoppen, voordat het wet wordt.
Volgens The Healthy Start Economist (HHE) is de California's Assembly Bill 499 al stilletjes aangenomen
door zowel het Californische Huis van Afgevaardigden als de Senaat en ligt deze vandaag op het bureau
van gouverneur Jerry Brown, waar het wacht op zijn handtekening. Het wetsvoorstel, dat maar één pagina
lang is, bevat expliciete bewoordingen die het mogelijk maakt om kinderen vanaf 12 jaar te kiezen voor
vaccins tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA), vaccins tegen HPV (Gardasil, Cervarix),
Hepatitis B en alle in de toekomst te ontwikkelen vaccins om soa's te behandelen, zonder de toestemming
van hun ouders. Je kunt een volledig exemplaar van de wet, zoals die werd goedgekeurd, hier bekijken:
http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/p... Kennelijk ontdaan van geweten, ziel en elk greintje respect voor het
menselijk leven en waardigheid heeft de farmaceutische industrie nu zijn toevlucht genomen tot een nieuw
dieptepunt om zijn dodelijke vaccins op te dringen aan het nietsvermoedende publiek. Als Big Pharma de
mensen er niet van kan overtuigen om de potentieel dodelijke injecties uit eigen vrije wil te nemen, dan
moeten die giffen maar in het geheim geïnjecteerd worden in de zwakste en meest kwetsbare leden van
onze samenleving, de kinderen, zonder dat hun ouders daarvan weten. Medicijngigant Merck & Co.
Probeerde in 2007 een soortgelijke aanpak toen het politiek lakei gouverneur Rick Perry beïnvloedde om
een ontzaglijke 'executive order' te ondertekenen waarin verplicht gesteld werd dat alle jonge meisjes in de
'Lone Star State', na op een school te zijn ingeschreven, met het HPV-vaccin Gardasil te moeten worden
geïnjecteerd. Omdat die poging uiteindelijk mislukte was een nieuwe en meer slinkse tactiek onvermijdelijk
(http://www.naturalnews.com/033571_R... ).
Bekijk ook de belangrijke YouTube video http://www.thehealthyhomeeconomist..., die je wat meer vertelt en
uitlegt over de situatie omtrent de wet.
HHE dringt er bij iedereen op aan om direct te beginnen met het overspoelen van het bureau van
gouverneur Brown met telefoontjes, faxen, e-mails waarin geprotesteerd wordt tegen de ongrondwettelijke
en illegale aanname van Wetsvoorstel 499:
Governor Jerry Brown
c/o State Capitol, Suite 1173
Sacramento, CA 95814
Phone: (916) 445-2841
Fax: (916) 558-3160
Lees meer: http://www.naturalnews.com/033629_vaccinations_parental_consent.html#ixzz1Yd3j4RnO
Foto afkomstig van de website van NaturalNews.com

Delen van Tokyo moeten misschien worden ontruimd
Bron / origineel: (c) www.zonnewind.be
In een zeer verontrustende reportage van Al Jazeera werd gisteren gemeld dat
het beter zou zijn delen van de Japanse hoofdstad Tokyo te ontruimen. Een
dergelijke maatregel werd tot nu toe ondenkbaar geacht, maar nu stellen
wetenschappers (vooral die die niet voor de overheid en de nucleaire industrie
werken) dat de gemeten waarden aan radioactiviteit in sommige delen van Tokyo (35 miljoen inwoners)
hoger zijn dan in sommige gebieden rondom de centrale van Tsjernobyl, die wel zijn ontruimd.
Er ontsnapt nog steeds dagelijks 1 miljoen becquerel per dag aan radioactieve deeltjes uit de vernietigde
kerncentrale in Fukushima, die op 11 maart van dit jaar werd getroffen door een aardbeving en een tsunami.
De situatie is nog absoluut niet onder controle, en er wordt nog steeds gevreesd voor een China-syndrome,
waarbij de kern van de reactor een gat in de grond smelt en bij contact met het grondwater in het beste
geval het water vervuild en in het slechtste geval explodeert en een ongekende hoeveelheid radioactief
materiaal in de wijde omgeving - over de hele wereld - verspreid.
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Wie veel melk drinkt, speelt met zijn gezondheid
De bijbel wist het u al te vertellen. Melk is voor zuigelingen en niet
voor volwassenen. De mensen die wel eens vaker een glaasje melk
drinken, zouden gezondheidsrisico‘s nemen. Walter Willet, een
gerenommeerde Amerikaanse voedingswetenschapper, zegt ook dat een
grote consumptie (meer dan twee glazen per dag) zeker niet de botten zal
versterken. ―Dat is een fabeltje‖. De melkdrinkers krijgen net zo vaak
botbreuken als andere mensen. Grote liefhebbers van het witte goedje
maken naar verluidt ook meer kans op bepaalde kankers, zoals die van de prostaat. Willet spoort
voedingsadviesorganisaties dan ook aan om grote hoeveelheden melk af te raden. Lange mensen zouden
vaker getroffen worden door borstkanker en eierstokkanker. ―En omdat mensen die veel melk drinken langer
worden, lijkt het erop dat het consumeren van veel melkproducten tijdens de kinderjaren het risico van
kanker vergroot‖, klinkt het. De professor van de Harvard School of Public Health en de Harvard Medical
School vindt het wel niet nodig om melk uit de koelkasten te bannen. ―Want er zijn ook positieve effecten. De
kans op darmkanker kan door melk te drinken juist afnemen. Onderzoek moet uitwijzen bij welke
hoeveelheid de voordelen voor de gezondheid groter zijn dan de nadelen. Tot die tijd moeten we voorzichtig
zijn met het drinken van grote hoeveelheden melk. En twee glazen per dag is veel.‖
Bron: Gazet van Antwerpen
US$ 100 miljoen, vlak vóór 9/11-aanslagen weggesluisd…!
Door GuidoJ. donderdag, 22 september 2011
Eén van de 400 computer harddisks die uit de puinhopen van de
WTC-torens werden opgevist. Uiterst waardevolle dat konden van
deze disks worden gehaald en tonen een nooit bekend gemaakt
beeld van de handel en wandel van de krachten achter de 9/11schermen..! Geen lange inleiding, geen vermoeiende betogen.
Gewoon maar weer een filmpje.. Als een soort tegenhanger voor het eergisteren ‗openbaar gemaakte‘
onderzoek over het ‗exploderende aluminium‘ van de vliegtuigen die de torens waren ingevlogen.
Vliegtuigbrandstof (voorlopig de énige hittebron) die slechts maximaal 600 graden Celsius bereikt, zou dus in
staat zijn geweest om een temperatuur te bereiken, samen met ‗water dat in de torens aanwezig was‘, van
maar liefst 1000 graden (het smeltpunt van aluminium)…! Hoe komt het dan toch, dat we meer waarde
hechten aan de uitspraken van de mensen die in dit filmpje heel erudiet, bijna ingetogen hun verhaal doen
over het FEITELIJKE bewijs, dat uit computerharddisks die uit de puinhopen van de WTC-torens zijn gevist,
blijkt dat zo‘n slordige US$ 100 miljoen is weggesluisd. En dat allemaal vlak vóór de totale verwoesting van
de kantoorcomplexen van de WTC-torens. Kijk zelf hoe meer dan 400 (!!) harddisks, die uit de puinhopen
van de WTC-torens werden gevist, een totaalplaatje vormen van ‗heftige voorkennis bij een a.s. ramp‘:
Bron en video: http://www.wanttoknow.nl/nieuws/us-100-miljoen-vlak-voor-911-aanslagen-weggesluisd/
Reacties
Het militaire apparaat kon nog geen 25% (!!) verantwoorden van het Pentagon-budget dat het kreeg. En dat
niet 1 jaar, maar jáár na jááár..!
En zo kwam het op het lieve sommetje van: 2,3 biljoen dollar. Dat zijn 2300 miljarden, wat weer 2.300.000
miljoenen zijn, wat dan gewoon weer US$ 2.300.000.000.000 is. Maar het vreemde is dat Rumsfeld het
heeft over een tekort van dit bedrag in EEN JAAR..? Dat lijkt me bizar, want het Defensiebudget was tot vóór
de 9/11-aanslagen zo‘n 400 miljard US$ per jaar.. Hoe kan dan 2,3 biljoen weg zijn in 1 jaar..?!
Het blijkt (zie dit filmpje) dat het Pentagon PER MAAND 10 miljoen salarisbrieven uitstuurt.. Hahhaha… Wie
kan dit in godsnaam nog overzien.? Andersom gezegd, wie is in staat om MEGA-fraude op dit niveau te
constateren, en er de vinger op te leggen, wat er PRECIES gebeurt/gebeurde..?!
En dan de mega-joke.. Waar denk je dat het Pentagonvliegtuig crasht op 9/11..? NOU? YES, precies in de
afdeling ‗accounting‘, waar alle onderzoek werd gedaan naar dit mega-tekort. En wanneer dacht je dat
Rumsfeld zijn openbaring deed? Precies, op maandag 10 September 2001..!
Maar kijk je naar de tunnels onder de VS, naar de geheime wapenwedloop, anti-zwaartekrachttechnieken,
dan is het al snel duidelijk waar het geld heenging en vooral: WAAROM HET IN HET GEHEIM
(UNACCOUNTED!!) MOEST WORDEN WEGGESLUISD!
100 miljoen maar? Wat dacht je van 20 biljoen waarvoor Donald Rumsfeld op 10 september 2001 op het
matje werd geroepen bij de Senaat en daarna NOOIT meer over is gesproken en heeeel toevallig de
accountants in de hernieuwde vleugel van het Pentagon aan het zoeken waren in de bestanden die heeeel
toevallig verloren gingen omdat een brand (sorry, verdampende) Boeing 757 naar binnen was gevlogen…
Laten we vooral ook de tonnen goud niet vergeten die aan China teruggeven moesten worden die onder het
WTC lagen opgeslagen en… natuurlijk, verdampt… door die hete aluminiumstromen…
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Paus benadrukt overeenkomsten tussen Islam en Christendom
Paus Benedictus in gesprek met een professor Islamitische
theologie. © afp
Paus Benedictus XVI heeft op de tweede dag van zijn bezoek aan
Duitsland warme woorden gesproken over de islam. Hij riep op tot
‗dialoog en wederzijdse waardering‘ tussen de islam en het
christendom, en noemde moslims een kenmerkend deel van de
Duitse samenleving.
Islam en christendom hebben gemeenschappelijke waarden, benadrukte de paus. Hij wees onder meer op
de rol van het huwelijk en de waarde van het menselijk leven. De paus sprak met leiders van de Duitse
moslimgemeenschap.
Mohammed
Paus Benedictus had tijdens zijn vorige reis naar Duitsland woede gewekt onder moslims, vanwege zijn
uitlating tijdens een hooggestemd theologisch college aan de Universiteit van Regensburg. Benedictus
citeerde daarin de bij weinigen bekende 14e-eeuwse byzantijnse keizer Manuel II Palaeologos. Die zou
volgens de overlevering hebben gezegd: ‗Laat mij zien wat voor nieuwe dingen Mohammed heeft gebracht,
en je zult alleen slechte en inhumane dingen vinden, zoals dat hij heeft voorgeschreven dat je het geloof dat
je predikte, met het zwaar moet verspreiden‘.
Islamitische leiders en politici verweten de paus dat hij een verband legde tussen de islam en geweld. Het
parlement van Pakistan vroeg Benedictus unaniem zijn ‗minachtende opmerkingen‘ in te trekken en de
voorzitter van Muhammadiyah, de op een na grootste moslimorganisatie in Indonesië, maakte uit de
woorden van Benedictus op dat hij ‗geen juist begrip van de islam heeft‘. Het hoofd van het departement
voor Religieuze Zaken in Turkije, Ali Bardakoglu, noemde de woorden van de paus ‗zeer betreurenswaardig‘
en zei niets meer te zien in het bezoek dat Benedictus twee maanden later aan Turkije zou brengen.
Het Vaticaan was duidelijk geschrokken door de boze reacties. Benedictus zelf zei dat het hem zeer speet
dat zijn woorden zoveel woede hadden opgeroepen, maar maakte geen excuses. Het bezoek aan Turkije
ging gewoon door. Hij noemde de islam daar een warme en vreedzame godsdienst. Benedictus spreekt
vrijdagochtend 23 september leiders van de islamitische gemeenschap in Duitsland toe. (ANP/Redactie)
Bron: A.D.

De erfenis van Deepwater Horizon: olie breekt niet af
Bron / origineel: news.yahoo.com
De nalatenschap van tropische storm Lee (begin september): teerballen zijn op
USA stranden in de Golf van Mexico aangespoeld. Uit analyses van deze
teerballen of matten wordt duidelijk dat de vrijgekomen olie tijdens de BP
olieramp niet zo snel afbreekt als verwacht.
Chemische analisten van de Auburn University bestudeerden de teerballen.
Hun commentaar: de laatste aangespoelde teerballen waren zeer kleverig,
zagen er vers uit en stonken sterk. Het blijkt dat de chemische samenstelling
van deze ballen nauwelijks verschilt met die aanspoelden tijdens de olieramp.
De conclusie van de studie was dat de aangespoelde oliematten, 1,5 jaar later, nauwelijks gedegradeerd
zijn. Hiermee vormen de teerballen in de Golf een lange termijn risico voor kustgebieden en het waterleven.
Gedegradeerde oliematten zijn harder en bezitten een andere chemische samnestelling.
BP heeft nog niet gereageerd op de studie en zet sinds 6 september schoonmaakploegen in voor het
uitwissen van sporen en de stranden parelwit te houden. De teer spoelde ook aan op stranden die zich
buiten het pad van de storm Lee bevonden, bijv. Pensacola, Florida. De vervuiling is zich aan het
verspreiden.
Volgens maritiem wetenschapper George Crozier zijn de resultaten logisch te verklaren: ondergedompelde
olie degradeert langzaam omdat er eenvoudigweg niet veel zuurstof op de op bodem van de Golf is.
Door de storm hebben de aangespoelde olieresten zich verder verspreid, van zuid Louisiana tot Alabama.
Volgens Crozier zijn er na het afzwakken van de storm minder en minder teermatten aangespoeld. Crozier
was lange tijd eindverantwoordelijke voor het maritieme laboratorium van de overheid in Dauphin Island.
Crozier verklaart dat de resten van de olieramp een economisch giftige bedreiging vormt voor het toerisme.
Over een directe gevolgen voor het milieu bezit hij twijfels, de olie zweeft over de zeebodem rond en bezit
een samenstelling van die van ruwe olie en tar.
Voor de lange termijn gevolgen is er op dit moment nog niet voldoende kennis.
De studie is onafhankelijk en nog niet gereviewed.
Hierbij een link naar een samenvattend filmpje van de early show (kan helaas niet de juiste code vinden).
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/de_erfenis_van_deepwater_horizon_olie_breekt_niet_af
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Rampenoefeningen, agenda van Paus, Duitse president, VN… rond 27 september!
Operation Mountain Guardian is een op terrorisme gebaseerde
rampenoefening op grote schaal, welke vandaag, vrijdag 23 september 2011,
zal plaatsvinden op tal van locaties in het metrogebied van Denver.
De oefening is gerelateerd aan 81 verschillende instanties, en zal worden
uitgevoerd op tien verschillende locaties, met harde geluiden, gesimuleerde
wapens, rook, hulpdiensten en andere apparatuur, die gedurende de hele dag
hoorbaar en zichtbaar zijn.
De oefening is een Homeland Security Grant gefinancierd evenement, mogelijk gemaakt door de
financiering van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) door FEMA Regio VIII en de staat van
Office Colorado Governor's van Homeland Security.
Deze operatie zal op verschillende locaties in Denver worden gehouden, waaronder Denver International
Airport.
Ook present in Denver van 25 tot 29 september
2011 ACEEE National Conference on Energy Efficiency as a Resource (September 25-27, 2011)
The Coca-Cola Company, NatureWorks and Cereplast headline the Biopolymers Symposium (September
26-28, 2011)
ControlLogix and RSLogix 5000 Training Seminar (September 27-29, 2011)
ieee-greencom (September 26-27, 2011)
6th Annual Biopolymers Symposium (September 26-28, 2011)
Strategies for Justice Conference (September 26-30, 2011)
EcoSys EPC (Enterprise Planning & Controls) (September 25-26, 2011)
Annual Educational Networking Conference (September 25-27, 2011)
2011 Homeland Security Symposium (September 26-27, 2011)
Het wordt nóg vreemder
Het United States Congress is met vakantie van 25 september tot 2 oktober 2011!
De United Nations hebben een lege agenda van 23 september tot 10 oktober 2011!
Paus Benedict zal in Duitsland zijn van 22 tot 25 september, maar het is onduidelijk waar hij zal zijn op 26-27
september!
Het UK Parlement heeft een ‗pauze‘ genomen van 15 september tot oktober 10th 2011!
De Duitse President‘s agenda is leeg na 25 september 25 2011!
Het Australische Parlement zal deze dagen ook geen zitting nemen!
Heeft dit alles met Elenin te maken?
Uitlijning Mercurius – Zon – Elenin op 25 september
Uitlijning Zon – Elenin – Aarde op 26-27 september
De overheid is al een poosje materieel, troepen en middelen door het hele land aan het vervoeren. Dit
gebeurt in grote aantallen! Bovendien plannen zij een DEFCON 1 “Cocked Pistol” maximale gereedheid
alarm op 27 september, onder toezicht van president Obama bij een van de meest veilige bunkers van de
VS, gevestigd onder Denver International Airport.
Is de VS aan het plannen voor een of ander soort van komende gebeurtenis?
Elenin? Of de instorting van de economie? Of een naderende super aardbeving?
Een ding is zeker, ze zijn in beweging… en het publiek ziet het.
Blijf op de hoogte!
Bron: http://thetruthbehindthescenes.wordpress.com/2011/09/23/operation-mountain-guardian-emergencyexercise-to-hold-at-denver-today-september-23-2011/
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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Prikbord nr 262 (leo j.j. dorrestijn)
120 miljard
De geraamde schade voor Nederland bij een Grieks faillissement, kan bijna niet kloppen. Zelfs de Duitsers
durven nauwelijks een getal met drie cijfers te noemen en dan nog achten sommigen het een zegen voor de
koers van de euro. Dus de 120 miljard zijn gewoon bedacht om de tegenstanders van meer steun aan
Griekenland, te intimideren; of, minister De Jager moet nu heel snel komen uitleggen wat eigenlijk die
geweldige voordelen van de euro zijn (geweest).
De nieuwe president van De Nederlandse Bank heeft inmiddels voorspeld dat een faillissement van
Griekenland 50% van onze vorderingen teniet zal doen; dit is dan € 60 miljard. ‗Dus‘ moeten we er nog meer
geld in pompen. Toch vreemd dat ons hetzelfde werd voorgehouden, toen een keihard NEEN ons ‗slechts‘
20 miljard zou hebben gekost.
Absurde speeltjes
Binnenkort wordt de politiehelikopter ook ingezet als er een hond zoek is. Met inzetstatistieken wordt
namelijk de aanwezigheid van dit peperdure speeltje gerechtvaardigd, maar de werkelijke noodzaak tot inzet
verdient een grondig onderzoek door de Algemene Rekenkamer. Hetzelfde geldt voor de traumahelikopters;
zelfs als de ambulance al ter plaatse is en verder weinig aan de hand, komt dit geldverslindende
aandachttrekkertje invliegen. Nu weer voor een meisje waarvan reeds werd gemeld dat ze overleden was.
Er valt nog véél te bezuinigen, mevrouw Schippers.
COA
Het Centrale Orgaan voor de opvang van Asielzoekers is al jaren in opspraak. Vanwege de
geheimhoudingsverklaring die door meer dubieuze organisaties wordt misbruikt, heeft het (te) lang geduurd
voordat de omvang van de misstanden naar buiten kwam. Dit ontslaat de toezichthouder – onder meer Loek
Hermans (VVD-man met vele baantjes) – niet van zijn verantwoordelijkheid. Kijkend naar het slagveld dat de
directeur – mevr. Albayrak (inderdaad, familie van) – heeft aangericht, rijst de vraag wie er méér incompetent
is: Hermans die de terreur en verspillingen heeft genegeerd, of Albayrak die de Staat voor – mogelijk
tientallen – miljoenen heeft benadeeld.
Demonstratie
Toch sympathiek dat advocaten gaat demonstreren voor de belangen van hun cliënten. Maar is het
griffierecht wel zo hoog in vergelijking met de tarieven van advocaten? Want die tellen pas echt door als er
geen recht bestaat op ‗toevoeging‘ (rechtsbijstand door de staat) en ook minvermogenden betalen soms wel
€ 750 eigen bijdrage. Dus als die goedwillende advocaten straks gaan werken tegen het lage
rechtbijstandstarief, dan krijgen ze ‗cliënten‘ genoeg. Al was het maar door de tienduizenden oplichtings- en
wanbetalersgevallen van méér dan € 25.000 waarmee de middenstand en bedrijven worden opgezadeld.
Economisch delict
Een taxichauffeur die van zijn zuurverdiende inkomen maar liefst € 1.100 boete moet afdragen, zonder dat
er een rechter aan te pas komt, voelt zich terecht bestolen. Het ‗economische delict‘ ging om een onbenullig
stukje administratie dat dient om ‗zwart‘ inkomen te kunnen achterhalen. Benieuwd met hoeveel miljoen
boete de bankiers en verzekeraars worden bestraft wegens hun delicten in miljardenhoogte. En nog steeds
werd er niemand gearresteerd…
Fatsoen
Van links tot rechts zijn onze ‗fatsoenlijke‘ politici over de woorden van Geert Wilders gevallen, terwijl
premier Rutte zich druk maakte of de premier van een vijandig land wel netjes genoeg wordt omschreven.
Wie echter naar de internationale politiek kijkt, bijv. in Groot-Brittannië, ontdekt dat het Nederlandse
spruitjesfatsoen daar ver te zoeken is; zeker als er ergens een microfoon openstaat. Eigenlijk wisten we dit
al sinds de moord op Pim Fortuyn; in het boek van Ine Veen kunnen al die verontwaardigde politici nog eens
nalezen hoe zij en hun soortgenoten toen al tekeergingen. Inderdaad, verbijsterend, beledigend en hoogst
onfatsoenlijk.
15 miljard
Dit kabinet gaat – als het meezit – 18 miljard bezuinigen. Daarbij verdwijnt volgens minister Schippers 15
miljard extra in de gezondheidszorg waar de misstanden met de dag toenemen, en de rest gaat nog steeds
naar linkse hobby‘s zoals immigratie en ontwikkelingshulp. Intussen is de EU nagenoeg failliet en laten we
ons chanteren door schurkenstaten als Roemenië, Turkije en Marokko.
Het aantal bejaarden dat hier een bijstandsuitkering komt ‗ophalen‘, omdat ze geen recht hebben op AOW is
verdubbeld en de pensioenfondsen mogen onbeperkt speculeren op de beurs. Illegaliteit (200.000 –
300.000) is nog steeds niet strafbaar en verder werd er ook niemand gearresteerd van de banken en
verzekeraars. Zie daar het ‗hervormingskabinet‘ Rutte
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Duitsland blijkt nog erger bankroet dan Griekenland
EU bezuinigt: Bijna half miljard voor voedselhulp aan arme Europeanen geblokkeerd
De vrijwel ongelimiteerde creditcard die de EU aan Griekenland heeft
gegeven wordt vooral betaald door de Duitsers, die echter minstens zo diep
in de schulden blijken te zitten.
Alle ogen in Europa en de wereld hebben zich op de Duitsers gericht nu het
Internationale Monetaire Fonds (IMF) heeft aangegeven dat de
schuldenproblematiek van Italië mogelijk al over zes weken de lang
gevreesde grote crash teweeg zou kunnen brengen. Leiders van de
eurozone hopen en bidden dat Duitsland nogmaals flink de portemonnee trekt, maar wat blijkt? De Duitse
regering heeft het grootste deel van de Duitse staatsschuld verzwegen voor het publiek. Met € 7 biljoen
schuld in plaats van de officiële € 2 biljoen is Duitsland feitelijk nog erger bankroet dan Griekenland. En dan
te bedenken dat de eurozone alleen nog vanwege de Duitse miljardenbijdrage overeind staat.
De Europese politici hebben nog zes weken om de euro te redden en te hopen op een wonder (5). Lukt dat
niet dan volgt naar verwachting een instorting die vele malen erger zal zijn dan de Lehman-crisis uit 2008.
De gehate miljardair George Soros weet het al zeker: het bankroet komt eraan, eerst van Griekenland, dan
van Portugal, vervolgens Ierland - en dan van het hele Europese bankensysteem.
Europa bezuinigt op allerarmsten
De Europese Centrale Bank heeft dit weekend voor het eerst toegegeven dat een Grieks bankroet ondanks
alle reddingsmiljarden mogelijk niet meer te vermijden is. Tijdens de herfstconferentie van het IMF en de
Wereldbank was de eurozone dan ook hét zorgenkindje. De EU beloofde werk te maken van de
aangekondigde forse bezuinigingen, te beginnen bij de allerarmsten. Dat is geen grapje: de rijkste lidstaten
hebben inmiddels € 480 miljoen euro voor voedselhulp aan arme Europeanen geblokkeerd (2). Tja, de
record bonussen voor de managers van de failliete Europese banken moeten toch érgens van betaald
worden. En wat te denken van al die extreem dik betaalde en royaal 'gecompenseerde' EU-bureaucraten in
Brussel ? Die kunnen we toch geen 40-urige werkweek aandoen (3)?
Instorting al over zes weken?
Ondertussen heeft de EU gewoon weer nieuwe miljarden beloofd aan het al even bankroete Kroatië, dat op
1 juli 2013 lid van de EU wordt. Waar die miljarden vandaan moeten komen? Als u het weet, weten de
Europese leiders het ook. Er is echter een grote kans dat het zover niet meer zal komen, omdat de eurozone
dus mogelijk al over enkele weken in elkaar stort. Dan volgt er ook in de 'veilige' landen Duitsland en
Nederland een bankrun. Buitenlanders zien de bui al hangen en zijn inmiddels begonnen hun tegoeden van
de Europese banken af te halen (7).
In Duitsland blijkt de regering 'vergeten' om de financiële verplichtingen voor ouderen, zieken en
hulpbehoevenden bij de schuldenlast op te tellen*. Het gaat hierbij om ongeveer € 5 biljoen (!!!) die de Duitse
regering gemakshalve onder tafel heeft geschoven. De totale Duitse schuldenlast van € 7 biljoen is daarmee
185% van het Duitse BNP, en niet de officieel opgegeven 83%. Ter vergelijk: Griekenland heeft in 2012 een
schuldenlast van 186% van het BNP. Italië staat nu op 120%. De kritische grens, waarop de schulden de
economische groei gaan belemmeren, ligt op 90%.
* Opgemerkt dient te worden dat vrijwal alle Westerse landen zich schuldig maken aan deze 'creatieve'
rekenmethoden.
Krankzinnige linkse luchtkastelen
Sinds haar aantreden heeft de huidige bondskanselier Angela Merkel meer schulden gemaakt dan alle
kanseliers van de afgelopen 40 jaar bij elkaar. De Duitse 'Groenen' partij heeft echter een interessante en
typisch 'linkse' oplossing voor het probleem bedacht: Duitsland moet zo snel mogelijk 220.000, vooral oude
en zieke Afrikanen laten immigreren en in het sociale systeem opnemen (6). De kinderen van deze
immigranten moeten dan in de toekomst die extra € 5 biljoen die nodig is voor de ouderen en zieken bij
elkaar zien te verdienen.
Hoe krankzinnig dit soort linkse luchtkastelen zijn blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat er in Europa steeds
meer biobrandstof moet worden geproduceerd en gebruikt. De Europese Commissie heeft in een intern
rapport echter geconstateerd dat biobrandstoffen 'extreem schadelijk voor het milieu' zijn (8), maar dat zal de
milieulobby een zorg zijn. Hetzelfde geldt voor het weggooien van honderden miljoenen euro's voor de bouw
van volkomen zinloze windmolenparken. Nieuwe studies wijzen niet alleen uit dat deze windmolens de
natuur vernietigen, maar ook dat de windenergieproducenten miljoenen euro's subsidie krijgen om de
windmolens STIL te laten staan. Ook dit is geen grapje! Het kost namelijk nóg meer geld om de windmolens
te laten draaien op uren dat al die stroom niet nodig is (4).
Betonnen muur
Eerlijk is eerlijk: de 'duurzame' milieu/windmolen/biobrandstof/global warming koorts heeft niet alleen de
linkse partijen in zijn greep gekregen, maar het grootste deel van de Europese politiek. Terwijl er op deze
wijze miljarden over de balk worden gesmeten worden de burgers bedrogen met leugens en valse
berekeningen die zouden aantonen dat de euro zo goed zou zijn voor onze economie. Maar ja, onze politici
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en hun meesters bij de banken beweren het nu eenmaal, en 'dus' gelooft de gemiddelde burger het nog
steeds. Niet voor niets behoren Nederlanders en Duitsers volgens onderzoeken tot de gelukkigste volken ter
wereld. Wat zal de klap waarmee we met zijn allen tegen de aan het einde van de tunnel staande betonnen
muur zullen smakken daarom extra hard aankomen.
Xander - (1) KOPP, (2) Lalibre, (3) Telegraph , (4) KOPP, (5) The Guardian
(6) Landtag Sachsen, 7) Frankfurter Allgemeine Zeitung, (8) Meine-Landwirtschaft

Beatrix is not amused
Dit is het ex jacht van Freddy Heineken, de Something Cool, dat in
2008 verkocht werd. Wat dit met Beatrix te maken heeft ?
Freddy nodigde graag leden van de huizen Lippe en von Amsberg
uit op zijn jacht , waarna er een tripje over de Middenlandse Zee
gemaakt werd. Totdat …….
Onderdeks mocht Freddy gewoon Beatrix tegen mevrouw von Amsberg zeggen, maar o wee als de handel
bovendeks kwam en er derden in de buurt waren. Of Freddy dan maar even hare maje wilde zeggen,
hetgeen de bierbouwer deed besluiten een einde te maken aan dit soort uitstapjes met deze mevrouw.
De bovenstaande inleiding geeft een goed beeld van het karakter van onze moeder des vaderlands en dit
werd gisteren weer eens bevestigd toen er zo maar uit het volk een man opstond, die vertelde dat Claus zijn
zoon de raad gegeven zou hebben een ( ECHTE) studie te volgen omdat de kans dat hij ooit nog eens
staatshoofd zou worden niet 100% waren. Was het daar maar bij gebleven, maar toen ook nog aan het licht
kwam, dat Claus een duidelijk meer liberaal beeld had hoe de functie als staatshoofd moest worden ingevuld
en hij te horen had gekregen dat hij zich in feite daar niet mee behoorde te bemoeien, zakte Claus weg in
een tot aan zijn dood voortdurende depressieviteit. Beatrix was not amused.
Begrijpelijk als wij naar de houding en uitstraling van ons staatshoofd kijken, waar een koelkast mee
vergeleken, nog op een gezellig knapperend haardvuurtje lijkt.
Wij gaan even de grens over en lezen wat onze Oosterburen ( der Spiegel ) over Claus en zijn
―gevangenschap‖ te melden hadden :
Der Legationsrat a. D. Claus von Amsberg, 56, hat sich seit seiner Hochzeit 1966 mit Beatrix, jetzt Königin
aller Holländer, angestrengt bemüht, das Wunschbild der Untertanen mit Leben zu füllen. Leicht fiel es ihm
nicht, denn von Hause aus ist er scheu und gehemmt, erzogen und befangen in den steifen Konventionen
von Adel und Diplomatie. Doch was das Protokoll des königlichen Hofes dem deutschen Adelsmann dann
zugemutet hat, Jahr für Jahr, konnte er wohl doch nicht lebenslang ertragen. Es war eine Kinderrolle:
Gerade sitzen, Öhrchen spitzen, Hände falten, Mündchen halten. So kam die Schwermut über ihn.
Todtraurig, verzweifelt, antriebslos und ohne Hoffnung, heimgesucht von der ―qualvollsten aller Krankheiten‖,
wie sein Arzt meint, liegt Amsberg seit vorletztem Wochenende in einem leicht abgedunkelten
Krankenzimmer der Psychiatrischen Universitätsklinik Basel. Das Klinik-Personal läßt ihn nicht aus den
Augen. Jeder Depressive ist selbstmordgefährdet. Der Suizid ist das eigentliche Risiko der Krankheit – der
Tod als Arzt, bevor die Ärzte helfen können.
Bei prominenten Patienten kommen die Mediziner erfahrungsgemäß besonders oft zu spät. Vor allem
Männer von Rang und Würden verschwenden ihren letzten Rest an Energie darauf, den depressiven
Zustand zu verbergen. Schwermut gilt ihnen als Schande, als Versagen. Der Deutsch-Holländer macht da
keine Ausnahme: Monatelang suchte er die traurige Verstimmung hinter der Maske des von Pflicht und
Reisen erschöpften Mannes zu verbergen.
Im nachhinein verraten die Bilder mehr, die beim letzten offiziellen Auftreten des Prinzgemahls gemacht
wurden: Bei der Parlamentseröffnung im Haag, am 21. September, während der 25minütigen Thronrede von
Königin Beatrix, saß Claus von Amsberg reglos neben ihr, mit krampfhaft ineinander verschlungenen
Händen und starrem Blick. Mit hängenden Schultern und schleppendem Gang, typischen Symptomen der
Krankheit, hatte er dann den rosaroten Thronsessel verlassen. Der holländische Psychiater Professor S. J.
Nijdam empfahl, der deutschblütige Patient möge sich einer Therapie in seiner Muttersprache unterziehen –
in Basel
Waarom dit lange stuk uit der Spiegel ( Nov. 1982) omdat de Nederlandse pers hierover moest zwijgen,
terwijl je geen psycholoog hoefde te zijn om te zien dat deze man die weliswaar zelf voor het grote geld en
aanzien had gekozen, wegkwijnde naast een vrouw, die ( nogsteeds) met ijzeren vuist iedereen in haar
omgeving commandeert. Misschien daarom dat zij en haar schoondochter elkaar zo goed begrijpen, want
mocht het onverhoopt toch zo ver komen dat kapitein Iglo de troon wordt opgehezen, dan weten u en wij,
wie de broek aanheeft.
http://www.geennieuws.com/2011/09/beatrix-is-not-amused/
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Bijna einde aan Kwartet Midden Oosten door ruzie over conflict Israël-Palestijnen
Premier Netanyahu noemde het een 'absurd theater': Abbas
presenteert in de VN zijn unilaterale verzoek om erkenning voor een
eigen staat, terwijl hij tegelijkertijd blijft zeggen de joodse staat nooit
te zullen erkennen.
Achter de schermen van de 66e Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties is het Kwartet voor het Midden Oosten, dat
bestaat uit de VN, de VS, de EU en Rusland, door een hevige ruzie
over de te volgen koers ten aanzien van het Israëlisch-Palestijnse
conflict bijna uit elkaar gevallen. Met name Rusland en Amerika
kwamen lijnrecht tegenover elkaar te staan over wat er in de
gezamelijke verklaring over de Palestijnse vraag om unilaterale erkenning voor hun eigen staat moest
komen te staan. Ondertussen blijft de Palestijnse leider Mahmoud Abbas weigeren om met Israël te
onderhandelen en wees hij het aanbod van de Israëlische premier Netanyahu om dit nog in New York te
doen, resoluut van de hand.
Onbuigzaam Rusland
Waarnemers constateren dat het voortbestaan van het Kwartet, dat afgelopen donderdag en vrijdag
koortsachtig een compromis probeerde te bereiken, vooral door de onbuigzame houding van Rusland in
gevaar werd gebracht. De Russen spraken hun veto uit over de Israëlische eis dat de Palestijnen eerst de
joodse staat moeten erkennen alvorens er onderhandeld kan worden. Dit leidde ertoe dat ook de Palestijnse
eis aan Israël om vooraf de wapenstilstandsgrenzen van 1949-1967 te erkennen, van tafel ging.
Na wat omschreven werd als 'harde, strijdvolle taal' tussen de Russen en de andere drie leden van het
Kwartet, waarbij openlijk werd overwogen om Rusland uit te sluiten van de gezamenlijke slotverklaring, werd
er uiteindelijk toch een compromis bereikt. Het gevolg van de ruzie is dat er in deze verklaring geen exacte
richtlijnen voor de hervatting van de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen staan. 'Het
voorstel bevat het belangrijkste: de hervatting van onderhandelingen,' aldus premier Netanyahu. 'We moeten
het nog bekijken maar het ziet er bevredigend uit.' Het Kwartet wil dat de vredesonderhandelingen zonder
voorwaarden vooraf worden hervat en dat er eind 2012 een definitief vredesverdrag ligt.
Palestijnen wijzen onderhandelingen af
De Palestijnen, die eerder Netanyahu's oproep om nog in New York te gaan onderhandelen verwierpen,
hebben ook het voorstel van het Kwartet verworpen. Mahmoud Abbas, die het voorstel 'gunstig' voor Israël
noemde, herhaalde dat hij geen enkel voorstel tot onderhandelen in overweging zal nemen als Israël niet
eerst aan een aantal Palestijnse eisen heeft voldaan, zoals het accepteren van de '1967 grenzen' en een
bouwstop in de joodse 'nederzettingen. (1) Ondertussen gaf Abbas met zijn bekende verdraaiing/omkeringvan-de-feiten-tactiek natuurlijk Netanyahu de schuld door hem de de meest onbuigzame Israëlische leider
ooit te noemen. Abbas gaf overigens toe ook door enkele Arabische landen onder druk te zijn gezet om zijn
VN-erkenningsplan te laten vallen (2).
Abbas zaagt aan Oslo akkoorden
Daarnaast schroeft Abbas zijn eisen opnieuw op en zei hij dat de Palestijnen nu ook het in 1994 gesloten
Parijs-protocol, het financiële aspect van de Oslo-akkoorden, willen veranderen. Hierin werd geregeld dat
Israël de belastingen en invoerrechten voor de Palestijnse Autoriteit int en Palestijnen werkvergunningen in
Israël krijgen. Bronnen denken dat, nu Abbas openlijk aan de Oslo akkoorden begint te zagen, Israël op zijn
beurt mogelijk andere onderdelen van 'Oslo' ter discussie gaat stellen. Abbas poneerde zijn nieuwe eis
omdat hij bang is voor Israëlische sancties na zijn vraag om unilaterale VN-erkenning, iets dat in flagrante
strijd is met de in 1993 gesloten Oslo akkoorden. (3)
PA dreigt financieel in te storten
Afgelopen week waarschuwde een hoge official van de Palestijnse Autoriteit dat het terugdraaien of geheel
stopzetten van de Amerikaanse financiële hulp aan de Palestijnen als gevolg van Abbas' negeren van de
Oslo akkoorden de Palestijnen financieel in de afgrond zullen storten. 'Zonder Amerikaanse- en donorhulp is
het risico dat de PA instort zeer reëel,' verklaarde de Jihad, al-Wazir, hoofd van de monetaire autoriteit van
de PA. Hiermee werd opnieuw aangetoond dat de gigantische bijdragen die de Palestijnen al jaren uit het
buitenland krijgen niet zijn gebruikt om een levensvatbare economie op te bouwen, maar grotendeels in de
zakken zijn verdwenen van corrupte officials of werden aangewend om wapens te kopen. (4)
Abbas verwacht dat de VN Veiligheidsraad zich over enkele weken over het Palestijnse verzoek om volledig
lidmaatschap zal uitspreken (5). Hij wilde niet ingaan op de vraag wat de Palestijnen zullen doen als dit niet
gebeurt of als de VS het verzoek inderdaad met een veto treft. Daarnaast is het nog steeds onduidelijk of de
Palestijnen de benodigde 9 van de 15 landen in de Veiligheidsraad achter zich krijgen. Zo niet, dan is een
Amerikaans veto niet nodig om het volledige VN-lidmaatschap te blokkeren.
Geen voorwaarden vooraf
De Israëlische premier Netanyahu verklaarde opnieuw overal over te willen praten, maar geen door de
Palestijnen vooraf gestelde voorwaarden voor onderhandelingen meer te accepteren. 'Laten we nu eens
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stoppen met onderhandelingen over onderhandelingen en het vooraf stellen van voorwaarden', aldus
Netanyahu, die een opsomming gaf van de vele Palestijnse eisen waar Israël al wél aan voldaan heeft en
waar geen enkele positieve reactie op kwam. 'Ik heb de tweestatenoplossing geaccepteerd, 400
wegblokkades verwijderd om het de Palestijnen makkelijk te maken te reizen en heb hun economie
ondersteund. Ook heb ik 10 maanden lang de bouwactiviteiten in de nederzettingen stopgezet. Dat zijn een
groot aantal stappen die voor mij niemand heeft genomen.' (6)
'Vluchtelingen'
Minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman sloot zich hierbij aan. 'De Palestijnen verzinnen altijd
uitvluchten. Waarom niet onderhandelen? Als iemand een uitvlucht zoekt dan vind je er altijd wel een.
Verder blijft Abbas vasthouden aan het 'recht op terugkeer'. Zelfs al krijgt hij een Palestijnse staat in Judea
en Samaria, dan nog wil hij alle vluchtelingen* naar Israëlisch gebied sturen.' Lieberman waarschuwde dat er
'harde maatregelen' zullen worden genomen als de VN akkoord gaat met het unilaterale Palestijnse verzoek.
Ook hij verwelkomde het voorstel van het Kwartet om zonder voorwaarden vooraf te gaan onderhandelen.
(7)
* De Palestijnen hebben het inmiddels over 5 miljoen vluchtelingen. In 1947-1949 waren er ongeveer
700.000 Arabische vluchtelingen uit Israël en 800.000 joodse vluchtelingen, die werden verdreven uit de
omringende Arabische landen. Israëlische voorstellen om deze 'tegen elkaar weg te strepen' worden echter
altijd van de hand gewezen. Waar de gevluchte joden -van wie alle bezittingen werden ontnomen- een thuis
hebben gevonden en gecreëerd in Israël, worden de 'Palestijnse' vluchtelingen en hun nakomelingen in de
Arabische landen om puur politieke redenen doelbewust in vluchtelingenkampen gehouden.
Xander - (1) Ynet News, (2) Ynet News, (3) Arutz 7, (4) Arutz 7, (5) Ynet News, (6) Arutz 7, (7) Ynet News

Boetes,boetes,boetes,boetes en nog eens boetes
De C.D.A./V.V.D. -P.V.V.-regering heeft inmiddels wél zijn ware gezicht laten zien.
Hart van Nederland heeft er al een uitzending aan gewaagd en hieronder volgt dan nog een bericht van een
taxi-chauffeur die ten gerieve van een zieke passagier zijn maandsalaris mag inleveren. De boetes doe
worden uitgedeeld door de overheid, lees politie lopen zowel qua aantal als qua hoogte de spuigaten uit. Het
adagio van meer blauw op straat zal echt niet door elke verkeersdeelnemer onderschreven worden. De kans
tot het oplopen van een ‗bon‘ is inmiddels anno 2011 vele, vele malen hoger dan enkele jaren geleden. Ook
de zaken waar men zich aan dient te conformeren, de eisen die er aan een verkeersdeelnemer wordt
gesteld, zijn legio geworden, dus ook de kans dat e.e.a niet in regel is zoals de netjes heet.
Maar het is niet alleen de politie/justitie die strooit met boetes. Idem zo met de – GEPRIVATISEERDEtelecommaatschappijen, energie-leveranciers etc. Allen hebben op de een of andere duistere manier het
voor elkaar gekregen om als niet-overheid zijnde, toch het recht naar zich toe weten te trekken om boetes te
mogen uitdelen.
Nog even terugkomende op die taxichauffeur die zijn maandsalaris aan de staat mag afdragen. Stel dat het
een jonge vent was, pas getrouwd, dik in de vaste lasten, z‘n vrouw moet uiteraard meewerken, anders
komen ze niet rond. En dan zoiets!En stel je voor; die chauffeur komt privé ergens in een donker straatje die
politie-agent die hem dit geleverd heeft tegen!!!???
Nee, ik suggereer niets, het zou fout zijn, maar ik kan mij zo voorstellen dat er dan iets zou kunnen gebeuren
wat voor niemand prettig is. Één ding weet ik wel, de boosheid, de frustratie, zeker bij de minder
kapitaalkrachtigen die toch al zo gepakt worden, is razendsnel aan het stijgen.
Mensen die al in de financiële problemen dreigen te geraken of erger, er al in zitten, worden vakkundig door
hoge boetes en administratiekosten en later gevolgd door extreme en absurde deurwaarders-kosten nóg
erger de put in gedrukt. In plaats van een goed plan van aanpak worden dergelijke mensen nóg dieper in het
schuldenmoeras geduwd. Mijn vraag is dan ook: ―Is dit een uitgekiend plan‖‗ ? Een vooropgezet systeem om
b.v. de lagere inkomens massaal uit de auto te krijgen of nóg erger?
Één ding is duidelijk; er broeit iets bij een steeds grotere groep mensen en dat zijn dus niet allemaal
mensen; zoals hopelijk vele van onze lezers, die zich gelukkig ook nog eens wat aan Gods‘ geopenbaarde
wil gelegen laten liggen.
Silvia Videler.
Taxichauffeur verbijsterd door boete
( Bron: hart van Nederland)
Totale verbijstering bij Ruud van Wijk. De taxichauffeur uit Amsterdam kreeg vorige week een boete van
maar liefst 1100 euro terwijl hij een ziekenhuispatiënt snel naar huis wilde brengen.
De 58-jarige chauffeur had volgens de agent gefraudeerd omdat hij zijn rittenkaart niet had ingevuld. Dat
kost Ruud nu zijn hele maandsalaris.
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'Duitsland eist bankroet Griekenland in ruil voor groter Reddingsfonds'
Leiders G20 verwachten Grieks bankroet in november - Nationale parlementen bij forse verhoging
Noodfonds buitenspel gezet
Plaatje spreekt voor zich. De 'rode' en 'oranje' landen zitten tot over
hun oren in de schulden. Ook Spanje moet echter steeds meer
rente betalen om geld te kunnen lenen.
Het einde van de eurozone is een reuzenstap dichterbij gekomen
nu Duitsland, dat voor het leeuwendeel van de kosten moet
opdraaien om de Zuid Europese lidstaten overeind te houden, naar
verluid zal eisen dat Griekenland in ruil voor nieuwe miljardenhulp
'gecontroleerd' bankroet gaat om in de eurozone te mogen blijven.
In dit plan zullen de schuldeisers van Griekenland genoegen
moeten nemen met een verlies van maar liefst 50%, meer dan twee
keer zoveel als de 21% die tot nu toe besproken is. Analisten geloven echter niet dat er zoiets als een
'gecontroleerd' bankroet bestaat, en zien, als dit wanhoopsplan doorgaat, de eurozone met nog grotere
snelheid in elkaar storten. Hoewel in de media wordt gesproken over een snellere invoering van het
Europese Reddingsfonds (EFSF), zal zelfs de oorspronkelijke grootte van dit fonds -€ 440 miljard- dankzij
Slovenië en Finland waarschijnlijk pas in 2012 door alle deelnemende landen geratificeerd zijn. We schreven
al eerder dat deze € 440 miljard bij lange na niet genoeg zal zijn om de Zuid Europese PIGGS landen
overeind te houden, maar er eerder aan een bedrag van € 1,5 tot € 3,5 biljoen moet worden gedacht. Dat
betekent dat Duitsland garant moet staan voor een fonds ter grote van 50% tot 133% van het Duitse BNP,
zeker nu het er steeds meer naar uitziet dat Frankrijk zijn AAA rating zal verliezen.
Constructie zet parlementen buitenspel
De recente Europese bankenstress(onzin)test kan de prullenbak in nu de Europese banken op zeer korte
termijn 'geherkapitaliseerd' zullen worden met vele tientallen miljarden euro's. Economen erkennen nu dat,
om Italië en Spanje overeind te houden, het EFSF noodfonds vergroot moet worden naar zeker € 2 biljoen.
Hierbij wordt via de Europese Centrale Bank een constructie opgezet waarbij de landen zonder instemming
van hun parlementen het fonds naar believen naar boven kunnen bijstellen. Omdat Nederland met zijn AAA
status één van de weinige 'gever'landen is betekent dit ongetwijfeld dat ons land vele tientallen miljarden,
mogelijk zelfs meer dan € 100 miljard zal moeten ophoesten. En u dacht dat de huidige bezuinigingen van
het kabinet nu al zo erg zijn?
Grieks bankroet in november
De leiders van de G20 maken zich volgens Sky News inderdaad op voor een Grieks bankroet na oktober.
Tot die tijd worden zoals gezegd de Europese banken van nieuw kapitaal voorzien, om zo te voorkomen dat
meerdere (!) lidstaten van de eurozone omvallen. Het bankroet van Griekenland zal waarschijnlijk pas na de
G20 bijeenkomst in het Franse Cannes (begin november) plaatsvinden. (2)
Het feit dat achter de schermen gesproken wordt van een Grieks bankroet waarin het verlies van de
schuldeisers verhoogd wordt van 21% naar 50% betekent niets anders dan dat de Europese bailouts van
Griekenland faliekant zijn mislukt en alle tientallen miljarden -dus ook de Nederlandse- definitief in rook zijn
opgegaan. De gevreesde 'besmetting' van de schuldencrisis is dan ook naadloos overgegaan in koudvuur
waaraan iedere lidstaat van de eurozone ten onder dreigt te gaan.
Om een complete instorting en mogelijk zelfs revolutie te voorkomen heeft de Duitse economische elite zich
bereid getoond akkoord te gaan met een forse vergroting van het EFSF, dat als een soort financiële firewall
voor de eurozone moet gaan functioneren. De Duitsers eisen echter een prijs: een 'gecontroleerd' bankroet
van Griekenland, waarin de private obligatiehouders een verlies van 50% zullen moeten slikken. De Duitse
en Nederlandse banken hebben voor zover bekend hun Griekse obligaties al lang van de hand gedaan.
'Onvoorstelbaar stompzinnig'
Samengevat: de Lehman-crisis uit 2008 gaat nu definitief op herhaling in Europa, alleen in veel hevigere
mate als destijds in de VS. In de herfst van 2008 dacht de financiële elite ook dat de 'bijkomende' effecten
van Lehman onder controle konden worden gehouden. Dat bleek een forse misrekening te zijn. Toch maakt
men nu precies dezelfde fout door te denken dat Griekenland op de één of andere manier in de eurozone
kan blijven. Analisten vinden het echter 'onvoorstelbaar stompzinnig' dat de eurozone leiders denken dat de
financiële markten dit zullen pikken. (1)
Gevreesd rampscenario
Het gevreesde rampscenario waar veel onafhankelijke analisten en experts al geruime tijd voor
waarschuwen lijkt zich dus inderdaad te gaan voltrekken: Griekenland wordt ten koste van alles in de
eurozone gehouden. En dat 'alles' dreigt nu vrijwel onvermijdelijk de instorting van de hele eurozone te zijn,
met alle dramatische gevolgen -zoals financiële, economische, sociale en maatschappelijke chaos in heel
Europa- van dien. En let u maar op: de verantwoordelijke politici, ook in Den Haag, zullen u proberen wijs te
maken dat ze dit 'totaal niet verwacht' hadden en 'niet hadden zien aankomen'. U moet echter al heel lang
beter weten. - Xander - 1) Zero Hedge, (2) Zero Hedge
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Het zal je kind maar wezen - I
Een kind vertrekt vrolijk naar school maar komt niet meer thuis. Een
kind speelt onschuldig in een speeltuin maar komt niet meer naar
huis. Migrantenkinderen hangen achteloos rond in stations, worden
het hoofd op hol gebracht, 'verdwijnen' en familie ver weg hoort
nooit nog iets van hen. Kinderen uit weeshuizen en andere
instellingen zijn gewilde slachtoffers. Kinderen 'verdwijnen' gewoon
uit psychiatrische instellingen… niemand mist hen. Velen worden,
soms letterlijk, als toetje na ontbijt, lunch of diner opgediend bij
rijkelui.
Een nep filmproducer en enkele ex-rijkswachters brengen de kinderen het hoofd op hol, beloven hen een
mooie toekomst maar dumpen ze in een wereld van porno en snuff movies, ruwe seks tot de dood erop
volgt, ongenadig. Duizenden kinderen overgeleverd aan monsterlijke rijkelui… Ze tellen er ongelooflijk veel
geld voor neer om met de kleine levende mensjes te kunnen doen wat ze willen, hun lusten op bot te vieren
en langzaam het laatste leven uit de tengere lichaampjes te zien vloeien.
De Werkgroep Morkhoven wordt als burgerorganisatie in een bepaalde zaak ingeschakeld waardoor ze op
het spoor komen van internationale kinderpornonetwerken. Omwille van de tegenwerking van officiële
instanties, waaronder justitie, doet de Werkgroep haar onderzoeken grondig en stellen ze duidelijke dossiers
samen waar men niet meer aan kan twijfelen. Drie ministers van justitie passeren ondertussen de revue in
België, M. Wathelet, T. Van Parijs en S. De Clerck. Ze staan erbij en kijken ernaar… Het koningshuis wordt
op de hoogte gebracht door de Werkgroep Morkhoven maar het materiaal verdwijnt spoorloos. Tot wanhoop
gedreven ontwerpt en verspreidt de Werkgroep Morkhoven en de Princesse Decroÿ Fondation een pamflet
met foto's uit de gevonden cd-roms (waarop daders duidelijk herkenbaar zijn). De foto's liegen er niet om:
een meisje vastgeketend met een (heet?) strijkijzer op haar lichaam, een meisje opgehangen aan de polsen
met de benen omhoog en uit elkaar gebonden, een jongen met handen en voeten achter de rug aan elkaar
vastgeketend enz… Naast de foto's staat het verloop van het onderzoek dat de Werkgroep Morkhoven
verrichtte omdat justitie zich ervan afmaakte met: onvoldoende middelen en personeel ter beschikking. Een
burgerorganisatie met vrijwilligers kan het echter wel…
Wanneer de cd-roms door de Werkgroep Morkhoven overgemaakt werden aan het parket, werd
Morkhovenactivist Marcel Vervloesem vervolgd voor het bezit van kinderporno… Op die manier wordt de
boodschapper de boeman en kan het Parket van Turnhout het volledige dossier van duizenden misbruikte
en vaak vermoorde kinderen, waaronder ook baby's, in de doofpot stoppen. De Vlaamse media worden
ingeschakeld om het bedrog compleet te maken en de massa te laten geloven dat er niets aan de hand is en
Vervloesem een vuile pedofiel zou zijn… De echte, rijke, daders blijven zo buiten schot. Meer dan zeven jaar
aan een stuk rijgen de Vlaamse subsidieafhankelijke staatsmedia de leugens aan elkaar om hogere
belangen te beschermen.
Maar de kinderpornonetwerken reiken tot ver over de Belgische grenzen… Nederland, Duitsland, Frankrijk,
Portugal… Daar is men niet zo opgezet met het stilzwijgen rond de zaak en gaat men die netwerken wel
onderzoeken en in de media brengen. Maar men houdt in België vol dat er geen sprake is van internationale
kinderpornonetwerken, net zolang tot ze niet anders meer kunnen dan aan enkele Parlementsleden, die
verontwaardigd voor de kinderen in de bres springen, toegeven dat er wel degelijk sprake is van zo'n
netwerken. Dat komt echter niet in 't lang en 't breed in de media. Morkhovenactivist Marcel Vervloesem blijft
daarom verstrikt in een aanhouding die langs alle kanten rammelt dat het niet mooi meer is. Hij wordt zelf
gemarteld in de gevangenis, vastgeketend aan zijn ziekbed wanneer hij geopereerd moet worden en terwijl
hij herstelt. Wanneer hij uiteindelijk vrijgelaten wordt, omdat justitie de druk van een illegale aanhouding niet
kan blijven bolwerken, wordt hij verboden het land te verlaten, verboden om met de media over de zaak te
praten, verboden om zich nog met de onderzoeken naar kinderpornonetwerken in te laten enz… Het spreekt
voor zich dat de verboden hem opgelegd worden omdat hij teveel weet. De goudmijn aan bewijzen waarover
de Werkgroep Morkhoven beschikt, is echter tevens zijn levensverzekering. Officieel heeft men geen idee
meer hoe men de zaak nog moet benaderen… De schandvlek reikt dan ook 'royaal' tot in de hoogste
kringen.
Het onrecht kan niet blijven duren maar het verdwijnen van kinderen is niet gestopt, integendeel. Er
verdwijnen meer dan ooit kinderen en baby's die nog voortdurend op een steeds gruwelijker manier
misbruikt en mishandeld worden tot de dood erop volgt. Het is een miljardenindustrie gedirigeerd door rijke
monsters die niks menselijks meer in zich hebben en er alles aan doen om hun handel te vrijwaren. Ze
hebben justitie en co in hun zakken… Vandaag is het een voor jou onbekend kind, morgen kan het UW kind
zijn! Hoelang gaan we dit nog laten gebeuren?! Wat heeft de witte mars opgeleverd?..
Godelieve Vaesen, 22 september 2011
http://renescience.punt.nl/?id=604514&r=1
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MUST SEE – Illuminati NWO Onderzoekers
MUST SEE-Illuminati NWO Researchers John Todd
Geüpload door remiownz4 op 3 dec 2010
Vertaald fragment
Deze video omvat:
- Het Illuminati plan voor 2012
- Het UFO / demonen verband
- Het lot van de NWO onderzoekers John Todd, Fritz Springmeier, Kent Hovind & Bill Cooper
John Todd:
Demonen of gevallen engelen kunnen zich voordoen als een engel des lichts; ze kunnen elke vorm
aannemen die ze maar willen… ook UFO‘s, UFO verschijningen…. Het zijn niets anders dan boze geesten.
Fritz Springmeier was een van de bekendste NWO / Illuminati onderzoekers in de jaren ‘90.
Hij sprak bijvoorbeeld over de demonische hybriden, welke de Illuminati aan het ‗fokken‘ zijn voor het
Buitenaardse Complot, de Fake buitenaardse invasie.
De VS heeft ook vliegende schotels. De co-piloten zijn aliens, demonen! Ik ben tot de conclusie gekomen
dat er geen goede aliens bestaan. De aliens zijn demonen, en er is sprake van een vermenging van aliens
(demonen) en menselijk vlees en bloed! Daarnaast is er tevens sprake van andere genetische
experimenten.
Ik zal je laten zien hoe verfijnd dit programma van satan is. Zij hebben een programma om de kerken te
infiltreren! Iedereen die een christen is, wordt opgepikt en vervangen…., vervangen door een Illuminati
afgezant.
Hier komt de Paus in beeld…, die met zijn handen het teken van satan maakt.
In 2003 werd ook Fritz Springmeier gevangengezet.
Kent Hovind:
Er zijn in feite twee soorten UFO‘s, Top Secret Overheidsvaartuigen EN satanische ofwel demonische
manifistaties.
Kent Hovind was vooral bekend door het spreken in scholen over Schepping versus Evolutie.
Ook hij werd gevangengenomen.
Bill Cooper:
Bill Cooper was waarschijnlijk de laatste actieve NWO onderzoeker en maakte tevens de satanische
connectie. Hij sprak over de Illuminati, hoe zij constant verschillende delen van de regering aan het
bedriegen waren inzake UFO‘s. (AREA 51 crash en MJ-12 om er een paar te noemen.)
Ik geloof steeds meer dat de UFO technologie echt is. Ik heb Top Secret overheidsdocumenten gezien,
waarin stond dat buitenaardsen deze aarde hebben bezocht. Ik wilde weten hoeveel hiervan waar was, en ik
begon met onderzoek of buitenaardsen echt zijn. Wat ik ontdekte, was verbazingwekkend. Wat ik ontdekte
is, dat er reeds een plan bestaat sinds 1917, en waarschijnlijk al eerder, om een nagemaakte buitenaardse
bedreiging te creëren op deze aarde, met als doel één totalitaire wereldregering.
Nadat Bill Cooper de 9/11 activiteiten voorzegde, vóórdat het gebeurde, konden de Illuminati hem niet in
leven houden. Hij werd buiten zijn huis vermoord.
Cathy O’Brien (ex-Illuminati Mind Control slachtoffer):
Ik weet van het plan van de Illuminati om ons allemaal totaal hulpeloos te maken.
Gezien alle Apocalyps- en 2012 films, die de Illuminati maakten, worden deze reeds voorspelde
gebeurtenissen (fake alien invasie om de wereld over te nemen) rond 2012 verwacht.
Begrijp dat deze criminelen (Illuminati) informatie en technologie achtergehouden hebben, onder het mom
van Nationale Veiligheid. Ze zijn technisch gezien minstens 25 jaar op ons vooruit! Kun je je voorstellen wat
ze nu hebben?
Er heeft reeds een Disclosure conferentie plaatsgevonden; de Illuminati stonden dit toe.
De regering van de VS heeft gecrashte UFO‘s ingenomen van buitenaardse rassen. Dus opereren deze
buitenaardsen buiten de regering om? Of IS deze niet-menselijke strijdmacht de overheid?
Als hoge satanisten is ons verteld, dat de Illuminati aan de top, zeer machtige satanische geestelijke wezens
zijn op een heel hoog niveau, hetgeen niet helemaal onjuist is omdat de mensen, die deel zijn van de
Illuminati, bezeten zijn door deze wezens (Ex-Satanist Hogepriester Stephan Dollins).
De vraag is nu, wat zijn ze momenteel van plan?
Enkele van de 25 doelen van de Illuminati:
- Financiële Depressie
- Voedsel- en Watertekort
- Stijgende Olie- en Energieprijzen
- Instabiliteit en Angst creëren tot in 2012 (geënsceneerde gebeurtenis in 2012)
- Verminderen van de bevolking tot hoogstens 6 miljard mensen door o.a. WO III, hongersnoden, virussen
Voor iedereen, die nog twijfels heeft over Obama… ja, hij is een van hen. Hij is lid van de CFR, waardoor hij
zo dicht als mogelijk bij de Illuminati staat, zonder een hoge graad Vrijmetselaar te zijn (31+), een hoge
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occultist of een lid van de Skull & Bones Loge, zoals Bush jr. Obama wordt verteld wat te doen en wat te
zeggen, net als voorgaande Illuminati marionetten.
Video ook te zien op http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/cteZqShxrS0
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/

Het geheime ruimtevaartprogramma van de Illuminati
Geüpload door AlienStephmother op 2 mrt 2011
Video bekijken, ga naar
http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/rOIXCW9rXJYUFO
Reverse Engineering - Ed Grimsley – ‗Off planet‘ Ruimtevloten Bestaan!
Bestaan RUIMTEVLOTEN?
De mogelijkheid van een ‗off planet‘ ruimtevloot kreeg nog meer geloof,
toen een jonge Schotse hacker, genaamd Gary McKinnon, onlangs
inbrak in de Pentagon computers. Naar verluid kwamen er namen van enkele van onze ‗off-planet‘ VS
ruimtevloten (met de afkorting: USSS) naar boven, twee specifieke ruimteschepen, (de USSS LeMay en de
USSS Hillenkoetter), en de namen van de diverse bemanningen, hun gelederen, en de overdracht van taken
tussen die verschillende ruimteschepen.
Pentagon woest
Deze inbreuk op de computerbeveiliging maakte het Pentagon zo woedend, dat de Amerikaanse regering
McKinnon heeft uitgeleverd aan de VS wegens beschuldigingen van computerinbraak met een straf van
LEVENSLANG IN DE GEVANGENIS! Dit is zeker een manier om een ontdekker van verboden informatie
permanent uit te schakelen.
Vertaald fragment
HET GEHEIME RUIMTEVAARTPROGRAMMA VAN DE SCHADUWREGERING
Gary McKinnon hackte NASA‘s computers… Hij vond bewijs van een ‗Off planet‘ Ruimtevloot, een vloot in
feite bestuurd door de geheime regering van Amerika. Een project van de ‗Black Operation‘. Nog meer
sinister is de technologie rondom de ruimteschepen, zoals back engineering (anti-zwaartekracht), crashed
ET craft.
In een interview met Ed Grimsley bevestigde Ed dat een techniek ontwikkeld is, die door generaties vrij
gebruikt kan worden. Ed was in staat om deze geheime vaartuigen te filmen in infrarood met zijn
zelfgemaakte apparaat. We besloten met Ed mee te gaan naar de woestijn en zelf getuigen te zijn.
Ik kon niet vergeten dat McKinnon een document had gevonden, dat heette ‗Non Terrestrial Offices‘ (Niet
Aardse kantoren). Het omvatte namen en ranken van VS Luchtmacht personeel, nergens anders
geregistreerd. Het bevatte ook informatie over schip-tot-schip overbrengingen. Gary zei dat hij WIST dat de
overheid anti-zwaartekracht technologie, UFO technologie en Vrije energie (o punt energie) verzwijgt. Een
voorbeeld was het sigaarvormige naadloze object, dat hij zag. Het object leek niet door mensen gemaakt.
…. Een Delta schip vloog over onze hoofden om voor onze camera stil te staan. De stemmen in de videoclip
zijn echt, en vastgelegd toen het Delta schip met een gigantische snelheid over onze hoofden heen vloog…..
Tot nu toe hebben we vanavond ongeveer 15 ruimteschepen gezien, sommige vliegen 200 mijl hoog met
een snelheid van 30.000 mijl/uur, precies waar McKinnon over sprak.
Ed Grimsley heeft de aandacht gevestigd op het illegale Ruimteprogramma, dat ET (Buitenaardse)
technologie gebruikt, welke de energiebehoeften van de mensheid zouden kunnen oplossen. Gary
McKinnon is door de UK aan de VS uitgeleverd om daar terecht te staan. Niets wordt door NASA gezegd
over wat Gary daar heeft gevonden…
Zie ook:
Antigravity, CERN, Stargates & The Secret Space Program
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kjOiTn2qtqE
In dit filmpje kun je o.a. een vliegende auto bekijken…
Het Pentagon geeft toe dat er 2.3 triljoen dollar mist. Waar ging dit geld naar toe?
Naar het geheime ruimtevaartprogramma.
Het is belangrijk te weten dat anti-zwaartekracht, CERN (LHC), sterrenpoorten en dit geheime
ruimtevaartprogramma allemaal met elkaar te maken hebben.
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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Grieks drama: niemand komt nog buiten door geldgebrek
Tip van: S. Janssen
Zelfmoord en racisme nemen toe
Kan een land als Griekenland failliet gaan? Zo ja, dan dringt zich
een andere vraag op: komen de werknemers/burgers dan ook op
straat te staan? Dat laatste is nu al aan het gebeuren. De Griekse
middenklasse koestert iedere cent, niemand gaat nog uit. ―Daar is
geen geld meer voor‖, klinkt het bij de wanhopige bevolking.
De politici verdienen de doodstraf. Het is nochtans een mooie kans voor hen om helden te worden,
De mensen hebben zich teruggetrokken en kijken machteloos toe. Maar woede is groot en kan weldra tot
uitbarsting komen. De rellen van juni zullen daarnaast niets lijken.
Het lijkt wel een nachtmerrie waaruit we niet kunnen ontwaken. Misschien is het wel een goede zaak dat we
onze kabeltelevisie moesten uitschakelen. Ik volg het nieuws nu enkel nog via internet.
Dmitris Andreou
Vastgoedmakelaar Dmitris Andreou verkocht voor het laatst iets in juni. Zijn vrouw verdient de kost met het
voorbereiden van examens Engels voor studenten aan de hoge school. Zij verdient intussen geen cent
meer. De spaarcenten van het gezin zijn al geplunderd. ―Soms kunnen we enkel kopen wat noodzakelijk is
en soms hebben we zelfs daar geen geld meer voor. We moeten iedere cent tellen zodat we kunnen kiezen
tussen brood, melk en boter‖, zegt Mary. Het gezin uit de Griekse middenklasse geeft een ander beeld van
de bevolking die we anders enkel met geweld zien demonstreren telkens de Griekse regering met een
voorstel van de Europese Unie instemt. En net bij deze mensen schuilt het grootste gevaar voor de toekomst
van Griekenland, stelt Paul Mason, economisch expert van de BBC, in The Telegraph. De middenklasse
trekt zich terug uit het sociale en politieke leven van het land.
Doodstraf
―We zouden de politici graag geëxecuteerd zien worden‖, zegt Maria zonder glimlach. ―De meeste mensen
zeggen dit: de politici verdienen de doodstraf. Het is nochtans een mooie kans voor hen om helden te
worden, om op te staan en de bevolking te verdedigen. Maar dat doen ze niet.‖
―Ik kan ‗s avonds niet meer naar het nieuws op televisie kijken‖, zegt Dmitris. ―Met de constante onzekerheid
zou het onze gemoedstoestand op een laag pitje zetten. Het lijkt wel een nachtmerrie waaruit we niet
kunnen ontwaken. Misschien is het wel een goede zaak dat we onze kabeltelevisie moesten uitschakelen. Ik
volg het nieuws nu enkel nog via internet.‖
Zelfmoord en racisme
In heel Europa zijn landen maatregelen aan het nemen om niet te worden zoals Griekenland. Ierland en
Portugal hebben flink bespaard en ook op Italië en Spanje rust heel wat druk. Maar voor de 11 miljoen
Grieken lijkt niets nog te helpen. De belastingsverhoging is een drama voor de middenklasse. Gezinnen als
de familie Andreou zagen hun inkomen de voorbije twee jaren gehalveerd worden. En net omdat deze laag
van de bevolking zijn levensstijl moest opgeven, is de Griekse situatie zo vluchtig.
Het voorbije jaar is het aantal zelfmoorden in Griekenland met 40 procent gestegen. Sinds 2007 is het aantal
diefstallen en inbraken bijna verdubbeld. De haat tegenover migranten is gigantisch geworden. Voor de
deuren van liefdadigheidsinstellingen staan doorgaan mensen uit Irak, Somalië of Nepal aan te schuiven. Nu
moeten de Grieken zelf aansluiten door de enorme werkloosheid.
De voorbije maanden waren heel chaotisch voor de Griekse bevolking. Het leidde tot een nieuw pakket
maatregelen van de Europese Unie. De familie Andreou mag zich opmaken voor nog een extra belasting.
Volgens een Griekse journalist is de situatie als een slapende vulkaan. De mensen hebben zich
teruggetrokken en kijken machteloos toe. Maar woede is groot en kan weldra tot uitbarsting komen. De
rellen van juni zullen daarnaast niets lijken, aldus Antonis Papayiannidis.
Wanhopig
Als Griekenland de komende weken geen derde keer gereanimeerd kan worden, zal het drama zich
uitbreiden. Niet alleen de Griekse banken zullen tenonder gaan, ook enkele Franse banken zullen worden
meegesleurd. En dan is er de vraag of Griekenland met de euro kan blijven betalen. Het zijn deze
onheilsberichten die Dmitris Andreou niet meer kan aanhoren. Zijn gezin heeft geen spaargeld meer over en
gaat hoe dan ook nog jaren ellende tegemoet. Zijn twee dochters Phaedra (16) en Ira (12) zullen
waarschijnlijk nooit kunnen studeren, want daar is geen geld meer voor. Zelfs nu in het secundaire onderwijs
gaan de zaken slecht. De meisjes moeten het zonder boeken doen en hebben in de plaats daarvan CD‘s
gekregen. ―Het voelt aan alsof we in een land leven dat net uit een oorlog is gekomen‖, zegt Mary. ―Er is
geen optimisme, we weten niet wat er nu gaat gebeuren. We proberen alleen maar te overleven.‖
Wat in Griekenland gebeurt, heeft geen voorgaande sinds de jaren 30. De hele middenklasse van een
ontwikkeld land trekt zich terug uit het sociale en politieke leven. De relschoppers in Athene waren de
voorbije maanden vaak mensen uit deze sociale groep: bankbedienden, binnenhuisarchitecten,
muzikanten,… allemaal weerstaan ze het traangas waarmee de politie de betogers op afstand houdt. Het
kan hen niet meer schelen, de Griekse bevolking heeft de hoop opgegeven. (gb) - 25/09/11 Bron: HLN
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