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Maandagmorgen briefing (Week 39, 2011): Arabische lente update
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 03-10-2011
Als midden augustus duizenden mensen in de Tunsische hoofdstad Tunis de
straat op gaan om te protesteren tegen de corruptie in politiek en justitie, de
toenemende werkloosheid, het immer duurder wordende leven en de voortgang
van de ―reformatie‖, lijkt alles wat de protestbeweging die op 14 januari de
Tunesische sterke man Ben Ali ten val bracht in werking stelde, slechts een
momentopname. De proteststoet, op weg naar het ministerie van Binnenlandse
Zaken, wordt uiteindelijk tot stoppen gebracht met politiekogels. Op 23 oktober
zullen de eerste vrije verkiezingen na de ―revolutie‖ van januari plaatsvinden
(verkiezingen die keer op keer door de tijdelijke machthebbers werden
verschoven) waarbij ―oude bekenden‖ uit het Ben Ali regime, moderaat
voordoende islamisten als An-Nahda (moslimbroederschap), extremisten en losse verbanden van
Tunesische ex-pats, intellectuelen en activisten strijden om de toekomst van Tunesië. De huidige status quo
betekent echter toenemende werkloosheid (van 14% van de beroepsbevolking einde 2010, naar 19% in juli
2011), stijgende levensmiddelen- en energieprijzen, een neoliberale politiek gekoppeld aan IMF en
Wereldbankleningen en weinig tot geen perspectief voor de meer dan vijf miljoen jongeren in het Noord
Afrikaanse land.
De wanhoop laat zich lezen in de stijging van het aantal vluchtelingen op het Italiaanse eiland Lampedusa.
Waar na de revolutie ongeveer 6,000 vluchtelingen de sprong naar Europa waagden, telt hun aantal nu al
48,000. Ondertussen wordt Tunesië zelf overspoeld door vluchtelingen uit buurland Libië. Naar schatting van
het UNHCR zijn 335,000 mensen vanuit Libië naar Tunesië gekomen, waaronder zeker 68,000 Tunesiërs
die werkzaam waren in Libië.
Egypte
Ook in Egypte begint de Arabische lente met een soort tweede aanloop. Na de val van Mubarak, en de
overname van de macht door het leger met ex-minister van Defensie en veldmaarschalk Mohammed
Hoessei Tantawi aan het stuur, laaien de protesten weer op. Werd het leger tijdens de Egyptische revolutie
nog toegejuicht vanwege haar afwachtende houding in de strijd tegen het Mubarak-regime, zet nu vooral het
instant houden van de ―noodtoestand‖, een noodwet uit 1982 en het voor militaire rechtbanken slepen van
duizenden activisten kwaad bloed. Oude en nieuwe partijen in Egypte liggen vrijwel allemaal overhoop met
de militaire raad. Er is strijd over de kieswet, de grondwet en de verkiezingen zelf. Na weken van protest lijkt
het leger iets te willen toegeven op het vlak van de verkiezingen maar werkelijke hervormingen, laat staan
de gang naar werkelijke democratie, laten lang op zich wachten.
Het leger, dat haar tentakels heeft in vele sectoren van de Egyptische economie, heeft veel te verliezen. Niet
alleen staan de miljarden ―militaire steun‖ vanuit met name de Verenigde Staten op het spel, maar een
werkelijk ―hervorming‖ in Egypte betekent ook wellicht het einde van miljarden-geldstroom vanuit aan het
leger gekoppelde corporations, staatsbedrijven en semi-staatsbedrijven, inclusief inkomstenverlusten bij de
zittende Egyptische (militaire) elite.
Van de 80 miljoen Egyptenaren leeft de helft onder de armoedegrens van 1,50 dollar per dag aan
inkomsten. Sinds het begin van de Libië-oorlog heeft het land 211,000 vluchtelingen vanuit Libië
opgenomen, waarvan 112,000 Egyptische ex-pats die met hun werk in Libië een veelvoud van hun aantal in
Egypte onderhielden. Met nog altijd oplopende kosten voor het levensonderhoud (brood), blijft de armoede
in Egypte een tikkende tijdbom.
Het zijn vooral de religieus-geïnspireerde politieke groeperingen die hier voorsprong hebben op alle overige
Egyptische groeperingen. Een moslimbroederschap onderhoudt een groot sociaal netwerk en vervult al jaren
functies op het gebied van armenzorg, gezondheidszorg en sociale ondersteuning die de staat laat liggen.
Het is daarom niet verwonderlijk dat de Verenigde Staten nu al contacten knoopt met het
moslimbroederschap, die mogelijk een belangrijke politieke factor worden in de voor de VS belangrijke
bondgenoot Egypte (los van de hervonden liefde van de VS voor islamisten in bijvoorbeeld Syrië en Libië).
Het mogelijk beïnvloeden van het Egyptische standpunt richting Israël speelt hierbij een niet onbelangrijke
rol. Naast de wens tot zelfbeschikking over de Sinai-gebieden voor Egypte en de voor Israël zeer belangrijke
vredesverdragen met Egypte (geen zorgen om de zuidgrens en weinig kritiek vanuit Egypte over het
apartheidsbeleid ten aanzien van de Palestijnen), staat voor Israël, en daarmee de Verenigde Staten, veel
op het spel. De teneur in Egypte ten aanzien van de Israëlische staat is op dit moment ronduit negatief.
Aanslagen op de gaspijpleidingen die ―onder de marktwaarde‖ gas leveren aan Israël, de bestorming van de
Israëlische ambassade in Cairo en de diplomatieke bekoeling na het neerschieten van Egyptische
grenswachten door Israëlische eenheden maken de situatie, naast de irritatie over de Palestijnse kwestie, tot
een ―strategische catastrophe‖ voor Washington en Tel Aviv.
Bahrain/Saudi Arabië/Oman/Koeweit etc
Hoewel in staten als Oman, Saudi Arabië en Koeweit in navolging van Tunesië en Egypten ook protesten
voor meer gelijkheid losbarsten, weten de rijke oliestaten met veel geld en sociale ondersteuning de onrust
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snel weg te nemen. In Marokko en Algerije doen de machthebbers toezeggingen ten aanzien van
democratiseringen en weten zou het protest langzaam te verstikken. In Bahrain komt het echter tot een
buitenlandse invasie om de vooral sjiietische protestbeweging neer te slaan. Met hulp van Saudia Arabië
weet het kleine koninkrijk de status quo veilig te stellen. De leiders van de opstanden zijn ondertussen
veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen. Als beloning kan het strategische mini-staatje rekenen op
hernieuwde militaire contracten en steun vanuit de Verenigde Staten.
Jemen
Met de terugkeer van zittende president Saleh, na een tijdelijk verblijf in Saudi Arabië om van wonden te
herstellen, lijkt het geweld in Jemen een nieuwe ronde in te gaan. In het ―armenhuis van de Arabische
wereld‖ staat het regime tegenover duizenden woedende armen, opstandige stammen en overgelopen
legereenheden. De dagen van Saleh lijken geteld, al houdt de president nog immer krampachtig vast aan de
macht. Zoals de ―vriendenkring van Jemen‖, de Perzische Golftstaten en de Verenigde Staten en EU,
vasthouden aan Saleh. Klaarblijkelijk is er nog geen vervanging gevonden voor de impopualire Saleh die in
dezelfde mate de belangen van het westen in het strategisch gelegen land kan behartigen. De Verenigde
Staten hebben ondertussen wel hun bemoeienis in Jemen opgeschroeft door bijna dagelijks met drones
doelen in het land te beschieten. Inclusief door Obama goedgekeurd aanslagen op Amerikaanse
staatsburgers.
Libië
Hoewel de zogenaamde Libische ―overgangsraad‖ ondertussen beschikking heeft gekregen over de
―miljarden van Ghadaffi‖, een plaats heeft gekregen in de VN en de Arabische Liga, en als ―legitieme
vertegenwoordigers van het Libische volk‖ door de EU en VS wordt gezien, is tot op heden compleet
onduidelijk wat de raad voor ogen heeft bij een ―democratisch Libië‖. Verkiezingen zijn nog niet
uitgeschreven, er is nog geen grondwet, een politiek landschap met verschillende partijen ontbreekt en
bovendien staat Libië ondertussen op de rand van een totale burgeroorlog, met strafexpedities tegen het
Ghadaffi loyale Sirte, het achterstellen van ―minder-loyale‖ stammen en de frustratie bij de bevolking over de
bombardementen van de NATO.
Bovenstaande hindert de overgangsraad niet nu al kwistig met beloftes te strooien en toezeggingen te doen
over de opbouw van Libië en de exploitatie van de gas- en olievoorraden. De Italiaanse oliemaatschappij
ENI start als eerste de productie in Libië weer op maar ook voor nieuwkomers zijn er volop kansen. Zoals
Christophe de Margerie, chef van de Franse oliegigant Total, opmerkt: ―we zijn al in het land en ik ga ervan
uit dat de exploitatie-infrastructuur niet is beschadigd. We willen vooral zaken doen op het gebied van
vloeibaar gas en helpen om de olie- en gasreserven agressiever en gestructureerder uit te buiten. Onder
Ghadaffi was een groot deel van de exploitatie voor buitenlandse ondernemingen ontoegankelijk.‖ Het
Amerikaanse ConocoPhillips heeft als eerste maatschappij de handen weten te leggen op contracten voor
de levering van 381,000 vaten ruwe olie dat geleverd zal worden aan Frankrijk en Duitsland. Ook GrootBrittannië kan rekenen op vette contracten in verschillende sectoren.
Syrië
Het lot van Syrië blijft tot op heden onduidelijk en de situatie in het land chaotisch. Het Bath-regime blijft
protesten aan de ene kant onderdrukken maar probeert aan de andere kant in sneltreinvaart te hervormen.
De ―oppositie‖ bestaat uit dagelijks protesterenden Syriërs, gewapende groepen en Syriërs in ballingschap.
Daar tegenover staat het Syrische leger en de Syrische veiligheidsdiensten, alhoewel onduidelijk is of deze
partijen dezelfde doelen nastreven.
Welke doelen de EU en de VS in Syrië hebben, is ondertussen glashelder. Eenzijdig leggen de twee
machtsblokken het land sancties op, terwijl voorstellen voor strengere maatregelen tegen Syrië vanuit de EU
ondertussen bijna routinematig door China of Rusland worden geblokkeerd. De BRICS-landen zetten in op
onderhandelingen maar waken voor een tweede ―Libië‖ in Syrië.
De oppositie die in Syrië zelf georganiseerd is, wil vooral onderhandelingen met de regering maar eist het
stoppen van het geweld. Deze groep is nog steeds sterk verdeeld en weet, in tegenstelling tot de magisch
geformeerde Libische ―overgangsraad‖, immer nog niet als eenheid op te treden. De binnenlandse oppositie
wijst een buitenlandse interventie in het land krachtig af.
Tegenover deze groep staat de oppositie in ballingsschap. Deze belangengroepen zijn daarentegen zeer
goed georganiseerd, weten de westerse media constant met nieuws en beelden te voorzien en roepen
ondertussen om een no-fly-zone en het ingrijpen door de NATO in Syrië.
Ondertussen slaan onderdelen van het Syrische leger aan het muiten, neemt ―inter-etnische‖ geweld toe en
wordt het land overspoeld met wapens.
Pakistan
Na een serie bijzonder spectaculaire aanslagen in Afghanistan staat nu Pakistan, en vooral de ―nieuwe Al
Qaida‖ het Haqqani-netwerk, in het vizier van de Verenigde Staten. Pakistan, het Pakistaanse leger en de
Pakistaanse inlichtingendienst ISI beschermen al jaren extremisten (alsof dat voor het eerst bekend wordt)
en het wordt tijd dat de regering van Pakistan orde op zaken stelt. Of anders.
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Bizar artikel: o.a. bezoek aan „Elenin‟…!
Door GuidoJ.zondag, 25 september 2011
De uiterst geheime TR-3B, niet bedoeld om 'tussen de sterren te vliegen', maar
tot hoogtes van 'slechts' 46 km..
Wat je hieronder gaat lezen is min of meer een bizar verhaal; het is de vertaling
van een Engelse blogwoordenwisseling tussen 1 officier van de Amerikaanse
Marine, naar verluidt… en tussen mensen die zijn aangesloten op het blog.
Interessante vragen waarop deze officier met verbijsterende antwoorden komt..!
Wat we te lezen krijgen tart elke beschrijving met de ‗waarheid‘ zoals wij die kennen. De zaken die deze
klokkenluider openbaart, doet onze visie op onze waarheid, volledig versplinteren. Hier komt een ‗waarheid‘
naar voren, die we in de verste verte nog niet hadden kunnen vermoeden..! Wat hier staat RESONEERT..
Het is voor ons één van de meest fundamentele stukjes informatie, die we op het gebied van geheime
informatie, ooit onder ogen kregen..! Als het waar is tenminste..!
De ‗waarheid‘ zoals deze officier deze deelt met zijn collega-bloggers is in één woord verbijsterend. Maar
waar deze ‗Amerikaanse officier‘ ook een doetje kan zijn, die een Amerikaanse officier ná doet, daar valt
naar ons gevoel het ‗voordeel van de twijfel‘ tóch naar het beeld van een werkelijke ‗Amerikaanse officier‘.
Waarom?
"Saturnus, adembenemend van dichtbij", aldus de bloggende astropiloot...
Toen ikzelf (GJ) deze blogtekst had gelezen, restte mij niets anders dan een
diep gevoel van ‗WAUW!!!‘.. Waarom dat zo is, kan ik je alleen in ‗vlagen‘ delen.
De oprechtheid van dit verhaal ‗straalt‘ namelijk dóór de tekst heen; hier is
iemand aan het woord die ‗verstand van zaken‘ heeft. Het is daarbij vooral de
‗tone of voice‘ (manier van spreken) zoals dat zo mooi in het Engels heet, die
indruk maakt! Volledig oprecht in perceptie; de woordkeus, de bepaalde mate
van ‗vanzelfsprekendheid‘ van het delen van zijn (?) info is indrukwekkend! Zo simpel is het wellicht..
Wat is waar, wat is niet-waar?
Als we hier nu op WantToKnow al bijna 3 jaar bezig zijn om iedereen die het wil, ELKE DAG te informeren
over fundamentele zaken die in de doofpot zijn geëindigd of dreigen te eindigen, dan kun je je voorstellen
dat de vraag wat ‗waar‘ en wat ‗niet-waar‘ is, ons ELKE DAG bezig houdt. Het enige wat ik daarover hier met
je kan delen is hetgeen je ZELF bij elk intro van een artikel zou moeten bedenken: ‗BEPAAL ZÉLF JE
WAARHEID!‘.. Het enige wat wij kunnen doen, is je stof tot nadenken aanbieden, op basis waarvan JIJ dan
weer kunt beslissen of iets VOOR JOU wáár is of niet wáár..!
Ben Rich, voormalig-CEO van ‗Skunkworks Lockheed Martin‘: ―We hebben al láng de deskundigheid én de
middelen om tussen de sterren te reizen; deze technologieën zijn echter opgesloten in de zg. ‗Black
Projects‘ en het zou een daad van God benodigen, om deze uit de donkere catacomben te halen, om er de
mensheid voordeel mee te doen.
ALLES WAT JE JE MAAR KÚNT VOORSTELLEN, KÚNNEN WE AL MAKEN EN DAARVAN WETEN WE
HOE WE HET MOETEN DOEN.‖
In het kader van het onderstaande stuk blog-tekst is dit niet anders. Het komt van de site ‗HUMANS ARE
FREE‗, die ons hier attent op maakte. De man achter deze site, is naar ons idee een zielsverwant, want de
oprechtheid waarmee deze Alexander zijn boodschappen deelt met zijn website-bezoekers, is bijzonder
vertrouwd voor ons van WantToKnow.nl/.be.
Het bijzondere is, dat ZOWEL deze Alexander, als ikzelf (GJ), als Fred Burks, aan wie ik dit verhaal toezond,
VOLLEDIG sprakeloos zijn bij het lezen van de tekst, die jij hieronder, in het Nederlands vertaald, tot je kunt
nemen. Wij hebben, andersom gezegd, dus alle 3 hetzelfde eenzelfde gevoel van oprechtheid bij deze
blogtekst. Het zij gezegd. Dit is het commentaar van Alexander op deze blogger:
―Het is moeilijk te zeggen of wat deze man zegt écht is of niet, maar persoonlijk geloof ik niet dat hij een
echte ‗ruimtepiloot‘ is, maar hij heeft zéker wat interessants te melden..!! Als ik een gok mag doen, geloof ik
dat hij wel degelijk toegang heeft tot ‗inside-information‘ en dat zijn piloot-zijn dus een dekmantel is. Daarom
ga ik er ook niet aan lopen twijfelen of het verwerpen. Maar ik ben gewoon erg geïnteresseerd wat hij te
zeggen heeft, omdat veel van wat hij zegt, helemaal ráák is! Het lijkt er ook op alsof het NASA-programma
een dekmantel is voor iets groters.
Het is voor mij ook heel plausibel dat de échte ruimteprogramma‘s worden geleid door de VS-marine en de
VS-luchtmacht. We zijn tenslotte gewoon écht een gemilitariseerde soort. Ook de ‗Anti-zwaartekracht‘ heeft
daarbij top-prioriteit, voor ongeachte welk leger, omdat de mogelijkheden voor voertuigen met deze
mogelijkheden eindeloos zijn. Grappig is ook dat het onderzoek en besturderen van Elenin onder de
supervisie valt van de US-marine..! Deze link is van hen; kijk maar naar de URL! (navy.military)
En wat betreft deze ‗komeet Elenin‘, dit is zéker geen normale komeet, als het überhaupt al een komeet is..!
NASA besteedde er veel te veel aandacht aan, vergeleken met andere kometen die in het verleden voorbij
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zijn gekomen in de geschiedenis van NASA. Hopelijk heeft het iets te maken met -zoals ‗OP‘ suggereert,
onze werkelijke historie.‖
Wat is hier aan de hand?
Voor ons bij WantToKnow is het verhaal zó enorm passend in het ‗totaalplaatje‘.. Alles wat we hier aan
artikelen hebben geplaatst over de verborgen agenda van de VS, de verborgen kennis van ‗reizen tussen de
sterren‘, de enorme inspanningen van de ‗krachten achter de schermen‘ om alles geheim te houden, de
FEITELIJKE stand van zaken van de (wetenschappelijke) technieken, ALLES is passend in dit plaatje.
Wauw! Inderdaad.
De conclusie van dit hele verhaal kan dan ook alleen maar zijn, voor ons dus in ieder geval!!, dat wij als
mensheid, zo‘n verschrikkelijke fake-wereld wordt voorgehouden en dat tegelijkertijd bepaalde ‗krachten
achter de schermen‘, door het verduisteren van TRILJOENEN aan ‗geld‘, in staat zijn geweest om een
‗wereld-achter-de-schermen‘ op te bouwen, die van jou en mij een ‗watje‘ maken, voor wat betreft het
volledige DECOR van onze maatschappij. Maar nogmaals, JIJ bepaalt wat voor jou in dit kader
―WAARHEID‘ is en hoe jouw wereld eruit ziet..!!
We zijn toe aan het hoofdartikel-van-deze-week. Waar dat over gaat, weet je inmiddels. Aan JOU om je
keuze voor ‗waar‘, ‗onwaar‘, of… te maken..! Plezier met het genieten van de beelden van ‗mogelijkheden‘
die je ongetwijfeld in groten getale tegemoet zullen komen.
x
***
Het feitelijke verhaal
© WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers september 2011
x
Het volgende ‗draadje‘ werd gemaakt op de site van ‗Godlike Productions‘, namelijk op het forum, een paar
maanden geleden. Aan de ene kant was er een ongeregistreerde user, die de nick-naam van ‗CaptainS‘ had
aangenomen. Hij claimde in zijn verhaal een officier te zijn van de US-Navy. Een piloot die werkzaam is in
het ‗Real‘-ruimteprogramma. Dit programma wordt geleid door de Amerikaanse luchtmacht, de marine, maar
NIET door NASA.. Hij spreekt hier al, let wel ruim 2 maanden geleden!, over de ‗zogenaamde komeet
Elenin‘, maar ook over anti-zwaartekracht-aandrijvingssystemen, verre, bewoonde planeten en ander
materiaal dat uitermate interessant is. Ga even achterover zitten en relax en geniet.. Dát vooral..!
***
In het GROEN: ‗CaptainS‘ (de ‗OP‘ in dit draadje) en in het ZWART: verschillende mensen die vragen
stellen;
CaptainS: Door de hele hype op het internet, heeft de marine besloten om
een ‗recon‘ missie naar ‗Elenin‘ te sturen. Laat ik hierbij zeggen dat het
alle ophef niet waard is. Maar er zouden weleens een paar verrassingen
boven water kunnen komen, waar niemand rekening mee heeft
gehouden.. Ik zal hier zo‘n 20 minuten zijn om diverse antwoorden te
beantwoorden, dan ben ik verdwenen. Ik wil vriendelijk zijn, omdat ik weet
dat er een boel ‗gezoem‘ omheen plaatsvindt.
Hoe lang duurt het voordat je dáár aankomt?
Vanaf het moment dat de bemanning in het ‗voertuig‘ stapt, de
voorbereidingen, de vrijgave van vertrek, alles bij elkaar zo‘n 60 minuten.
De feitelijke reistijd duurt 20 minuten. Ga eens gedetailleerd in op een
paar van deze ‗verrassingen‘ omtrent ‗Elenin‘.. Er is geen verwoesting te verwachten van ‗Elenin‘; het is
geen komeet, totaal niet aan de orde.
Wat voor soort voertuig gebruiken jullie? (TR-B/TR-3B)?
Nee
Ok, maar wat is het dán wel..?
Neem eens een kijkje bij de eigenschappen van ‗E-type asteroïden‘. Heel erg vergelijkbaar. Maar als je erin
slaagt om de puntjes te verbinden, dan zul je snappen dat ‗E types‘ een codewoord zijn voor iets veel
interessanter.
Welk effect zal ‗Elenin‘ hebben op onze Aarde? Welke risico‘s zullen er opduiken?
Geen enkele.. Maar het zal uitermate interessant zijn om radio-operators te ‗hammen‘.
X-37, NOTE, Tin Can (M.b.t. de ‗anti-zwaartekracht-voertuigen‘ die worden gebruikt)?
Sorry daar kan ik verder niet op ingaan.
Is ‗Elenin‘ kunstmatig? Of om het anders te zeggen: is iemand het aan het controleren?
Nou, als je niet zo cryptisch zou zijn, dan zou iemand je misschien wél serieus nemen. Vertel eens verder!
Onthoud goed dat ik niet mijn bevoegdheden wil verliezen vriend. Kijk naar mijn response hier direct boven.
Maar ik ben al door mijn 20 minuten heen; ik moet gaan. Ik ben terug over ongeveer 45 minuten om meer
vragen te beantwoorden tijdens een vervolgsessie. Prettig weekend allemaal.
***
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Nieuwe sessie:
***
Wat is je mening ‗OP‘ over al die NASA-medewerkers die maar uit de school klappen over alles wat ze
weten, omdat ze continue de mond wordt gesnoerd? NASA is gewoon maar ‗decor‘ voor het publiek. Hun
budget is maar een schijntje. Zij hebben maar weinig geld, net genoeg om af en toe eens een satelliet de
ruimte in ons zonnestelsel te schieten. Het WERKELIJKE ruimteprogramma valt onder het militaire gezag,
voornamelijk de Marine en de Luchtmacht.
Maar het is voor ons ook heel grappig om te kijken naar de raketten op ‗chemische‘ aanstuwing. Maar voor
zover NASA-medewerkers in staat zijn om uit de school te klappen, er zijn maar erg weinig mensen van
NASA die feitelijk ingelicht zijn.. Ze wéten gewoon te weinig om uit de school te klappen..
Laten we nou een veronderstellen dat ‗Elenin‘ wordt ‗bestuurd‘. Dienen we dan onszelf zorgen te maken
over dood-en-verwoesting‘? Of is ‗Elenin‘ meer iets in het kader van een ‗openbaring‘? Ikzelf heb geen
enkele mening over ‗Elenin‘, ik stel gewoon vragen..
Geen enkele reden om je ongerust te maken; ik zei het al eerder: geen enkele doemscenario te verwachten.
Er zullen wel een boel voertuigen al zijn? Zo‘n 7000?
Wat bedoel je nou met een ‗boel voertuigen‘? Dat is volledig geclassificeerd en ik kan daar niet zomaar
gegevens over vrijgeven, temeer omdat ik ook niet precies op de hoogte ben van de exacte aantallen, buiten
het gebied waar ik werkzaam ben.
Kan het zijn de het ‗Onderwerp(en)‘ in kwestie in staat zijn voertuigen te transporteren? Zo‘n 7000..?
Ok, nu begrijp ik wat je precies bedoelt. Maar ik weet het niet, sorry. Ik weet alleen dat er nog 2 missies
gepland staan, zodat ik aanneem dat iemand het antwoord zal weten, na de volgende missie misschien.
Maar ik maak van die missies waarschijnlijk geen deel uit.
Was het VS-ruimtecommando verantwoordelijk voor het laten instorten van de WTC-torens tijdens 9/11?
Door middel van het gebruik van een of ander krachtig wapen?
Ik weer daar helemaal niets van.
Dus.. Wat is nou precies hetgeen je hier komt vertellen? Hoe kunnen we hieruit ons voordeel trekken? Vertel
ons nou gewoon wat je ons klaarblijkelijk wilt vertellen, maar waar je eigenlijk te bang voor bent om het ook
te doen.
Gaan nou maar op zoek naar ‗E-klasse asteroïden‘. En vergeet niet om ook de gegevens op te zoeken van
de ESA ‗Rosetta missie naar ‗Steins‘‘. Dáár waar de hoge resolutie-camera‘s toevallig haperden.. Dan zul je
je antwoord vinden..
Sorry dat ik dus niet director kan zijn. Maar dit onderwerp is meer onderwerp van huidige operaties en
onderwerp van gesprek. Iemand met kennis en inzicht zal in staat zijn om het binnenkort te ‗horen‘.. Er zal
geen ontkennen mogelijk zijn omtrent het verleden, dat niet is zoals het ons voorgespiegeld is.. Maar het is
veel interessanter. Geen vernietiging en doem. Er komt gewoon iets heel leuks aan. En nu heb ik genoeg
gezegd.
Als ik tot het commando van de ruimte-afdeling van de Marine zou horen, en ik zou publiekelijk iets bekend
willen maken, dan zou ik gewoon een forum als dit (GLP) gebruiken.. Waarom? Omdat niemand het dan zou
geloven.. (LOL – hardop lachend)
Gebruiken jullie ruimteschepen met aandrijvingskracht gebaseerd op zwaartekrachtgolven? En is het waar
dat de Marine nederzettingen heeft op Mars, en dat er een samenwerking is met de Greys (ET‘s gj)
Ik ben helemaal over mijn zeik dat we astronauten in gevaar brengen, door hen de ruimte in te schieten met
chemische raketten, terwijl we al die tijd, binnen hetzelfde land een verborgen, veel geavanceerder, veiliger
ruimteprogramma ter beschikking hebben.. Al die tijd!
Ik heb me intern beklaagd over precies dit verhaal. Allemaal gebeurt het echter onder de noemer van
‗Nationale Veiligheid‘.. Wat maakt het uit? Nu snap je waarschijnlijk ook waarom er geen vervanger komt van
de Space Shuttle. Maar tijden veranderen. Wat wij allemaal doen, zou zomaar eens uit de doofpot gelicht
kunnen worden, op korte termijn. We zijn namelijk bankroet…
Kun je je voorstellen wat het openstellen van sommige kennis die wij hebben voor de commerciële sector
zou kunnen betekenen voor onze economie? Hierover wordt gesproken, terwijl ik dit hier typ. Het zou
betekenen dat een coast-to-coast vlucht van de Westkust van de VS naar de Oostkust geen 5,5 uur zou
duren, maar een kwestie van minuten zou worden..! Interessante tijden toch? Het is moeilijk om nu even op
mijn tong te bijten. Maar blijf je geloof houden, binnenkort, heel binnenkort..
E-klasse Asteroïden: Een vrij zeldzame, reflecterende asteroïde, die lichtrood van kleur is, waarschijnlijk als
gevolg van organisch materiaal dat aan de oppervlakte ligt. ‗E-klasse‘-asteroïden domineren de Hongaarse
familie van de belangrijkste asteroïdengordel. Hoewel sommige, waaronder de twee grootste, (44) ‗Nysa‘
(kijk naar de Nysa-Polana-familie) en (64) ‗Angelina‘, gevonden zijn, ver buiten deze gordel.
Hun vlakke reflecterende spectrum in de 0.3 tot 1.0 micron-schaal en hoge ‗Albedos‘ (normaal boven de 0.3)
suggereren een verbinding met de Aubrite (ook wel bekend als ‗Enstatite achondrite‘, vandaar de ‗E‘ uit de
astroíde-classificatie) meteorietencategorie. Hoewel de link hiernaartoe is licht problematisch, omdat
Aubrites duidelijk van oorsprong ‗Igneous‘ zijn, terwijl het merendeel van de ‗E-klasse asteroïden‘
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(waaronder ‗Nysa‘) een absorptie-eigenschap vertonen op de 3 micron-schaal, die duidt op water-en/ofhydroxyl-dragende mineralen en een niet-vulkanische afkomst.
Dat komt fundamenteel neer op een hoog-reflecterend metaal..
Vlieg je met de voertuigen relatief laag ‘s nachts en kun je van richting veranderen in nano-snelheid?
Ik niet! Mijn CO (koolstof) bestaat uit een stevige reet. Maar ik heb wel verhalen gehoord; waarvan sommige
er grappig. Als ik deze zou vertellen zou ik snel voor het militaire gerecht staan..
Dr. Ben Rich, oud-topman van Skunkworks, een 'top-secret'-afdeling van
luchtvaartreus Lockheed Martin. 'Skunkworks' ontwikkelde o.a. de
Stealth-techniek voor de modernste generatie militaire vliegtuigen. (klik
voor lead)
‗Op‘, wat kun je ons vertellen over het hele programma, behalve dat je
naar ‗Elenin‘ bent geweest..?
Dat het erover gaat dat ze iedereen alles snel moeten gaan vertellen,
omdat het gat tussen wat we hier hebben en dat wat we toegeven,
zodanig aan het vergroten is, dat het niet meer geheim te houden is. Wanneer je denkt aan een reisje van
50 lichtjaren in 2 dagen, dan is dat voor ons een peulenschil. Luister maar eens naar wat Ben Rich heeft
gezegd. (HIER op WantToKnow) (Ben Rich was de directeur van ‗Lockheed Skunk Works‘. Een van zijn
uitspraken: ―Er zijn 2 soorten UFOs: degene die wij hebben gebouwd en degene die ‗zij‘ hebben gebouwd).
Het komt allemaal aan de oppervlakte binnenkort, anders zou ik dit hier niet op dit blog zetten. We leven in
één van de meest interessante tijden OOIT en de komende 5 jaar zullen de meest verbijsterende zijn,
waarbij dit jaar het startpunt zal zijn. De oude garde die de baas is, en de scepter zwaait, realiseert zich dit,
háát verandering, maar weet dat het onvermijdelijk is. Dank dat jullie hieraan hebben meegewerkt mannen!
Ik kom later vanavond nog een keer terug.
Ik zou zeggen dat je nogal kierewiet zou moeten zijn om in een van die dingen te gaan zitten. Kunnen ze
zien dat ik naar ze kijk? Zijn hun ‗ogen‘ in staat om de vlieg te zien die ik op de korrel heb?
Feitelijk is het simpeler dan een vliegtuig besturen; het meeste gaat automatisch. Maar nog steeds worden
elite geselecteerd voor deze business. En inderdaad kunnen ze de vlieg zien, die jij op de korrel hebt.. Én je
gezichtsuitdrukking, en wie je feitelijk bent, via gezichtsherkenning.
Stuurt het ‗US Navy ruimtecommando‘ vaak verkenningsmissies naar kometen en ‗neo‘s‘? Of was dit toch
wel een bijzondere missie? Baart iets hen tóch zorgen rondom deze ‗Elenin‘ of is dit meer iets van SOP
(Standard Operating Procedure GJ)?
Als er iets buitengewoons gebeurd, dan wordt daar naar gekeken met een hele batterij van ‗voelsprieten‘. En
als er dan nog vragen zijn, ja, inderdaad, dan gaan ze er naartoe om poolshoogte te nemen.
Er is één ding dat ik moet duidelijk maken, iets dat je nauwelijks duidelijk wordt, wanneer je naar TV kijkt: het
is werkelijk fabelachtig ‗daarbuiten‘. De aarde en de planeten zijn simpelweg magnifiek en verbijsterend
inspirerend. Ik heb weleens gesuggereerd om wereldleiders mee te nemen naar ‗boven‘ en hen de pracht en
praal van de ruimte te laten zien. Wanneer je ziet hoe schitterend het er is, vraag je je af waarvoor al die
oorlogen dienen. En waarom we niet in staat zijn om onszelf te concentreren op het focussen van onze
inspanningen om de mensheid verder te brengen.
Vooral Saturnus van dichtbij, werkelijk zinsbegoochelend…! En ook een aantal andere planeten in ander
sterrenstelsel zouden je werkelijk omver blazen. Het is werkelijk heel jammer dat ze niet in staat zijn een
IMAX-film (360 graden-projectie GJ) te maken, waarin wat van deze verbazingwekkende materie wordt
getoond. Het is feitelijk heel triest dat het Universum voor iedereen verborgen wordt gehouden en de meeste
mensen vastzitten op een rots en niet in staat zijn het Universum te zien in al zijn glorie en bloei. En de
waanzinnige hoeveelheid sterren die je kunt zien, zonder de versluiering van de Aardatmosfeer, WAUW!!!
Het is absoluut paradijselijk, ons Universum!
‗OP‘, ben jij of je college-officieren weleens naar ‗Nibiru/Planet X‘ geweest? Wanneer je er iets over kunt
zeggen, wil je dan vertellen of deze planeet, binnen een paar jaar, dichtbij de Aarde zal komen?
Ik heb totaal niets gehoord van of over ‗Nibiru‘.
Laat ons nou niet in de steek, zoals zovelen doen.
Nee hoor, ik ben weer terug Ik kan hier niet eeuwig blijven hangen, maar het voelt waanzinnig goed om
met nieuwsgierige mensen een stukje kennis te delen. Het is alsof er een
gewicht van mijn borst wordt getild. Ik moet toegeven dat ik niet alles weet
over deze materie, ik kom niet eens in de buurt. Maar ik ben blij dat ik kan
delen wat ik wél weet.
Al het belastinggeld van de inwoners van de VS dat naar deze business
gaat, terwijl niemand feitelijk weet dat het überhaupt bestaat.. Maar
nogmaals: verandering ligt net om de hoek.. Ik heb zelden zoveel
activiteiten en opwinding onder het volk en burgers zien ontstaan, als de
laatste 6 maanden. Sommigen willen feitelijk ook niet veranderen, houden
alles voor zichzelf. Maar ze komen er achter, dat ze langzaam maar zeker
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in de minderheid komen, vanuit dat perspectief. Ik geloof dat we in de goede richting gaan, voor wat het de
geheimhouding betreft. Deze mensen zijn echter paranoïde van nature en er helemaal van doortrokken.
Maar ze zijn wijs genoeg om te beseffen, dat dit een té groot geheim is om te bewaken. De mensheid
verdient dit te weten.
Ik heb ergens gelezen dat de ruimte werkelijk helemaal blauw is, en niet zwart, zoals NASA ons wil doen
geloven. Is dat waar?
Het is aardedonker..
‗OP‘, kun je ons vertellen wat de grootste afstand is, vanaf de Aarde, die jij hebt gereisd. Andere
sterrenstelsels..?
Ongeveer 250 ly (lichtjaar), maar anderen zijn veel en veel verder weg geweest.. En records worden nog
steeds gebroken…
‗OP‘, hebben andere landen op Aarde ook een ‗Ruimtecommando‘, of is de VS hierin alleen met haar
kunsten?
Ok, ik ben natuurlijk niet bevoegd om dit hier te vertellen, maar ik omdat ik kennelijk in dit veld werkzaam
ben, zal ik vertellen wat ik heb gezien.
Ja en ja! Anderen zijn ook boven bezig. De gewone verdachten.. Maar zover wij kunnen zien, zijn ze alleen
maar aan het sporten op een conventionele manier, of iets geavanceerder dan NASA aan het werk is. Ze
blijven normaal gesproken in L.E.O. (lower earth orbiter = lagere baan om de Aarde) en zijn feitelijk niet van
invloed op onze operationele vluchten. Ze zijn op dit moment slechts een overlast.
Omdat ik bezorgd ben als ouder over het lot van mijn kinderen, hoe kunnen wij ons voorbereiden? Hoe
bereid je je fysiek en mentaal-emotioneel voor?
Lees nou eens de eerste regels van deze draad‘. Dan zul je zien dat er NIETS is om je zorgen over te
maken. Jij en je kinderen zal helemaal niets gebeuren..
Dus, waar praat je over, zoiets als ‗first contact‘ of iets dergelijks?
Voor zover het ‗Elenin‘ betreft, hoop ik alleen maar dat er genoeg ‗HAM‘-radio-techneuten zijn die zullen
gaan luisteren. We dienen te gaan leren van onszelf en ons erfgoed. En ‗Elenin‘ kán ons daarbij helpen.
OP, dankjewel voor je antwoord!!! Je visie rondom de diepte en schoonheid van het heelal is werkelijk
bekrachtigend voor ons, aardlingen.. Nog een laatste vraag over ‗Elenin‘. Zal deze zo fel zijn, dat onze
nachthemel erdoor verlicht zal worden, zoals een soort dubbele maan of iets dergelijks?
Dat moet je aan een astronoom vragen; ik schat dat het té klein is om werkelijk een visueel spektakel te
veroorzaken. Tenzij het in dit verband ook actief gaat worden.. Dat zou fascinerend zijn, ALLES IS
MOGELIJK..
En inderdaad, mijn eerste trip in de ruimte was een Gods-besef, recht in mijn gezicht, ongelooflijk wat een
schoonheid en diepe indrukken. Het was een nederige ervaring, die elk van ons ten goede zou komen. Ik
hoop werkelijk dat er een dag komt dat iedereen dit mag meemaken.
Hey ‗OP‘, kun je ons vertellen, welke techniek specifiek zou kunnen helpen met het versterken van de
mensheid op Aarde, wanneer deze überhaupt vrijgegeven zou worden? Hebben we werkelijk de techniek
om een einde te maken aan alle ellende op Aarde?
Er is een hele berg verbazingwekkend materiaal; inderdaad hebben we ook materiaal dat een einde kan
maken aan het lijden op deze planeet. Het zou deze Aarde in één klap veranderen in een paradijs! En niets
doet mijn bloed heftiger koken dan deze wetenschap. Maar er is hoop!
Er zijn een paar mensen met visie, in de positie ook nog eens om een verandering teweeg te brengen. En
misschien ga je van hen iets horen; ik denk werkelijk dat we die kant op gaan! Maar ik geloof dat ik geen
antwoord op je vraag geef.. Ik geloof dat om deze reden deze materie geheim is gehouden. De term
‗nationale veiligheid‘ wordt te pas en te onpas gebruikt, maar feitelijk gaat het om het beschermen van de
oliewinsten..! Maar hoe dan ook, Fukushima heeft zaken stevig aan het rollen gebracht voor hen.
Ik ben niets anders dan een pion in dit grote schaakspel, zeker wanneer het aankomt op dit soort politiek,
maar er is wel degelijk een strijd gaande. Een strijd tussen een kamp dat openheid wil geven, en het andere
kamp dat betaald wordt om deze zaken geheim te houden. En hier kan ik nu maar beter er weer het zwijgen
toe doen. Maar ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel?!
Onze Aarde vanuit de ruimte. 7 miljard mensen op een bol..
Heb je weleens ander bewoonde planeten geobserveerd?
Jazeker, lichten vanuit de ruimte, eigenlijk heel vergelijkbaar met een blik vanuit de ruimte naar steden op
onze Aarde…
Dankjewel. Je hebt ons nog geen been toegeworpen met een specifieke, tot nog toe onbekende techniek,
maar het is prima. We willen niet dat je in de moeilijkheden raakt.. Dus geef ons nou eens een naam.. Wie
betaalt ervoor om de mensheid te zien lijden en sterven. Wees een patriot en geef ons gewoon een naam..
Dankjewel
Dit is een ERG vaag gebied.. Als ik je namen zou geven, zou ik ongetwijfeld snel een bezoekje thuis krijgen,
waarin me wordt aangeraden dit niet meer te doen. Maar werkelijk, ik kan hier alleen maar over speculeren..
Maar sommigen zijn van mening dat deze materie voorlopig maar beter kan worden overgelaten aan de
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militairen. Of ze worden betaald om deze mening te hebben, ik zou het niet weten. Maar ik ben ervan
overtuigd dat er velen zijn die precies van de hoed en de rand weten op dit gebied, vooral in kringen van
inlichtingendiensten. Deze gasten kunnen werkelijk erg kortzichtig zijn, waarom willen ze niet
verantwoordelijk zijn voor het brengen van de hemel op Aarde? Triest toch, maar ik vertel je nogmaals dat
de ‗goede kerels‘ terrein aan het winnen zijn, geloof me!
En inderdaad is Zero Point Energy waarheid. Het is echt. Je kunt je voorstellen dat het Universum meer uit
energie bestaat dan uit stof. De truc daarbij is natuurlijk hoe je deze energie kunt aftappen, omdat er niet
zoiets is als een helling waarlangs deze naar je toe stroomt; maar dit verhaal is al lang geleden uitgevonden.
Er is geen enkele reden waarom je nog je energierekening of een volle tank voor je auto zou moeten
betalen..
Deze energie zou ook het zoute zeewater tot zoet drinkwater kunnen omzetten, bijna gratis, waarmee de
woestijnen van de Aarde zouden kunnen worden geïrrigeerd; de mogelijkheden met deze energie zijn
onbegrensd. Het is alleen de hebzucht, die achter het achterhouden van deze technieken zit, en dit duurt al
veel té lang. ‗OP‘ weet je wat dit is: [link to img253.imageshack.us]
En heeft jouw aandrijvingssysteem van je ruimtevoertuig, waarmee je dus lichtjaren kunt reizen, iets te
maken met een apparaat van ‗RA‘ dat rondom de zon cirkelt. [link to img167.imageshack.us]
Ik heb Ra hier nog nergens zien rondhangen, lol. Ik zal je zeggen dat wanneer je écht mooi plaatjes wilt zien,
e
koop dan een paar moderne nachtkijkers, 3 generatie, en besteedt gewoon eens wat tijd oor naar de hemel
te kijken ‘s nachts.
‗OP‘, deze graancirkel stelt de onderschepping van ‗Elenin‘ voor, door middel van een anti-materiewapen,
dat een baan rond de zon beschrijft. Het is in staat om het elektromagnetisch veld van ‗Elenin‘ te
depolariseren. Dit wordt voorgesteld door een kleine bolbliksem, aan de punt van Apophis‘ hoofd, en
voorkomt dat de asteroïde in aanraking komt met het elektromagnetisch veld van de Aarde. Ik twijfel eraan
of het Ruimtecommando een dergelijk krachtig apparaat heeft om deze klus zo te klaren.. [waarschijnlijke
link naar www.cropcircleconnector.com]
Als ‗Elenin‘ verwoest gaat worden, is dat travestie.. En er zijn sommigen die in staat zouden zijn om dit te
doen. Ik hoop alleen maar, dat zij die deze graancirkel gemaakt hebben, het bij het foute end hebben.
‗Elenin‘ heeft teveel doem en negatieve berichten gekregen in de pers.
Maar het is precies het tegenovergestelde.. Het is een ‗baken van hoop en een glimp in het verleden‘.. Een
kijkje in onze échte herkomst, van alle puzzelstukjes die in dit opzicht zijn bijeen geschraapt. Onze mensen
worden wild als kleine kinderen over hun kerstcadeautjes, wanneer het op ‗Elenin‘ aankomt. Ik zou zo
meteen weer een reis er naartoe willen maken.
David Wilcock heeft gemeld dat hij een anonieme tip gekregen heeft dat het Ruimtecommando van de
Luchtmacht het element 115 ergens in het ‗Hercules‘-stelsel aan het winnen was. Weet jij of dit kan
kloppen..?
Mijnbouw voor ‗Element 115‘..? Het klinkt voor mij als science fiction. Is David Wilcock een science fictionschrijver?
Nee hoor, maar hij krijgt natuurlijk ook weleens slechte informatie. Ik neem aan dat er heel wat
misinformanten rondlopen, maar jij klinkt legitiem!
10-4… dankjewel. Ik zal hier eens een kijkje nemen, vanuit pure nieuwsgierigheid. Je weet maar nooit.
Inderdaad wordt er een boel desinformatie uitgebracht, puur moedwillig. Allemaal om de werkelijke feiten te
verstoppen en te voorkomen dat die teveel aandacht krijgt.
OK… ‗OP‘… Stel het op prijs dat je de feitelijke ontwerpzaken kunt bespreken over je ruimtevoertuig. Kun je
ons een idee geven over de technologie waarop dit voertuig is gebaseerd? Dankjewel..
Er zijn verschillende manieren van aandrijving. 5 Jaar geleden werd er nota bene door Discovery Channel
een programma uitgezonden, dat over sommige van deze technieken heeft laten zien en besproken. Ik moet
je zeggen, het waren wel beelden van het begin van de ontwikkeling van deze technieken, maar ik moest
bijna mijn koffie uitproesten toen ik het zag..!
Ik zou willen dat ik die show had opgenomen op DVD, omdat ik de hele titel niet meer weet; heb er wel naar
gezocht maar niet gevonden. Ik kon mijn ogen dus niet geloven, toen ik zag waarover ze spraken, bijna
100% juist! Daarbij ook nog met mooie grafieken en visualisaties. Het kan niet anders of iemand heeft voor
dit programma uit de school geklapt.
Ik ben er zeker van dat dit programma inmiddels weer is ‗achterover gedrukt‘, maar dit programma zou je
werkelijk in extase hebben gebracht. Maar misschien is het niet weggemoffeld, en kan ik het gewoon niet
vinden, ik stel voor dat, wanneer je er toch iets van wilt weten, je op zoek gaat naar dit Discoveryprogramma.
Maar hoe graag ik het ook zou willen, ik kan het écht niet doen, het spijt me bijzonder..!
Maar goed, laat ik een klein tipje van de sluier oplichten; er zijn voertuigen die hun eigen golf creëren en
deze berijden, zoals een surfer dat doet.. Denk daarbij ook aan Einstein, wanneer er vertelt wordt over een
bal die neerkomt op een plat vel, om aan te tonen hoe tijd-ruimte wordt ge‘warpd‘ door materie. Voor de grap
wordt er gezegd dat we voorwielaandrijving hebben. We worden geduwd en niet getrokken, en het voelt wel
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degelijk zo, ook al zeggen ze dat de traagheid is uitgeschakeld, ik zweer je dat het voelt alsof je wordt
getrokken. En dat is alles wat ik erover kwijt wil, sorry dat ik me in deze vaagheden moet uitdrukken..
Heb je enige informatie over de ‗Nemesis dwergster‘? Dr Bill Deagle en zijn metgezellen roepen dat deze
zichtbaar zal zijn vanaf het Zuidelijk halfrond, met een sterke telescoop binnen een maand of zo. En dat het
doem en verderf zal zaaien op Aarde tussen 5 en 9 maanden.
Nooit van gehoord…
Nou dan hoop ik dat Dr. Deagle het bij het verkeerde end heeft, maar deze kerel is één van de meest
intelligente mensen waar ik ooit naar geluisterd heb. Ook al lijkt hij trots te zijn op zijn eigen
luchtspiegelingen.. Als deze ‗Nemesis dwergster‘ zo dichtbij komt als mensen aangeven, dan twijfel ik er niet
aan, dat deze is bezocht door de geavanceerd Ruimtecommando-voertuigen.
Dr. Deagle bevestigde ook dat wij een superlicht ruimtevaartuig hebben, dus ik geloof dat hij wel op de
hoogte is van de ‗black projects‘. Probeer ajb iets te weten te komen voor de volgende keer dat je hier bent,
over dit verhaal met ‗Nemesis‘. Ook al weet ik dat in je ruimtecommando de zaken ongetwijfeld uiterst strak
in compartimenten gedeeld zijn, waardoor het moeilijk uit te vinden zal zijn!!!
Ik geloof beslist als er iets zou zijn dat zulke epische vormen aanneemt, dat ik er wel iets van opgevangen
zou hebben. Ik zal het echter eens vragen en dank voor het vertrouwen. Ik geloof dat ik die Dr. Deagle
weleens op het internet in een talkshow heb gehoord. Hij klonk inderdaad intelligent, voor zover ik me het
nog kan herinneren. Maar dat hij het over de ‗Nemesis‘ heeft gehad, kan ik me niet meer herinneren. Ik
waag te veronderstellen dat deze niet bestaat, nogmaals anders had ik er wel iets van vernomen. Maar
inderdaad, deze business waar ik in zit, gaat volledig over het verdelen en heersen, maar ik heb natuurlijk
wel basiskennis nodig, je weet het maar niet. Ik ga het eens vragen.
De 'Van Allen'-gordels die zich direct om de Aarde bevinden.
‗OP‘: voor zover jij weet, in welk jaar heeft de mensheid (onze huidige
maatschappij) succesvol de Van Allen Belt-gordel doorbroken?
Ik geloof dat ik dat zou moeten weten; de Apollo-missies?
‗Op‘ –heb je op je reizen weleens engelen gezien? En heb je weleens het
zogenaamde ‗lint‘ gezien, of de wolk van energie, waarover Sickscent zoveel
onderzoek naar heeft gedaan. Datgene waarover Boeing- en NASA-insiders
spreken als ware het een bedreiging voor onze planeet?
Je kunt inderdaad het lint zien, grappig dat je dit ter sprake brengt. Dit lint heeft
mega-aandacht gekregen van wetenschappers. Ze hebben een groot verhaal naar buiten gebracht, dat het
de zonnewind was die naar ons terugkaatste, maar dat is kletskoek. Het is moeilijk te zeggen. Een andere
reactie kwam zojuist van iemand die iets wilde weten over de ‗Van Allen-gordel‘, waar we bijna nooit aan
denken, omdat we erdoor beschermt worden.
Ik zou niet meteen zeggen dat het om een krachtveld gaat, maar niet álle EM- en radio-actieve deeltjes
kunnen onze voertuigen penetreren. Het systeem is zo goed, dat er zelfs minder straling in het voertuig
komt, dan op het oppervlak van de Aarde wordt gemeten, inclusief het doorkruisen van het lint. Maar er zijn
experimenten gaan met het lint, om te zien wat voor effecten het zal hebben, wanneer dit het binnenste
gedeelte van ons zonnestelsel bereikt. Goede vraag! Tot dusver weten ze het dus niet. Het lint heeft een
aantal bijzonder vreemde eigenschappen..
Zijn jullie de mannen van die enorme zwarte ‗isosceles-driehoekige moederschepen‘, toch?
Nee, maar de zwarte driehoekige voertuigen zijn wél van ons. Ze zijn van de luchtmacht en worden vooral
gebruikt op hoogtes tot 46 km. Ze zijn echter niet ontworpen voor interstellaire reizen.
***
OP‘s kwam weer terug op dit blog in September:
Ik ben de ‗OP‘ van dit draadje. Ik verontschuldig me voor het feit dat ik hier niet eerder ben teruggekomen,
omdat ik had gemeld dat ik in Augustus weer terug zou komen, 11 Augustus om precies te zijn. Ik had echter
pas gisteren weer toegang tot internet, omdat ik gisteren ook pas teruggekeerd ben van een noodzakelijke
R&R. Deze laatste missie nam veel meer tijd in beslag dan gedacht; ik ben echter dus nooit van deze site
gebannen..! Ik ben op dit moment even een paar dagen aan het ontspannen in Key West, Florida. Ik zal
bewijzen dat ik de ‗OP‘ ben, wanneer ik van vakantie terug ben. Dan zal ik vanaf het oorspronkelijke GLPadres weer mailen, zodat dit verifieerbaar is. Ik zal woensdagavond weer paraat zijn. Op dit moment maak ik
gebruik van een smartphone, waarop ik slechts vreselijk moeilijk kan typen. Ik wil wel al duidelijk maken dat
ik tot op heden NIETS heb gepost op enige andere site. Dat betekent dat ‗Bluecoat‘, of ieder ander die claimt
dat hij mij is, een bedrieger is. ‗Elenin‘ is niet kapot gemaakt, gebroken of iets dergelijks, en zend nog steeds
uit. Er zijn een paar interessante ontwikkelingen geweest, sinds mijn laatste posts; ik zal dat uitleggen
wanneer ik wanneer ik weer terug ben op mijn originele account, aanstaande donderdag.
En wees niet ongerust; er is geen enkele kans dat een bepaalde missie mijn terugkeer naar huis zal
vertragen deze keer. Ik ben écht toe aan deze belangrijke rustpauze. Dank overigens voor alle aandacht! Ik
vind het fijn dat mijn boodschap luid en duidelijk is overgekomen, dank zij jullie allemaal.
Chappy, kop op. 7(235).2$$$337
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————–
Dit is de ware ‗OP‘, ik check in vanuit Key West. Ik wil je verzoeken om geen posts van ‗Bluecoats‘
boodschappen naar me te sturen. Hoewel het er misschien interessant uitziet, is het allemaal fictie! Ik
probeer een serieuze poging te doen om échte informatie door te geven, maar het lijkt erop dat deze
informatie wordt vermengd en verward met wat deze knaap ‗Bluecoat‘ allemaal verteld op andere fora. Door
datgene wat binnenkomt via de sci-fi-verhaaltjes van deze vent, komen we in troebel water. Woensdag of op
zijn laatst donderdag ben ik weer terug vanaf mijn originele ‗OP‘-account; nog even geduld dus.
Hi ‗CaptainS‘ (de nick van ‗OP‘), kun je ons iets vertellen, wat alleen jij weet, zodat we zeker weten dat jij het
bent, en zo meer, dank daarvoor!
Ik heb slechts een paar dagen op deze site gepost en dat was een maand ofzo geleden. Sindsdien dus niets
meer gepost, tot een paar dagen geleden. Ik ben off-planet geweest vorige maand en had geen
internettoegang, tót deze week. Ik post alléén hier en op geen andere sites. De verwarring ontstaat, doordat
anderen de verhaaltjes van ‗Bluecoat‘ hier plaatsen, waardoor de verwarring ontstaat.
Gotta go for now.
http://www.wanttoknow.nl/overige/bizar-artikel-o-a-bezoek-aan-elenin/

Inkomende asteroïden Top Secret geclassificeerd sinds 2009
door Leonard David, SPACE.com's Ruimte Insider Columnist (juni 2009)
Reeds 15 jaar hebben wetenschappers geprofiteerd van data, verzameld door
Amerikaanse satellieten over natuurlijke ‗vuurbal‘ gebeurtenissen in de ruimte
atmosfeer van de Aarde - maar nu niet langer.
Een recente Amerikaanse militaire beleidsbeslissing bepaalt thans (2009)
expliciet dat bepaalde informatie over inkomende bolides en vuurballen als
geheim zijn geclassificeerd en niet mogen worden vrijgegeven.
Resultaat: Ruimte rotsen, die exploderen in de atmosfeer, zijn nu top secret.
"Het is verbijsterend voor ons waarom dit opeens moet veranderen", zei een
wetenschapper, bekend met het werk. "Het is jammer, want er was zo‘n grote
synergie ... een zeer goed samenwerkingsverband. Het is een betreurenswaardige verandering in het
beleid."
Wetenschappers zeggen dat niet alleen onderzoek naar de dreiging vanuit de ruimte wordt belemmerd,
maar tevens zal het publieke inzicht in de soms dramatische hemel explosies worden verminderd, wellicht
omdat het kan leiden tot angst voor het onbekende.
Inkomende objecten!
De meeste 'vallende sterren' worden veroorzaakt door natuurlijk ruimte puin, niet groter dan erwten. Maar
regelmatig crashen rotsen, zo groot als basketballen en zelfs kleine auto's, in de atmosfeer. De meeste
verdampen of ontploffen op die manier (zie afbeelding), maar sommige bereiken de oppervlakte of
exploderen boven het aardse oppervlak. Begrijpelijk is dat wetenschappers over deze gebeurtenissen willen
weten, zodat ze beter de kans van impact kunnen voorspellen hier op Aarde.
Maar omdat de wereld voor tweederde uit oceaan bestaat, zijn de meeste inkomende objecten niet zichtbaar
voor waarnemers op de grond. Vele andere inkomende ruimte rotsen komen onopgemerkt voorbij, omdat
het daglicht niet toelaat ze te zien.
In het afgelopen decennium werden honderden van deze gebeurtenissen gespot door deze ingedeelde
satellieten. Onschatbare observationele gegevens, afkomstig van de ruimtesonde kwamen snel beschikbaar,
waardoor onderzoekers inzichten konden verkrijgen, zoals de tijd, een locatie, de hoogte boven het
oppervlak, maar ook licht-curves, die de hoeveelheid energie uit de vuurballen vastleggen.
Maar dit alles eindigde in 2009, wetenschappers eenzijdig blind en teleurgesteld achterlatend door deze
verandering in het beleid.
Van cruciaal belang voor het inschatten van gevaar
"De vuurbalgegevens van militaire of veiligheidsorganen zijn van cruciaal belang voor de beoordeling van de
effecten van gevaar", zegt David Morrison, een Near Earth Object (NEO) wetenschapper bij NASA's Ames
Research Center.
De grootte van het gemiddelde grootste effect in de atmosfeer van kleine asteroïden is een belangrijk
onderdeel van de experimentele gegevens, om het lage-energie punt vast te leggen van de krachtverdeling
van de botslichamen, van asteroïden groter dan 6 mijl (10 kilometer) in diameter, vertelde Morrison aan
SPACE.com. "Deze vuurbalgegevens, samen met astronomische waarnemingen van grotere near-Earth
planetoïden definiëren de aard van de gevaar effecten, en laat rationele planning toe om om te gaan met
deze kwestie", zei Morrison.
Morrison zei dat vuurbalgegevens vandaag de dag een belangrijkere rol zijn gaan spelen. Vuurbal informatie
heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol in het verhaal van de kleine asteroïde 2008 TC3 gespeeld, zei
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Morrison. Dat was de allereerste kwestie van astronomische detectie van een kleine asteroïde, voordat het
vorig jaar insloeg. De vuurbalgegevens waren de allerbelangrijkste voor het lokaliseren van het impact punt.
Publieke link
Astronomen sluiten per 2009 een jarenlange inspanning af, om de meest potentiële verwoestende grote
asteroïden uit de kosmos, die wijdverspreide regionale of wereldwijde verwoestingen kunnen veroorzaken,
te vinden. Nu beweren ze dat ze van plan zijn om te zoeken naar de kleinere objecten.
"Deze gegevens waren de afgelopen tien jaar ter beschikking van de wetenschappelijke gemeenschap," zei
Morrison. "Het is jammer dat deze informatie is uitgeschakeld op het moment dat het steeds waardevoller
voor de gemeenschap wordt, die geïnteresseerd is in het observeren van asteroïden en het beschermen van
onze planeet tegen de asteroïde impacts."
(Leonard David heeft meer dan vier decennia over de ruimte-industrie gerapporteerd.)
Wereldwijd vuurballen!
Wereldwijd worden er vuurballen gemeld van Amerika tot Argentinie en zelfs tot in Australië. Staat ons een
meteorietenregen te wachten of is het slechts satelliet afval? De NASA en de wetenschap hebben in ieder
geval een waarschuwing afgegeven voor kometen/asteroïden, die in de buurt van de Aarde komen en voor
gevaar kunnen zorgen.
Vuurballen in Amerika http://lunarmeteoritehunters.blogspot.com/2011/09/oregon-meteor-fireball21sep2011.html
Vuurballen in Argentinië http://techie-buzz.com/science/argentina-fire-unknown.html
Vuurballen in Australië http://lunarmeteoritehunters.blogspot.com/2011/09/hobart-tasmania-australiameteor.html
De telegraph co.uk meldt dat er 874 asteroïden zijn, die een bedreiging vormen voor de Aarde. Ook
vermeldt de krant dat één inslag van een gevaarlijke asteroïde een kracht heeft van 65.000
atoombommen! http://www.telegraph.co.uk/science/space/8494145/Giant-asteroid-heading-close-toEarth.html
Wetenschappers, die waarschuwen voor asteroïde gevaar http://www.mhcmagazine.com/blog/smallasteroid-warning/
Bron: http://www.space.com/6829-military-hush-incoming-space-rocks-classified.html
Vertaald: Marion Verkleij - Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/

Honderden arrestaties bij protest Wall Street
Bron: Volkskrant/ANP
De politie heeft gisteren op de Brooklyn Bridge in het centrum van New York
meer dan 700 betogers aangehouden die de brug blokkeerden.
De meesten zijn volgens de woordvoerder voor verstoring van de openbare
orde opgepakt. Het verkeer op de brug lag uren stil.
De betogers kwamen van het iets westelijker gelegen Wall Street, het
financiële centrum van de Verenigde Staten, waar ze al 2 weken ageren tegen
de macht van de grote particuliere ondernemingen in de VS. De demonstranten noemen zich de beweging
Occupy Wall Street. De veelal goed opgeleide, werkloze betogers hebben het Zuccotti Park, even ten
noorden van Wall Street, als uitvalsbasis gekozen. Ze keren zich tegen de macht van banken en bedrijven
en de in hun ogen falende volksvertegenwoordiging.
Het park is naar een ondernemer, John Zuccotti, genoemd en heette voor juni 2006 Liberty Plaza Park. De
betogers zijn geïnspireerd door het protest op het Tahrirplein in Caïro en een aantal heeft aangekondigd de
hele winter in het park te blijven. Er zijn inmiddels soortgelijke protesten in Boston, Chicago, San Francisco
en Washington.
In Washington eisten activisten zaterdag de arrestatie van Ben Bernanke, de voorzitter van de Federal
Reserve, het stelsel van centrale banken. Vrijdag bezetten 3000 betogers in Boston een vestiging van de
Bank of America. Bij de ontruiming arresteerde de politie tientallen demonstranten. Aan de westkust in San
Francisco betoonden honderden mensen hun solidariteit met Occupy Wall Street voor een filiaal van de
Chase Bank.
De redding van banken met belastinggeld is een belangrijke grief van betogers, maar ze maken zich ook
druk over onder meer de positie van minderheden, de werkloosheid, de aantasting van de sociale zekerheid
en de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Velen stellen,,99 procent van de
Amerikanen te vertegenwoordigen tegenover de kwalijke macht van 1 procent schatrijken‖.
Occupy Wall Street heeft geen duidelijke leiding, maar wint wel steeds meer steun, vooral bij een aantal
vakbonden die als sponsors van de beweging optreden. De beweging illustreert de groeiende frustratie bij
velen die volgens waarnemers juist tot groepen behoren die president Barack Obama voor zijn herverkiezing
hard nodig heeft in 2012.
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Hoe Nazi‟s bij CIA en NASA terechtkwamen!
Door GuidoJ.maandag, 26 september 2011
x
CIA en NASA hebben vele Nazi‟s opgenomen in hun “organisaties”!
September 2011 © Paul Engels/Guido Jonkers
x
Amerikaanse inlichtingendiensten, zoals de CIA, hebben Nazi-wetenschappers
na de Tweede wereldoorlog naar de VS gehaald, ze bescherming geboden en
ingezet voor het ontwikkelen van wapens. Dat blijkt uit een meer dan
zeshonderd pagina‘s tellend rapport dat lange tijd geheim werd gehouden, maar waar de New York Times
de hand op heeft weten te leggen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft zich vier jaar lang verzet
tegen de vrijgave van dat rapport. Pas toen de krant naar de rechter dreigde te stappen, werd het document
beschikbaar gesteld aan de journalisten.
Een van de vele boeken die zijn geschreven over de Nazi-invloeden op de
Amerikaanse geschiedenis van ná de Tweede Wereldoorlog
Eerdere onderzoeksrapporten van historici en voorgaande Amerikaanse
regeringen hadden al toegelicht dat de CIA na de oorlog nazi‘s inschakelde voor
inlichtingen. Dit rapport gaat echter een stuk gedetailleerder in op tientallen
gevallen van prominente oorlogsmisdadigers. Waaronder dat van Naziwetenschapper Arthur L. Rudolph, die wapens voor de nazi‘s maakte. Hij stond
aan het hoofd in Nordhausen waar 20,000 slaven, die moesten werken aan de
productie van V-2 raketten, zijn gestorven en werd beschreven als een ‘100%
Nazi- en gevaarlijk type‘. In 1945 werd hij naar de VS gehaald tijdens ‗Operatie
Paperclip‘.
Operation „Paperclip‟
Dat Amerikaanse programma was opgezet om na de tweede wereldoorlog nazi-wetenschappers uit
Duitsland naar de VS over te brengen. Rudolph ontwikkelde voor de VS de SaturnV-raket.
Ruimtevaartorganisatie NASA eerde hem daarvoor zelfs met een onderscheiding. Ook werd hem de hand
boven het hoofd gehouden. Toen hij in 1949 namelijk aan de grens werd aangehouden na een uitstapje naar
Mexico, beval een staatssecretaris de immigratiedienst om Rudolph ‗in het landsbelang‘ vrij te laten. Later
bleek ook dat Rudolph veel meer betrokken was geweest bij dwangarbeid voor het raketprogramma dan hij
of het ministerie ooit hadden toegegeven.
Andere gevaarlijke Nazi-wetenschappers die in project Paperclip werden opgenomen waren onder andere:

Heinrich Müller, Hitler‘s Gestapo Chef, werd na WWII ingehuurd‘ als consultant en werd topadviseur
van president Harry Truman.

Kurt Debus, specialist in raketlanceringen en SS officier.

Wernher von Braun is zelfs nog steeds een NASA-icoon omdat hij het brein achter de maanlanceringen
is geweest, maar ook hij was een SS officier en lid van tal van Nazi-organisaties.

Hubertus Strughold, die later ―De vader van ruimte-medicijnen‖ werd genoemd en het Nasa‘s ‗on-board
life support‘-systeem ontwikkelde, was als Nazi betrokken bij experimenten in Dachau en Auschwitz
waar mensen werden bevroren en in lage-druk cabines werden gezet, waardoor ze vaak stierven.

Major General Walter Dornberger, a close associate of von Braun‘s

Werner Heisenberg, fysicus en Nobelprijswinnaar, de grondlegger van de kwantum-mechanica

Dr. Paul Harteck, uranium centrifuge expert

Kurt Dieber, Nazi-atoombom fysicus en militair projectleider

Erich Bagge, uranium verrijkingsexpert

Otto Hahn, 1944 Nobel Priijswinnaar, bijnaam: de ‗vader van de nucleaire chemie‘.

Wetenschappers Carl Friedrich von Weizsaecker, Karl Wirtz, and Horst Korsching

fysicus Walter Gerlach
Toch werden hun oorlogs-misdaden in de doofpot gestopt en hun verleden gewist door inlichtingendiensten.
De paperclip die hun nieuwe identiteit bijeen moest houden gaf ook meteen de naam aan de gehele
operatie: ‗Operatie Paperclip‘.
Het was vooral de in 1942 opgerichte OSS (Operation for Strategic Services), de voorloper van de CIA dat
de Nazi-oorlogsmisdadigers onder meer in wilde zetten voor het ontwikkelen van wapens. Eind 2010 wist
‗The New York Times‘ de hand te leggen op een geheim rapport, dat begin November 2010 door de krant
werd gepubliceerd. Het is een 617 pagina‘s tellend document en werd gepresenteerd in een groot artikel.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie verzette zich 4 jaar lang tegen vrijgave van het rapport. Pas toen de
krant naar de rechter dreigde te stappen, werd het document beschikbaar gesteld.
Het rapport
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Het rapport biedt een overzicht van de werkzaamheden van het Office of Special Investigations (OSI). Dit
onderdeel van het ministerie van Justitie werd in 1979 opgericht om nazi‘s in de VS op te sporen en uit te
leveren aan landen waar ze werden gezocht voor oorlogsmisdaden. Het rapport bevat gedetailleerde
informatie over tientallen prominente oorlogsmisdadigers. Een van hen, Arthur L. Rudolph, ontwikkelde als
wetenschapper wapens voor de nazi‘s en werd in 1945 naar de VS gehaald tijdens de ‗Operatie Paperclip‘.
De CIA regelde bijvoorbeeld de verblijfspapieren en een baan voor Otto von Bolschwing, een ex-Nazi, die
een belangrijke rol speelde bij de organisatie van de vernietiging van de Joden in Europa tijdens WO II. Het
OSI probeerde Von Bolschwing in 1981 te deporteren, maar slaagde daar niet in omdat de man in datzelfde
jaar, op 72-jarige leeftijd overleed. De opstellers van het rapport gaan er vanuit dat eerdere schattingen van
circa 10.000 naar de VS gevluchte oorlogsmisdadigers, niet kloppen. Dit aantal zou aanzienlijk lager zijn.
Sinds 1979 werden ‗maatregelen‘ genomen tegen ongeveer driehonderd nazi‘s die in de Verenigde Staten
verbleven.
Prescott Bush met zoonlief, de latere VS-president George H.W. Bush
Prescott Bush
Banden tussen de VS en de Nazi‘s dateren overigens al van vóór de oorlog; het
was nota bene Prescott Bush, vader van de latere president George H.W. Bush
en grootvader van George W. Bush, die vanaf 1930 vette deals afsloot met de
industriële top achter Hitlers Derde Rijk. Zo financierde zijn bank, UBC, Union
Banking Corporation, vanuit New York, de financiering van IG Farben, het bedrijf
van de omstreden industrieel Frits Thyssen. IG Farben was een chemiereus, die de latere leverancier ging
worden van het ‗Zyklon B‘, het op cyaankali gebaseerde vernietigingsgas dat in de concentratiekampen werd
gebruikt. (link naar The Guardian met achtergrondinfo)
Thyssen was eigenaar van het grootste staal- en kolenbedrijf in Nazi-Duitslans en werd schatrijk door het
leveren van wapentuig aan Hitler, die Duitsland wilde herbewapenen om de schande van de Eerste
Wereldoorlog weg te poetsen, via een nieuwe oorlog. Het was UBC, die een spin in het web was van
Thyssens bedrijven, want deze bank werkte exclusief voor Thyssen om diens financiële belangen over de
hele wereld te behartigen. Het is bekend dat Prescott Bush aandelen had in, en actief meewerkte aan het
bedrijf ‗Consolidated Silesian Steel Company (CSSC), dat gevestigd was op de grens van Polen en
Duitsland. Tijdens de oorlog maakt dit bedrijf driftig gebruik van slavenarbeid, die door de Nazi‘s werd
aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van mannen uit het concentratiekamp Auschwitz.
Dat Prescott Bush onder de indruk was van het fascistoïde gedrag van de Hitler-beweging, mocht blijken uit
het feit dat hij vlak ná de oorlog voorbereidingen trof om de regering van de VS omver te werpen, om zo de
macht te grijpen.
De Nazi‟s en Bush sr. in een coupe om de VS in te lijven..!
Prescott Bush‘s heeft geprobeerd om in de jaren 1930 in de VS een ‗Nazi-coup‘ te plegen. Dat is het
resultaat van gedegen onderzoek door auteur Naomi Wolf. Zij werd op het spoor gebracht van deze zaak,
door een overlevende van de Holocaust, die haar waarschuwde dat dezelfde fundamenten die onder het
Nazi-regime werden gelegde in de jaren 1930, toen Duitsland nog steeds een parlementaire democratie
was, hun weerspiegeling vinden in het Amerika van vandaag de dag. ―Toen ook begon een kleine groep
mensen stap voor stap de Duitse grondwet te ontmantelen, en burgers steeds verder onder noodwetten en
nieuwe ‗veiligheidswetten‘ te dringen. Dát opende de deur voor het totaal-fascistische Hitler-regime‖, aldus
deze vrouw tegen Naomi Wolf.
Auteur Naomi Wolf
Naomi Wolf: ―Er was een plan in de jaren 1930 met betrekking tot een coup en Prescott
Bush was gewoon een van de leiders in dit verhaal; vanuit zijn industriële bewondering
voor het fascisme vond hij het een prima idee om de VS te proberen met een dergelijke
coup op dezelfde lijn te brengen als Italië en Nazi-Duitsland.‖ Wolf baseert haar verhaal
vooral op de beëdigde verklaring van oud Marine Generaal-majoor Smedley Butler, die
in zijn verklaring zweert dat hij werd benaderd door een rijke en geheime club van
bankiers en industriëlen, waaronder Prescott Bush, die hem vroegen om commandant te
worden van een 500,000 man sterk leger van legerveteranen, die zouden gaan helpen
met het omverwerpen van het democratische leiderschap van president Franklin Delano
Roosevelt. Een recente BBC radio-reportage bevestigd dat er inderdaad een poging tot
een coup heeft plaatsgevonden, onder leiding van de latere senator (!!) Prescott Bush.
―Maar Smedley Butler‖, zo gaat Naomi Wolf verder, ―gaf het hele zaakje aan bij de US-overheid, en hij gaf
Prescott Bush en zin club aan, verklaarde onder ede bij het Congress dat de plannen voor een coup er
waren. Het staat allemaal in de boeken van het Amerikaanse Congress.‖ Ze vond ook uit dat de coup
gefinancierd zou worden met het geld van Duitse industriëlen, waar Bush natuurlijk goede maatjes mee was.
Een van hen was ook de grootste financier van Hitlers oorlogsmachine: Frits Thyssen. ―Maar wat mij nou zo
ongelooflijk verbaasde, is dat toen de Neurenberg processen werden gehouden, om de Nazi-misdadigers te
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berechten, het er nooit van gekomen is om naar de Nazi-partners in de VS te kijken. Bijvoorbeeld de top
IBM, dat volop meewerkte aan automatiseringsmethoden voor de vernietigingsmachine, is nooit ook maar
één keer verhoord. En ook Prescott Bush en zijn zakelijk partners ontsprongen de dans in dit opzicht‖
Zo vader zo zoon!
Het feit dat Prescott Bush feitelijk als Nazi kan worden betiteld, is op zich geen bewijs voor de opvallende
gelijkenissen die vooral het beleid van George W. Bush had met de Nazi-politiek en -retoriek. Maar als je
kijkt naar het Nazi-draaiboek en de pogingen om critici van het ‗Bush-regime‘ de mond te snoeren en hen te
bestempelen als bijv. ‗politieke terroristen‘, dan zijn er genoeg aanwijzingen die deze ex-president tot het
boegbeeld maakten van de coup-achter-de-schermen van de moderne fascisten, die de VS in hun macht
dreigen te krijgen, aldus Naomi Wolf, in haar essay . ‗Fascistisch Amerika, in 10 eenvoudige stappen’.
x
Een interview met journalist Patrick Buchanan, die deze zaak ook al tot op de bodem uitzocht.
Bronnen:
- bibliotecapleyades.net ; http://www.standaard.be ; http://nos.nl ; http://news.bbc.co.uk
http://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/hoe-nazis-bij-cia-en-nasa-terechtkwamen/

Beurshandelaar tegen BBC: Binnen 1 jaar crash eurozone en aandelenmarkt
'Financiële markten zien niets in euro reddingsfonds - Deze crisis zal als kanker blijven groeien - Niet
regeringen, maar Goldman Sachs heerst over de wereld'
Beurshandelaar Alessio Rastani geeft openlijk toe al drie jaar van deze crisis te dromen, omdat hij hierdoor
veel geld kan verdienen.
We schreven al vaker dat de financiële markten, ongeacht wat u in de media van de politiek te horen krijgt,
de belangrijkste indicaties zijn van wat er écht gaande is en zal gaan gebeuren. Dat inktzwarte wolken zich
boven de eurozone hebben samengepakt behoeft geen uitleg meer; Alessio Rastani, een onafhankelijke
beurshandelaar, verklaarde gisteren tegenover BBC-News dat hij er van overtuigd is dat zowel de eurozone
als de aandelenmarkten binnen één jaar volledig gaan instorten en vele miljoenen mensen daardoor al hun
geld zullen kwijtraken. 'De eurozone gaat instorten, en hard ook,' aldus Rastani. 'De markten worden op dit
moment door angst beheerst. Het grote geld, de beleggers, het 'slimme geld' -dus de grote hedgefunds- zien
namelijk niets in het (euro) reddingsplan. Zij weten namelijk dat de markten kapot zijn. Het is gebeurd met de
aandelenmarkt en wat er met de euro gebeurt maakt wat hen betreft niets uit, want ze zijn bezig hun geld in
veiligere zaken te steken, zoals staatsobligaties, 30-jarige obligaties en de Amerikaanse dollar. Het (euro
reddingsfonds) gaat dus niet werken.'
BBC: 'Van de politici blijven we echter horen dat dit niet klopt, al blijven ze hier erg vaag over. Wat denkt u
dat beleggers wél meer vertrouwen zal geven?'
Iedereen kan geld verdienen door recessie
Rastani: 'Dat is moeilijk. Persoonlijk denk ik dat het niets uitmaakt. Kijk, ik ben een handelaar, ik geef niet om
dat soort zaken. Als ik een mogelijkheid zie om geld te verdienen, dan doe ik dat. De meeste handelaren
houden zich niet bezig met hoe de economie en de hele situatie te herstellen. Het is ons werk daar geld mee
te verdienen. Persoonlijk droom ik al 3 jaar van een nieuwe recessie, van wat er nu gebeurt. Waarom? De
meeste mensen schijnen niet te weten dat de Depressie uit de jaren '30 niet enkel om het instorten van de
beurs ging. Sommigen waren voorbereid om dankzij die crash geld te verdienen. En ik denk dat iedereen dat
kan, niet alleen de elite.' 'Als de euro en de grote aandelen instorten, dan kun je hier, als je weet wat je moet
doen en een goed plan hebt opgesteld, veel geld mee verdienen, bijvoorbeeld met hedging strategieën en
het investeren in staatsobligaties.'
BBC: 'Als u de mensen hier nu zou kunnen zien, zou u zien dat onze monden tegelijkertijd zijn opengevallen.
We waarderen uw openheid, maar dat zal de rest van ons en ook de eurozone niet gaan helpen.'
'Deze crisis is als kanker'
Rastani: 'Luister, ik zeg dit tegen iedereen die nu kijkt. Deze economische crisis is als kanker. Als u wacht en
wacht omdat u denkt dat het wel voorbij gaat zal het te laat zijn, want net als kanker zal deze crisis groter en
groter worden. Daarom zou ik tegen iedereen willen zeggen: zorg dat je voorbereid bent. Dit is geen tijd om
te hopen dat de overheid alles wel zal oplossen. Niet de regeringen heersen over de wereld, maar Goldman
Sachs heerst over de wereld! En zowel Goldman Sachs als de grote financiële fondsen trekken zich niets
aan van dit reddingsfonds.'
'Instorting binnen 1 jaar is slechts het begin'
'Ik wil mensen helpen, echt waar. Niet alleen beurshandelaren kunnen hier geld mee verdienen. De mensen
moeten leren hoe ze kunnen profiteren van een inzakkende markt. Het eerste wat ze moeten doen is hun
huidige bezittingen beschermen, want mijn voorspelling is dat in minder dan 12 maanden tijd miljoenen
mensen al hun geld zullen kwijtraken. En dat zal slechts het begin zijn. Dus ik zeg: wees voorbereid en
handel nu. Het grootste risico dat mensen nu kunnen nemen is door niets te doen.'
Xander - (1) YouTube (BBC News)
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ESM: een Europese „FED‟ in de maak..!?
Door GuidoJ.dinsdag, 27 september 2011Reageer (6) EmailPrintAAA
Europese FED in de maak..!?
2011 © WantToKnow.nl/.be
x
De Amerikanen zijn hun US-dollar al bijna honderd jaar kwijt; een aantal sluwe
private bankiers, waaronder J.P. Morgan (!), heeft in 1923, vlak voor het
kerstreces, de US-dollar afgetroggeld van de toenmalige president van de VS,
Woodrow Wilson. Niet veel later was de Federal Reserve geboren en waren
deze witte-boorden-criminelen de eigenaar van de US-dollar.. Zo simpel is het. Als de Amerikaanse burgers,
via hun regering, dollars nodig hebben, dan drukt die FED deze en LEENT HET aan de Amerikaanse
overheid..! Kun je het je voorstellen.
Woodrow Wilson overhandigde de Amerikaanse munt aan een stelletje
financiële boeven.
Dit waren de woorden die Woodrow Wilson sprak, korte tijd nadat hij besefte wat
hij voor wet/overeenkomst met deze financiële wolven had getekend:
“I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great
industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit
is concentrated.The growth of the nation, therefore, and all our activities
are in the hands of a few men.
We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely
controlled and dominated Governments in the civilized world – no longer a Government by free
opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the
opinion and duress of a small group of dominant men.
Vertaling:
―Ik ben een hoogst ongelukkig mens, want onbedoeld heb ik mijn land geruïneerd. Een grote industriële
natie is afhankelijk van haar geldsysteem; ons systeem is gecentreerd. Daarom is de groei van onze natie
en al haar activiteiten nu in de handen van een paar mannen.
Wij zijn daardoor tot een van de slechts geleide landen verworden, tot een van de meest gedomineerde en
gecontroleerde overheden in deze beschaafde wereld. Er wordt niet langer meer geregeerd vanuit Vrije
Meningsuiting, we worden niet meer geregeerd door overtuigingen en de stem van de meerderheid.
We worden geregeerd door de meningen en de dwang van een kleine groep mensen.”
Gebeurt hetzelfde nu met de Euro..??
Het zit eraan te komen, het Europees Stabiliteits Mechanisme.. Tja, dat klinkt als een soort systeem,
maar niks daarvan..! Het wordt een organisatie, een financieel instituut, dat kennelijk onze Euro gaat
sturen. Wanneer je even naar deze YouTube kijkt wordt het verhaal van de ESM je in een paar
minuten uitgelegd. Let daarbij vooral op de waanzinnige voorwaarden en bizarre immuniteit deze
ESM zich gaat verwerven, ALS WE HIERMEE INSTEMMEN..!?
X
Wat is de reden dat een dergelijk krankzinnige organisatie wordt opgericht; wat zit hier achter? Bij de vele
besprekingen over de Euro-crisis, kome de bizarre voorwaarden waaronder dit ESM opgericht zou gaan
worden, zelden over het voetlicht.. Wat is hier aan de hand?
Er rest ons maar één ding, en dat is ‗Opletten geblazen‘! Maar even voor de
goede orde:
Het Europees Stabiliteits Mechanisme ( ESM ) werd door jullie op 25 maart al
goedgekeurd in het Europese parlement en daaropvolgend, op 11 juli
ondertekend door de ministers van Financiën. Het ESM moet dus nu door
parlementen der euro-lidstaten worden geratificeerd. Wij geloven dat er maar
weinig mensen en dus ook politici zijn die precies begrijpen en beseffen
waarvoor ze gaan stemmen. Woodrow Wilson tekende het verdrag met de
financiële vampiers in 1923, in tijden van recessie. ―Laat ons de financiële
zaakjes van de VS nou afhandelen; wij zijn specialisten!‖ Onder dat motto werd
de VS de US-dollar ontfutseld..!
Wat er nu in Europa gebeurt dreigt in onze ogen exact een kopie te worden van wat er in de VS is gebeurd:
de EURO is straks onze munt niet meer; ‗anderen‘ gaan zich -ongetwijfeld zich als ‗specialisten‘
voordoende- onze munt beheersen. Het ESM-systeem zal zó complex en surreëel gemaakt worden, dat
iedere politicus niet toe wil geven dat hij/zij er feitelijk niets van snapt, en zal afhaken!
Of moet het zover komen als de situatie in de VS, waar diepe armoede het gevolg is van het leegplunderen
van dit land door de genoemde private-ondernemers, in de vorm van de financiële conglomeraten..?
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Hier is één van de meest indrukwekkende uitspraken van een visionair, een van de meest vooraanstaande
burgers van de VS, Henry Ford, over het ontvreemden van de US-dollar van de Amerikaanse burger door de
FED en het monetaire systeem in de Verenigde Staten:
“Het is maar goed dat de mensen van deze natie (VS) niet weten hoe ons bancaire en monetaire
systeem in elkaar zit. Als ze dat wel zouden weten, ben ik er zeker van dat er morgenochtend een
revolutie zou uitbreken..”
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/esm-een-europese-fed-in-de-maak/

Super zonnevlam onderweg
Een beangstigend rapport van de Federal Atomic Energy Agency (FAAE) in
Rusland meldt aan alle Kerncentrales, dat er een super Zonnevlam onderweg is,
een potentiële "explosie" van onze zon, welke "massale stroomstoringen" zou
kunnen veroorzaken en zelfs kan leiden tot ―spontane atomaire explosies‖. Het
kan ons hele electriciteitsnetwerk dus platleggen.
Obama en alle belangrijke leiders zitten nu in een zwaar beveiligde
ondergrondse bunker in Denver, wat aangeeft dat dit probleem zeer ernstig genomen wordt.
Deze ongekende waarschuwing was het gevolg van een ontketening van een enorme X1.9 zonnevlammen
van de 1302 Zonnevlek op 27 september. De Zon is tevens de oorzaak van de bijna totale blackout die de
hele Zuid-Amerikaanse staat Chili raakte. Dit FAAE rapport meldt een vergelijkbare gebeurtenis die eerder
deze maand plaatsvond in de VS, toen Zuid-Californië en Arizona regio's werden getroffen door een enorme
stroomstoring op 8 september.
NASA wetenschapper Rachel Hock:
"De extra energie van de laatste tijd kan een groot effect op de Aarde hebben. Extreem ultraviolette
golflengten zijn bijzonder goed in het verwarmen en ioniseren van de bovenste atmosfeer van de Aarde.
Wanneer onze aardse atmosfeer wordt verwarmd door extreme UV-straling, wordt het opgeblazen, en
versnelt het het verval van de lagere satellieten."
Het ergste moet nog komen
De FAAE zegt dat de "ergste gebeurtenissen nog moeten komen". Hier is WOII, de gevolgen van Katrina,
etc. niets bij. De kwestie van EMP gevaren voor de aarde - hetzij van een CME (coronale mass ejection), of
van een nucleair-getriggerde EMP golf, bedoeld om een samenleving te vernietigen – zijn het voorwerp
geweest van meerdere rapporten in de afgelopen maanden.
Oorzaak wordt verborgen gehouden voor het publiek
Over wat de oorzaak is van deze enorme zonne-energie ontploffingen zijn er veel speculaties, maar het is
interessant om notitie te nemen van de inhoud van de Federale Veiligheidsdienst (FSB), die een toevoeging
geeft aan dit FAAE rapport, welke suggereert dat het "uit de wegruimen" van twee van Amerika‘s top
planetaire wetenschappers de afgelopen maanden hiermee te maken heeft, en toont dat de VS er alles aan
doet om de waarheid achter deze massale zonneuitbarstingen verborgen te houden.
Recent twee Top NASA wetenschappers uit de weg geruimd.
De eerste NASA wetenschapper, genoemd door de FSB, was de Israëlisch-Amerikaanse dr. Stewart
Nozette, die werd opgesloten in een isoleercel op 6 september. Dr. Nozette werkte nauw samen met zijn
collega-NASA wetenschapper, de Brits-Amerikaanse dr. Michael Drake, die op 22 september als dood werd
opgegeven zonder opgave van redenen door de autoriteiten. Zowel dr. Nozette als dr. Drake waren de
belangrijkste Amerikaanse onderzoekers van planetaire lichamen (meteoren, kometen, asteroïden, etc.) en
waren "meer dan waarschijnlijk‖ betrokken bij de grote geheimen, waarvan ze wisten dat deze voor de
wereld verborgen moesten blijven…
Veel mensen zijn echter wakker genoeg om te weten dat Elenin momenteel dicht tussen de Zon en de Maan
staat, hetgeen deze zonneuitbarstingen veroorzaakt. Ook weten we al dat Elenin de komende tijd de Aarde
nog dichter zal naderen.
Bron: http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=641125&r=1&tbl_archief
Vertaald: Marion Verkleij
Zie ook: Nasa has Elenin on Stereo B tonite! Re: 2tuff, Stop Misleading
http://www.youtube.com/watch?v=8ZQ1fL9iOGo&feature=uploademail
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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CNN en New York Times besteden aandacht aan 'Obama is de Antichrist' hype
Ook in Nederland droegen dit soort kranten- en tijdschriftartikelen er alleen
maar aan bij dat christenen gingen denken dat Obama inderdaad 'de'
Antichrist is.
Zowel CNN als de New York Times hebben afgelopen week aandacht
besteed aan het feit dat veel Amerikaanse christenen er nog altijd van
overtuigd zijn dat Obama de in de Bijbel voorzegde Antichrist is, nog zal
worden of op zijn minst een voorloper van hem is. Tijdens een bijeenkomst
in Los Angeles afgelopen maandag, waar Obama geld ophaalde voor zijn herverkiezingscampagne in 2012,
zou iemand naar verluid plotseling 'Barack Obama is de Antichrist!' hebben geschreeuwd. De man werd
onmiddellijk afgevoerd, waarop de president zijn toespraak onderbrak en het publiek uitlegde: 'Ten eerste
geloof ik dat Jezus Christus de Heer is. Daar geloof ik in*. Ik heb overigens wel een vraag: ik denk dat die
jongeman zijn jasje is vergeten...' (1).
* Deze verklaring zegt helemaal niets, aangezien in de Bijbel demonen hetzelfde erkenden, maar
desondanks fel bestreden.
Ironisch genoeg vond dit voorval op precies dezelfde dag plaats als waarop de New York Times een
redactioneel commentaar getiteld 'Waarom de Antichrist er politiek toe doet' plaatste. Volgens de krant
concluderen veel rechtse Amerikaanse christenen dat de wereldwijde economische crisis, de vele
natuurrampen en de dreiging van de radicale islam tekenen zijn dat we in de 'laatste dagen', oftewel de
eindtijd leven. Dit soort apocalyptische angsten zouden al in de jaren '30 en '40 van de vorige eeuw de
drijvende kracht achter anti-overheidsbewegingen zijn geweest, en zouden volgens de Times ook in 2012 de
presidentsverkiezingen mede kunnen gaan bepalen.
Groeiende invloed christelijke eindtijddenkers
Het christelijke denken dat we in de eindtijd leven is sinds het begin van de vorige eeuw aan een krachtige
opmars bezig. In tegenstelling tot in de traditionele kerken werd de verwachting van Jezus' terugkeer onder
evangelischen, baptisten en pinksterchristenen zo'n 100 jaar geleden uiterst actueel, vooral toen talloze Oud
Testamentische profetieën aangaande de terugkeer van de joden naar Israël in 1948 in vervulling gingen.
Daarnaast wordt vooral het globalisme (het langzaam maar zeker samengaan van alle onafhankelijke
landen) en het streven naar wereldvrede onder een sterk gecentraliseerd gezag als een belangrijk signaal
gezien van het antichristelijke eindtijdrijk in wording.
Uiteindelijk zal dit volgens veel christenen leiden tot de komst van een charismatische wereldleider, de
'Antichrist', die aanvankelijk de beloofde vrede lijkt te brengen, maar de hele wereld al na korte tijd in
ongekend gruwelijke ellende zal storten. Afhankelijk van de aangehangen visie komt Jezus Christus dan 7 of
3,5 jaar na de verschijning van de 'zoon des verderfs' terug om een einde te maken aan de 'slag bij
Armageddon' en de duivel voor 1000 jaar gevangen te zetten. Bekende Amerikaanse evangelisten zoals
Aimee McPherson, Billy Graham en Jerry Falwell predikten allemaal een vergelijkbaar eindtijdscenario,
waarin de ware gelovigen overigens al vóór of halverwege de heerschappij van de Antichrist in de hemel
worden opgenomen (de 'opname').
Overeenkomsten 2011 en jaren '30
Al in de jaren '30 verwachtten veel christenen de opname vanwege de groeiende rol en invloed van de
overheid, de Grote Depressie, de opkomst van het fascisme en natuurlijk het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog. Hitler, Mussolini en Stalin leken alle drie perfecte Antichrist kandidaten. Ze waren het echter
niet, al worden ze nu beschouwd als 'voorafschaduwingen' van de uiteindelijke Antichrist. Maar ook
president Franklin D. Roosevelt was verdacht, onder andere omdat hij steeds meer macht naar zich toetrok
en die van het Hooggerechtshof juist ondermijnde, openlijk droomde van de oprichting van de Verenigde
Naties en de macht en invloed van de Amerikaanse overheid sterk uitbreidde. Hierdoor vreesden sommigen
dat Amerika net als Europa zijn eigen dictator zou krijgen.
Het gevolg was dat veel prominente christenfundamentalisten zich in hun strijd tegen Roosevelt aansloten bij
rechtse libertariërs. De New York Times merkt op dat de christenen zich destijds niet bekommerden om deze
tegenstrijdige mix van millenialisme en activisme -immers, waarom zaken willen veranderen als de wereld
toch op Armageddon afstevent? 'Ze stelden simpelweg dat Jezus hen had opgeroepen om te handelen
totdat Hij zou terugkeren (Lukas 19:13)... Zoals orthodoxe Marxisten het kapitalisme bestrijden, ondanks het
feit dat ze geloven dat dit een onvermijdelijke stap is naar het socialistische paradijs, hebben conservatieve
christenen zich door hun overtuiging dat de toekomst al vast staat nooit laten verleiden tot passiviteit.'
2011 lijkt in veel opzichten op de wereld van de jaren '30. Internationale onrust en de langdurige
economische crisis hebben het wantrouwen in de overheid aangewakkerd. In Amerika leidde dit tot de
opkomst van het nieuwe libertarisme en de explosieve groei van de 'Tea Party' beweging. In Europa is dit
goed zichtbaar in de snel toenemende aanhang van anti-immigratie, anti-islam en anti-EU partijen zoals de
Nederlandse PVV.
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Al jaren speculaties over 'Obama is de Antichrist'
Er zijn nogal wat evangelische christenen die Barack Obama een 'verdacht' sterke Antichrist kandidaat
vinden vanwege de verwarring rondom zijn geboortecertificaat, zijn internationalistische ideeën, zijn
Nobelprijs voor de vrede en zijn duidelijke moslimsympathieën gecombineerd met zijn ambivalente houding
ten opzichte van Israël. Tevens is Obama voorstander van een grote en alles en iedereen regulerende
overheid. Al in 2008 werd er tijdens de verkiezingscampagne druk gespeculeerd of Obama 'de' Antichrist
zou kunnen zijn. De Republikeinen publiceerden zelfs een advertentie getiteld 'Dit is Hem', waarin Obama
sarcastisch als een messias werd afgeschilderd, vooral omdat Obama door veel prominente en gewone
Amerikanen inderdaad als een soort verlosser werd gezien. De New York Times concludeert dan ook dat er
sinds Roosevelt geen president is geweest die zoveel charisma had en wereldwijd zoveel populariteit genoot
als Barack Obama - voor veel evangelische christenen dus de perfecte Antichrist kandidaat. Het verschil is
dat daar waar de 'fundamentalisten' in de jaren '30 slechts een kleine stem hadden in de anti-Roosevelt
beweging, zij nu een groep met aanzienlijke invloed in de Republikeinse partij zijn geworden. Reeds in het
verleden werkte Billy Graham samen met de presidenten Lyndon Johnson en Richard Nixon, en Jerry
Falwell met de regering van Ronald Reagan. Omdat Amerika echter geen grote leidinggevende evangelisten
meer heeft proberen sommige politici -Rick Perry, Michele Bachmann en zelfs Ron Paul- hier gebruik van te
maken en zich als de nieuwe leider van de christelijke conservatieven op te werpen. Of de felle 'anti-staat'
standpunten inderdaad te combineren zijn met de evangelische apocalyptiek moet echter nog blijken.
Kiezen christenen een rechtse president?
Hoe dan ook, 'links' Amerika is in verwarring en het libertarisme is in opkomst. Een nieuwe generatie goed
georganiseerde, maar nauwelijks gematigde evangelische christenen stelt zich in toenemende mate achter
'rechts' op. Hoewel niet velen van hen écht denken dat Obama de Antichrist is, zijn miljoenen er net als
tijdens de Grote Depressie wél van overtuigd dat de tijd tot diens verschijning nog maar kort is. Daarom zal
het idee dat Obama de VS voorbereidt op deelname aan de toekomstige wereldwijde coalitie van de
Antichrist waarschijnlijk steeds meer aanhang krijgen.
'Los van de opname zouden Michele Bachmann of Rick Perry daarom heel goed door het apocalyptische
anti-staatsdenken van conservatieve christenen in het Witte Huis terecht kunnen komen. De Verdrukking
zou dan inderdaad kunnen gaan beginnen,' concludeert Matthew Sutton, professor geschiedenis aan de
Washington State Universiteit, voor de New York Times. (2)
Verschillende eindtijdscenario's
Opgemerkt dient te worden dat er in het christendom zeer verschillend wordt gedacht over de 'eindtijd' en de
Antichrist. Volgens velen slaat de term Antichrist inderdaad op één bepaald persoon. Anderen denken echter
dat het ook of alleen om een bepaald wereldwijd systeem gaat, een politieke en/of religieuze macht (zoals
de islam of het Vaticaan), of een bepaalde '(tijd)geest' die de mensheid in bezit neemt. Ook is het concept
van de 'opname' en de 7- of 3,5 jaar durende (grote) Verdrukking beslist niet onomstreden.
Buiten de traditionele protestante en katholieke kerken bestaat er echter wel brede overeenstemming over
het feit dat we in de laatste jaren van de eindtijd zijn beland, vooral vanwege de al eerder genoemde
vervulde profetieën over het herstel van de staat Israël. Veel van de ook op deze site besproken
eindtijdscenario's gaan dan ook uit van de Wederkomst van Jezus Christus tussen 2011 en ongeveer 2040.
Het gegeven dat de in de 16e eeuw levende bekende reformator Maarten Luther naar verluid van God te
horen zou hebben gekregen dat Jezus in 2036 naar de Aarde zal terugkeren, zal alleen maar aan bijdragen
aan deze verwachting.
Xander - (1) CNN, (2) New York Times

Moslims dreigen met oorlog tegen de Fransen
september 28, 2011pineut
De beelden in de video en de daarin gebruikte woorden zeggen alles. Een lid van Riposte laïque (―Wereldlijk
antwoord‖, een organisatie, die zich de verdediging van het secularisme en de waarden van de Franse
republiek op basis van de wet over de scheiding van kerk en staat uit het jaar 1905 tot taak heeft gesteld)
had deze scènes met islamitische gelovigen van twee moskeeën in het 18e Arrondissement in Parijs op de
16e september gefilmd, d.w.z. op de dag, waarop het verbod van straatgebeden in kracht was getreden.
De eerste shock: ondanks de trotse aankondigingen van minister van binnenlandse zaken Claude Guéant
baden de gelovigen nog steeds op straat. Nog een shock: de moslims riepen openlijk op tot oorlog tegen
Frankrijk en de Fransen. En wat doet de politie ?
3´50″: de mensen op straat scanderen ―Dood de Joden!‖
7´02″: terwijl de belastingbetalers tevergeefs wachten op de beloofde kindercrèches en
onderwijsinstellingen, stelt het stadsbestuur van Parijs 28 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van een
moskee, die zich camoufleert achter de naam ―Institut des Cultures d´Islam‖.
http://pineut.wordpress.com/2011/09/28/moslims-dreigen-met-oorlog-tegen-de-fransen/
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De vitamines op een rij
VISIONAIR: KO OP 29 SEPTEMBER 2011
We worden allemaal groot gebracht met het idee dat het belangrijk is om
voldoende vitamines te eten. Fruit is hierbij een belangrijke bron voor vitamine C,
dat is algemeen bekend. Maar welke vitamines zijn er nog meer? Waar zitten ze
in en waarvoor heb je ze nodig? Onderstaand een opsomming.
Onmisbaar
Vitamines zijn onmisbaar voor je lichaam omdat ze je helpen gezond te blijven. Helaas maakt je lichaam de
meeste vitamines niet zelf aan, wat betekent dat je ze via gezonde voeding en eventueel via
voedingssupplementen moet binnenkrijgen. Er bestaan dertien verschillende vitamines. Hiervan zijn vier
vitamines oplosbaar in vet en negen vitamines oplosbaar in water. De vetoplosbare vitamines zijn A, D, E en
K. Die kunnen in je lichaam worden opgeslagen. De wateroplosbare vitamines zijn B1, B2, B3, B5, B6, B8,
B11, B12 en vitamine C. Je lichaam kan deze stoffen niet goed vasthouden en daarom moet je ze dagelijks
aanvullen.
De hoeveelheid vitamines die je nodig hebt, hangt af van je persoonlijke situatie. Zo zijn je leeftijd, ziekte,
zwangerschap en huidskleur bijvoorbeeld van invloed.
Vitamine A
Vitamine A zorgt ervoor dat je immuunsysteem goed functioneert. Daarnaast is vitamine A goed voor je huid,
haar en tandvlees en voorkomt het nachtblindheid. Je haalt deze vitamine uit vis, lever, melkproducten
(zoals vla, yoghurt) en halvarine en margarine.
Vitamine B1
Vroeger dacht men dat er maar één vitamine B bestond. Tegenwoordig weet men dat er verschillende Bvitamines zijn, die voor hun werking deels van elkaar afhankelijk zijn.
Vitamine B1 zorgt voor de verbranding van koolhydraten, waardoor je lichaam energie krijgt. Het speelt ook
een rol bij de geleiding van zenuwprikkels. Bij een tekort krijg je last van vermoeidheid, depressiviteit en een
gebrek aan eetlust. B1 zit vooral in varkensvlees, graanproducten en peulvruchten.
Vitamine B2
Vitamine B2 is nodig voor een goede spijsvertering. Verder houdt het je huid en haren gezond. B2 komt voor
in melkproducten, vlees, groente, fruit en graanproducten. Tekorten aan deze stof zijn zeldzaam.
Vitamine B3
Vitamine B3 helpt je lichaam energie te halen uit suiker, vet en eiwit. Daarnaast speelt het een rol bij de
werking van het zenuwstelsel. B3 zorgt tevens voor een gezonde huid. Goede bronnen voor vitamine B3 zijn
vlees, vis, noten, graanproducten, groente en fruit. Tekorten komen niet veel voor.
Vitamine B5
B5 zit in bijna alle voedingsmiddelen, dus je hoeft niet bang te zijn dat je er te weinig van binnen krijgt. B5
zorgt ervoor dat je lichaam eiwitten, vetten en koolhydraten kan afbreken. Het stimuleert de aanmaak van
antistresshormonen en afweerstoffen.
Vitamine B6
Vitamine B6 is belangrijk voor je spijsvertering en weerstand. Verder helpt het bij de aanmaak van rode
bloedcellen, is het een onmisbare stof is voor je zenuwstelsel en houdt het je geslachtshormonen in
evenwicht. B6 zou daarom de symptomen van het premenstrueel syndroom (PMS) verlichten.
Bloedarmoede, huidproblemen en een verminderde weerstand zijn symptomen van een tekort aan B6. Je
haalt deze vitamine vooral uit vlees, vis, ei, peulvruchten, aardappels en volkoren producten.
Vitamine B8
Met vitamine B8 houd je je huid en haar gezond. Daarnaast stimuleert B8 de aanmaak van vetzuren. Het is
te vinden in eieren, melk, soja, noten, chocolade en bloemkool. Een tekort aan vitamine B8 komt niet vaak
voor.
Vitamine B11 (foliumzuur)
Vitamine B11 is bekend onder de noemer foliumzuur. Deze stof is heel belangrijk bij de aanmaak van bloed
en DNA-materiaal. B11 helpt bovendien beschermen tegen hart- en vaatziekten. Als je zwanger wilt worden,
doe je er goed aan extra foliumzuur slikken. Daarmee vermindert de kans op een kind met een open
ruggetje. Een tekort aan foliumzuur kan leiden tot vermoeidheid, verminderde eetlust, gewichtsverlies en
geheugenproblemen. Deze vitamine zit vooral in groene groenten, fruit en volkoren producten.
Vitamine B12
Vitamine B12 komt alleen voor in voedingsmiddelen van dierlijke afkomst, zoals vlees en zuivel. Het is onder
andere nodig voor de productie van rode bloedcellen en voor een goed werkend zenuwstelsel. Vooral
oudere mensen kunnen last krijgen van een tekort aan B12. Bij hen leidt dit dan vaak tot
geheugenproblemen.
Vitamine C
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Vitamine C is goed voor je weerstand. Maar je houdt er ook gezonde tanden, botten en bloedvaten mee en
het vertraagt het verouderingsproces. Groente, fruit en aardappels zijn de belangrijkste bronnen. Let wel:
sinaasappels en kiwi‘s bevatten veel meer vitamine C dan bijvoorbeeld appels. Slik extra vitamine C als je
vaak verkouden bent, weinig energie hebt en wondjes slecht genezen.
Vitamine D
Je lichaam heeft vitamine D nodig voor sterke botten en tanden. Bij kinderen in
de groei zorgt vitamine D dat calcium en fosfor uit de voeding in de botten en
tanden worden vastgelegd. Op latere leeftijd is vitamine D nodig om
botontkalking te beperken. Het is ook belangrijk om je weerstand op peil te
houden en om spierkracht te behouden. Dit laatste is onder andere belangrijk om
vallen bij ouderen te voorkomen. Een tekort aan vitamine D wordt eveneens in
verband gebracht met een winterdip.
Vitamine D is één van de weinige vitamines die het lichaam zelf kan aanmaken.
Dat gebeurt in de huid onder invloed van zonlicht. Aangezien de zon in de
wintermaanden in Nederland onvoldoende kracht heeft voor de aanmaak van
vitamine D is voor veel mensen een supplement met vitamine D een zinvol extraatje. De Nederlandse
Gezondheidsraad adviseert ook bepaalde groepen extra vitamine D.
Vitamine E
Vitamine E houdt de huid, zenuwen, spieren, rode bloedcellen en het hart gezond. Het helpt ook om hart- en
vaatziekten te voorkomen. Qua eten moet je denken aan plantaardige olie, noten, graanproducten, muesli
en sesamzaad. Ernstige verschijnselelen als gevolg van een vitamine E-tekort zijn zeer zeldzaam.
Vitamine K
Tenslotte heb je vitamine K vooral nodig voor de bloedstolling. Het wordt grotendeels in je dikke darm
aangemaakt. Verder kun je deze vitamine uit broccoli en spinazie halen. Kinderen die borstvoeding krijgen,
hebben de eerste drie maanden dagelijks 25 microgram vitamine K nodig. Volledige zuigelingenvoeding
bevat al voldoende vitamine K. Zie ook de ADH van vitamines.
Bronnen:
Vitamines op een rij – Gezondheidsnet.nl - Wat is vitamine D? – Kiesvoorietsextra.nl
http://www.visionair.nl/wetenschap/de-vitamines-op-een-rij/

Breaking Iraanse oorlogsschepen varen richting Amerikaanse kust
Maatschappij/Internationaal | actueel nieuws | 28 September 2011
Er is zojuist bericht binnen dat Iran 16oorlogsschepen naar de
nabije kust van Amerika stuurt,de situatie wordt nu steeds
dreigender.Hetis goed mogelijk dat Iran de schepen heeft
bewapend met nucleaireraketten wantrealistisch gezien zouden ze
zonder die rakettenmet gemak kunnenworden weggevaagd door
de Amerikaanse marine.
The Navy commander says Iran plans to deploy naval vessels in
the Atlantic Ocean near maritime borders of the United States.
―As the global arrogance (forces of imperialism) have a (military)
presence near our sea borders, we also plan to have a strong presence near the U.S. sea borders
with the help of the soldiers who are loyal to the vali-e faqih (supreme jurisprudent),‖ Rear Admiral
Habibollah Sayyari said on Tuesday.
The top commander added the presence of Iranian naval units in the Bab el-Mandeb, the Red Sea,
the Gulf of Aden, and the Suez Canal is a great honor for the Iranian nation and other Islamic
countries.
However Iran‘s naval operations will not be limited to these bodies of water and ―we should have a
strong presence in all open seas,‖ he insisted.
Also on Monday the commander of the Islamic Revolution Guards Corps Navy signaled a possible
presence of Iran‘s naval vessels near the U.S. waters.
Commenting on the proposal for the establishment of a direct military hotline between the U.S. and
Iran, Rear Admiral Ali Fadavi said, ―When we go to the Gulf of Mexico, we will establish direct
communication with them. In the view of the Islamic Republic of Iran, the illegitimate presence of the
U.S. in the Persian Gulf makes no sense.bron http://tehrantimes.com/index.php/politics/2958-iraniannaval-vessels-to-be-deployed-near-us-sea-borders-commander
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=641324&r=1&tbl_archief=&
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De waarheid over UFO‟S en Aliens
Wetenschap/Technologie | actueel nieuws | 27 September 2011
De media en regeringen tot zelfs de NASA aan toe beliegen u over het ware verhaal achter UFO,S en
Aliens,nieuwsbreker brengt u de waarheid omtrent dit onderwerp met bizarre feiten en bewijzen.
foto TR-3B UFO
NASA's Project Blue Beam
Door Serge Monast (1994)
NASA
De beruchte NASA [National Aeronautics and Space Administration] Blue Beam Project heeft verschillende
stappen om het nieuwe tijdperk religie te voeren. We moeten niet vergeten dat het nieuwe tijdperk religie de
basis voor de nieuwe wereld regering, zonder welke religie de dictatuur van de nieuwe wereldorde isdat
onmogelijk. Ik herhaal dat: Zonder een universeel geloof in de nieuwe tijd religie, het succes van de nieuwe
wereldorde onmogelijk zal zijn! Dat is waarom het Blue Beam Project zo belangrijk isvoor de usa,maar
ookzo goed verborgenbleef voor de mensheidtot nu toe.
spaceshow en ufo,s
The Big Space Show in the Sky
De tweede stap in de NASA Blue Beam Project gaat om een gigantische 'ruimte geven' met
driedimensionale optische hologrammen en geluiden, laser projectie van meerdere
holografischeafbeeldingen naar verschillende delen van de wereld en het presenteren van
hologramufo,s.ook bezitten ze geheime militaire ufo vliegtuigen zoals de TR-3B die wereldwijd word
waargenomen.
Deze zullen worden geprojecteerd vanuit satellieten op de natrium-laag van ongeveer 60 mijl boven de
aarde. Wij zien testen in de lucht, maarhet zijn welUFO waarnemingen van projectBLUE
BEAMengeheime militaire UFOvliegtuigen zoals de TR-3B.
TR-3B UFO ontwikkeld in area 51
satelieten met software
Computers coördineren de satellieten en de software die reeds op zijn plaats zal de hemeldoen lopen.
Holografische beelden zijn gebaseerd op bijna identieke signalen te combineren tot een beeld of hologram
met diep perspectief, die is ook van toepassing op akoestische ELF, VLF en LF golven en optische
fenomenen te produceren. Concreet zal de show bestaan uit meerdere holografische afbeeldingen naar
verschillende delen van de wereld, ieder die een ander beeld op basis van de specifieke nationale, regionale
religie. Geen enkel gebied worden uitgesloten. Met computer animatie en geluiden lijken te vloeien voort uit
de diepste diepten van de ruimte, verbaasde vurige aanhangers van de verschillende geloofsrichtingen hun
eigen teruggekeerd messiassen getuigen in het overtuigen van levensechte werkelijkheid van deblue
beamholograms.metdit project beheers je alle wereld religies wat eerst vrijwel zekeronmogelijk was.
regeringen en de nieuwe wereldorde
Overheidsinstanties en de bedrijven die met hen werken aan een nieuwe wereldorde zijn bereid om alles
wat hen zal helpen het bereiken van hun doel van de totale sociale controle te bevorderen. Wat betreft de
vraag waarom: Voor een ding, als je verschrikken het publiek en ze vrezen voor hun veiligheid, zullen zij u
toestaan om draconische rechtshandhaving praktijken toe te passen.natuurlijk Ten tweede,het bevordert het
verval van de huidige democratische vormen van politieke systemen, en leidt de samenleving om te zoeken
naar alternatieve methoden van de politieke ideologie. Natuurlijk heeft het alternatief al gepland. Het heet de
Nieuwe Wereld Orde en het zal niet uw veiligheid of belangen behartigen. Zoals George Bush zei: 'Lees mijn
lippen.' Angst is altijd al gebruikt door de machtige eliteom de mens tecontroleren en te onderwerpen aan
hun wil.hier george bush over de nieuwe wereld orde waaraan wij onderworpen zullen worden:
http://www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
defensiepublicaties
De NASA Blue Beam Project is de belangrijkste richtlijn voor deusa voor de absolute controle over de
bevolking van de hele aarde.
Het proces in dienst van deze ELF-technologie worden beschreven in verschillende Amerikaanse ministerie
van Defensie publicaties, waaronder een titel, "het elektromagnetisch spectrum en Low Intensity Conflict,
'van kapitein Paul E. Tyler, Medisch Commandant, US Navy, die is opgenomen in de titel een verzameling,
'Low Intensity Conflict en moderne technologie Edict, "van Lt Col David G. Dean, USAF. Het papier werd
geleverd in 1984 en de collectie uitgegeven 1986 door Air University Press, Maxwell Airforce Base,
Alabama.Nu hier komen we bij de NASA Blue Beam Project. Het uitzenden van subliminale twee-weg
communicatie en beelden uit de diepten van de ruimte direct overeen met dat soort technologie.hier een
publicatie van eendefensie stuk over het hologram project:
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http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA338490
Techniek van de grote mogendheden
Een andere theorie stelt dat onbekende vliegende voorwerpen het product zijn van geheime technologische
ontwikkelingen van grootmachten als de Verenigde Staten en de vroegere Sovjet-Unie. Deze twee
mogendheden zouden de kennis van het experimenteren met discusvormige voorwerpen, deltavliegtuigen
en radiogestuurde bollen (Kugelblitz (bolbliksems)), betrokken hebben uit het toenmalige Derde Rijk aan het
[4]
einde van de Tweede Wereldoorlog, en hier verder op zijn doorgegaan. In zijn boek Hitler's Flying Saucers
geeft auteur Henry Stevens verscheidene bronnen om deze visie te ondersteunen. Ook een recente
documentaire van History Channel geeft mogelijke verbanden tussen geheime Nazi-technologie en de
naoorlogse UFO,S.bron:wikipedia
experimenten
In zijn boek 'The Body Electric,' Nobelprijs genomineerde dr. Robert O. Becker beschrijft een serie
experimenten uitgevoerd in het begin van de jaren 1960 door Allen Frie,dit fenomeen werd ook bewezen als
later experimenten in 1973 aan de Walter Reed Army Instituut voor Onderzoek.verdere experimenten met
project blue beam zijn in Arizona uitgevoerd door defensie en NASA
projectBLUE BEAMdemonstratie 1:http://www.youtube.com/watch?v=MJjOEgbXlKE
projectBLUE BEAMdemonstratie 2http://www.youtube.com/watch?v=kxwXf5H3HmM
BLUE BEAM UFO,S gefilmd door het nieuws:http://www.youtube.com/watch?v=WLexwT0hNVk
de politie officier die getuige was van de TR-3B UFO:
http://www.youtube.com/watch?v=tsyD3_KHwCY
case projectblue beam closed
PROJECT UFO BELL
NAZI PROJECT UFO Bell
DoorNieuwsbreker (2011)

NAZI UFO
(Duits: Feuerball, Diskus, Haunebu, Hauneburg-Geräte, VRIL, Kugelblitz, Andromeda-Geräte, Flugkreisel,
Kugelwaffe ook wel Reichsflugscheibe) verwijst naar claims betreffende geavanceerde vliegtuigen of zelfs
ruimtevaartuigen die nazi-Duitsland vlak voor en gedurende de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld en
gebouwd zou hebben.
De naoorlogse 'ufogolf' zou terug te voeren zijn op geheime 'nazi-ufotechnologie' die toen ver genoeg
doorontwikkeld was om door het leger uitgetest te worden. Ook hedendaagse ufo's zouden hier op terug te
voeren zijn.
The Bell is een vermeende top secret Nazi-wetenschappelijke en technologische apparaat, geheime wapen,
of Wunderwaffe. anti-zwaartekracht of vrije energie-onderzoek. Mainstream reviewers, zoals oud-lucht-en
ruimtevaart wetenschapper David Myhra beweren uitdrukkelijkdat een dergelijk apparaat echt heeft bestaan.
de bell UFO ontwikkeld begin jaren 40aangedreven door magnetische plasma fusie
Duits blad voert bewijs aan voor nazi-ufo Hitler
BERLIJN - Een recent rapport in het Duitse wetenschapsblad PM beweert dat Adolf Hitler aan het
einde van de Tweede Wereldoorlog opdracht heeft gegeven aan zijn wetenschappers om een
'superwapen' te creÃ«ren waarmee hij de geallieerden alsnog zou kunnen verslaan.
Zo kwamen de Duitsers met de V2-raketten en de eerste jet fighters op de proppen, maar die kwamen te
laat om de nederlaag voor Hitler nog af te wenden. Andere ideeÃ«n, zoals een vliegende schotel die Londen
en zelfs New York moest bombarderen, kwamen niet voorbij de tekentafel. Tenminste, dat werd altijd
aangenomen, maar volgens het rapport in PM, zou zo'n vliegende schotel wel degelijk uitgewerkt zijn en zou
een prototype daadwerkelijk hebben rondgevlogen.
In het blad worden ooggetuigen geciteerd, die de zogenaamde ufo met het ijzeren kruis, symbool van het
Duitse leger, in 1944 over de Thames zagen vliegen. De Amerikanen zouden het tuig ook als een potentieel
gevaar gedetecteerd hebben op hun radars.
New York Times
In de toenmalige New York Times werden er foto's van gepubliceerd en geschreven over een 'mysterieuze
vliegende schijf die met hoge snelheden over de hoge gebouwen van de stad scheert.' Volgens het
magazine vernietigden de Duitsers na hun nederlaag al het papierwerk rond hun uitvinding, maar in 1960
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konden ufo-experts in Canada een toestel namaken dat tot hun eigen verbazing echt kon vliegen.
Het Duitse project kreeg de naam Schriever-Habermohl mee, naar ingenieur en testpiloot Rudof Schriever
en collega-ingenieur Otto Habermohl. Zij werkten tussen 1941 en 1943 in Praag samen aan de schotel.
Daarna kwam het project in handen van SS-officier Hans Kammler, toen Hitler aan Hermann Goering als
hoofd van de luchtmacht vroeg om een superwapen te lanceren.
foto Bell ufo hetnazi superwapen ontwikkeld induitsland jaren 40
vliegsnelheid 2000 kilometer per uur.
Gevangenen
Gevangenen van de geallieerden claimden de zilveren vliegende schotel, die ongeveer 5,4 meter breed
was, meerdere keren gezien te hebben. volgens Joseph Andreas Epp, die als ingenieur meewerkte aan het
project, werden er vijftien prototypes gebouwd. Rond een centrale cockpit werden er vleugels gebouwd die
een cirkel vormden en het toestel deden klimmen.
Buikvormig
De theorie wordt ook gevoed door Igor Witkowski, een Poolse gewezen historicus en journalist. In zijn boek
uit 2000, 'Prawda O Wunderwaffe' (De waarheid over het wonderwapen), claimt de man dat de Nazi's een
buikvormig luchtvaarttoestel gecreÃ«erd hadden en dat Hitler de beste wetenschappers en ingenieurs tot
zijn beschikking had.
Onlangs lekte in Amerika een rapport uit waaruit bleek dat verschillende nazi-wetenschappers na de oorlog
in dienst werden genomen door de NASA waar ze een grote bijdrage leverden aan de ontwikkeling van de
Amerikaanse ruimtevaart.
ufo technologie foto the bell ufo ontwikkeld door de nazi,s begin jaren 40
Maar wat niemand feitelijk verwacht is dat er aan het einde van de Tweede Wereldoorlog ook al vergaand
onderzoek afgerond was, met name in Nazi-Duitsland, dat technologisch zó ver vooruit liep op het
kennisniveau van die dagen, dat er van geheimhouding alleen al sprake was.
De Duitse kennis van ruimtevaart en wetenschap in het algemeen, was uiterst geavanceerd in die tijd. Hun
beste ideeën, op velerlei gebied, haalden nooit de productiefase. Maar het niveau was reden genoeg dus
voor de Amerikanen, om deze Duitse Willie Wortels naar de VS en Ruslandover te brengen. Een bijkomend
verhaal is natuurlijk dat het UFO-fenomeen pas goed begon,precies een paar jaar ná de Tweede
Wereldoorlog.zie video:http://www.youtube.com/watch?v=3qvr9gtocas
Area51
foto area51 waar project Bell werd voortgezet door de Amerikanen en Duitse wetenschappers
Een feit in dit verband staat in ieder geval vast: Het hoofd van het Duitse geheime wapenprogramma én een
massaal luchttransport waren beide verdwenen, vlak ná het einde van deze oorlog.Laten we een kijken naar
deze YouTube, waarin veel materiaal zit, dat je bewijs kunt noemen video:
http://www.youtube.com/watch?v=KewzD2dTwdI
de ufo patenten
ufo patent nummer 3,626,605:
http://www.google.com/patents?id=_9sqAAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4&source=gbs_overview_r&c
ad=0#v=onepage&q&f=false
ookNASA vraagt patent aan op plasma powered ufo:
http://www.popularmechanics.com/science/4269027

Kosten koningshuis meer dan 356.000 euro per dag!
Webredactie, 24 september 2011
Zorg dat u op een stevige stoel zit. Kijk, luister en huiver!
De argumenten aan het eind van de uitzending dat de koningin meer geld zou opbrengen dan het
koningshuis ons kost is natuurlijk op bevel van de RVD toegevoegd. Anders mocht er niet worden
uitgezonden....
Nog een vergelijking : President Obama van de USA (ongeveer 250 miljoen inwoners, Nederland heeft er
ongeveer 17 miljoen) ontvangt een salaris van ongeveer 450.00 dollar bruto + onkosten.
Zijn familie, vrouw en kinderen krijgen niets en allen moeten gewoon belasting betalen.
Zie ook: NCRV : Altijd Wat Wijzer
Bron en video: prorepublica.nl
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Militairen blazen bunkers van de elite en CIA op met kernkoppen
actueel nieuws | 28 September 2011
Gegevens van wetenschappers wijzen uit dat er nucleaire explosies
hebben plaatsgevonden ondergronds in zwaar beveiligde
bunkers.Militairen aan de kant van het volk zouden in gevecht zijn
met de corupte schaduwregering en CIA die het plan hadden om de
wereldoorlog te ontketenen.op 23 Augustus werden 2 bunkers
opgeblazen enafgelopen weeknog eens 13,dit gebeurd zodat de corupte elite hun oorlogsplannen niet
kunnen uitvoeren om daarna de bunkers in te duiken.Er zijn berichten vrijgekomen over nucleaire
kernkoppen die vermist zijn of zoekgeraakt,dat klopt de militairen hebben ze ontvreemd om te
gebruiken om de nucleaire aanslagen op de ondergrondsebunkers te plegen van de corupte elite en
CIA. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7158
Engelse tekst en video‘s: http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=641329&r=1&tbl_archief=&
Two Underground Cities Destroyed On 8-23-2011?
Obama Ordered To Denver Bunker By US Military
Strange Sound Before Virginia Quake ! felt like the ground was shaking!
SECRET Va/Denver Quakes; Fulford: James Bonds Nuked NWO Underground Bases
ELETE FORCED OUT OF HIDING IN UNDERGROUND BUNKERS
Comparison of seismograph signatures for various events
Earth Groans Or HAARP Warfare? – The Strange Sound Phenomenon
Comparison of a nuclear test and an earthquake on seismograph on a government website
SHADOW GOVERNMENT (SG) Part Four – D.U.M.Bs
Operation Guardian Mountain Exercise In Denver
Most striking seismograph of DC quake on NBC affiliate
THE UNDERGROUND EMPIRE
Multiple seismographs of DC quake
Disclosure Imminent? Two Underground NWO Bases Destroyed
Denver Post seismograph showing clearly nuclear explosion signature
Virginia-D.C. Colorado Earthquake Military Ops HAARP?
Both the Denver and DC earthquakes were quite shallow, with official reports giving 3.7 miles depth for the
DC quake and 2.5 miles for Denver
he Virginia quake was the largest there in 117 years, while the Denver quake was the largest in Colorado in
41 years. These two rare quakes happened only 12 hours apart. (Washington Post; Denver Post; Aug. 23,
2011)
US Military Attempts Coup Using HAARP to Trigger DC Quake!
60,000 Americans Killed in Underground NWO Base (Video Removed!!!)
Deep Underground Military Base for September 27, 2011
Nuked Underground Base Causing Massive Sinkhole In Virginia? (Video Link)
US Military Rushes To Block Global Elite‘s Underground Escape Route

Koken ZONDER E-nummers, het kan toch!
Het boekje koken zonder E-nummers bevat meer dan 60 eenvoudige recepten voor iedereen die gezond wil .
Dinneke van de Dikkenberg ontdekte dat ongelooflijk veel producten in de supermarkt schadelijke E-nummers
bevatten. Het was een hele zoektocht om haar wekelijkse boodschappenkarretje geheel E-nummer vrij te maken.
Inmiddels is koken zonder E-nummers Dinnekes lifestyle geworden. In dit boekje deelt ze haar recepten en tips met
anderen. Haar ervaring is dat koken zonder E-nummers misschien iets meer tijd kost, maar zeker zo veel voldoening
geeft. Daarnaast vindt u nog meer nieuw verschenen artikelen van de Banier in deze nieuwsbrief.
Dit is een nieuwsbrief inzake de uitgaven van uitgeverij de Banier. Kijk onderaan als u deze nieuwsbrief niet meer wilt
ontvangen.
Heeft u vragen? Stuur een email naar info@postorderboekhandel.nl of bel 078-6221144.
Bewust koken zonder zonder e-nummers
Meer dan 60 recepten (Boek) Prijs: € 12,90
Dinneke van de Dikkenberg. Dit boek bevat eenvoudige recepten voor iedereen die
gezond wil koken zonder E-nummers. Meer informatie
De waarheid over de Koning. Of, kansen voor een "nieuwe Koning" (Ingezonden artikel)
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door Dirk Verbaan, 25 september 2011
"De Koning is onschendbaar, de ministers zijn
verantwoordelijk."
Het is als de vader die het huishoudgeld naar de kroeg brengt en als
de kinderen klagen moeder de schuld mag geven. Zo ongeveer zijn
de verhoudingen van de Koning, de Ministers en de
volksvertegenwoordiging. Er zijn ministers en leden van de Tweede
Kamer die dat normaal vinden. Een weinig fraaie vertoning.
Er zijn ministers die vinden dat Beatrix het goed doet, maar ze
mogen niets weten en nergens over praten. Wat doet ze dan zo goed? Een kenmerk van macht is het
ontbreken van informatie. Gezag is open informatie en zonder geheimen.
"De Koning is voorzitter van de Raad van State en benoemt de leden."
De veronderstelling dat de voorzitter slechts symbolische betekenis heeft, zoals Mark Rutte en met hem vele
anderen beweren, omdat de vicevoorzitter de vergaderingen leidt, is volstrekt onjuist. De vice voorzitter is
belast met de dagelijkse leiding, dat staat overigens niet in de grondwet, en dat betekent dat hij belast is met
het functioneren van de Raad, de organisatie draaiende houden. De Koning is voorzitter en heeft de leiding
over beleidsvoorbereiding en beleidsbesluiten, overlegt en geeft opdrachten aan de dagelijkse leiding. Wie
de grondwet verder leest zal ontdekken dat de adviesmacht direct of indirect berust bij de voorzitter, dus de
Koning. Sluitstuk van de macht is de ondertekening van alle wetten en Koninklijke besluiten door de
koningin.
De Raad van State is niet alleen adviseur, maar ook controleur. Alle zaken van belang voor het Koninkrijk
worden aan de Raad van State voorgelegd. De Koning(in) moet alles weten. Er is geen controle van de
Raad van State door de volksvertegenwoordigers.
De afdeling bestuursrecht in hoger beroep is ondergebracht bij de Raad van State en is daarmee dus niet
onafhankelijk. De voorzitter van de Raad van State, de Koningin, benoemt de leden, kan zich ermee
bemoeien. Deze afdeling zou als onafhankelijk bestuursrecht in hoger beroep bij de Hoge Raad
ondergebracht kunnen worden. Een nieuwe Raad van State kan met afslanken en reorganiseren effectiever
en met minder kosten adviseren en richting geven aan het bestuur van Nederland.
Gezien de positie van het Staatshoofd, de beloften van trouw aan de Koning en het gebrek aan informatie
over het optreden van de Koning, alles is geheim, er mag niets over gezegd worden, is voldoende reden om
de Koning tegen het licht te houden. Willen Nederlanders een Koning als hoofd van de Staat, het
Staatshoofd, met ongecontroleerde macht als ondermijning van de democratie of een Koning van de
Nederlanders. De eerste is de Koning in de regering, de tweede is de Koning als ceremoniële Koning met
Prinsjesdag en Koninginnedag als melk en honing voor het volk.
De Koningin buiten de regering is niet meer beperkt in haar vrijheid van meningsuiting. Wilders wil dat
verhinderen, maar schendt daarmee zijn eigen principes. Laat de Koningin maar zeggen wat ze wil, de
journalisten weten daar wel raad mee. De Nederlander staat open voor haar mening.
Dirk Verbaan is leraar Staatsinrichting, Personeel en Organisatie.
Prorepublica.nl

Barroso geen voorstander van regering voor de eurozone
EU-Commissievoorzitter José Manuel Barroso is tegen het idee van de
Franse president Sarkozy en de Duitse kanselier Merkel om een regering
te vormen voor de eurozone, geleid door Europees president Herman Van
Rompuy. "De Europese Commissie is de economische regering van de
Unie. Daarvoor hebben we zeker geen nieuwe instellingen nodig". Dat zei
Barroso in het Europees Parlement. Het plan van Sarkozy en Merkel werd
niet overal goed onthaald. Kleine lidstaten en het Europees Parlement vrezen dat de grote lidstaten zo enkel
hun macht vergroten, ten koste van de EU-Commissie en het Parlement.
Barroso kondigde aan dat hij zelf met voorstellen zal komen om de eurozone met een stem te laten spreken
op grote internationale fora, zoals de bijeenkomsten van de G20 (de grootste industrielanden) of het
Internationaal Monetair Fonds (IMF).
Het Europees Parlement stemt vandaag over de zogenaamde "sixpack", zes voorstellen die de lidstaten
meer begrotingsdiscipline moeten opleggen. Dat moet een nieuwe schuldencrisis vermijden en voorkomen
dat lidstaten in de toekomst de weg opgaan die Griekenland was ingeslagen. Eens die scherpere regels er
zijn, kan er volgens Barroso op termijn gewerkt worden aan Europese obligaties. Barroso spreekt van
"stabiliteitsobligaties". (belga/sg)
28/09/11 - Hln.be - © epa

Nieuwsbrief nr. 136 – 7 oktober 2011 - pag. 26

The American Dream wordt een nachtmerrie
september 28, 2011 pineut
Voorwoord Pineut : Oud Alternatief Nieuws is nu Main Stream geworden!De
titel moet feitelijk zijn ; The American Dream is een nachtmerrie !
De economische malaise slaat hard toe in de VS, juist ook in de
middenklasse. Miljoenen Amerikaanse Henken en Ingrids hebben geen
baan meer, geen huis en onvoldoende eten voor hun kinderen. ‗I am so
ashamed.‘
Eerst even wat cijfers. Dat hakt er lekker in.
46 miljoen Amerikanen leven onder de armoedegrens; 41 miljoen Amerikanen kunnen zichzelf en hun
gezin niet voeden zonder gratis voedselbonnen; 30 miljoen basisschoolkinderen kunnen op school ontbijten
dankzij het National Breakfast Program; 10 miljoen kinderen krijgen ook een gratis of goedkope lunch op
school; 48 miljoen Amerikanen hebben geen ziektekostenverzekering; 38 miljoen Amerikanen zijn
onderverzekerd voor ziekte of arbeidsongeschiktheid; 2 miljoen Amerikanen moesten dit jaar hun huis
veilen; 5 miljoen huiseigenaren hangt dit boven het hoofd; 14 miljoen Amerikanen hebben volgens de
officiële cijfers geen baan, deskundigen schatten het werkelijke cijfer op 25 miljoen werklozen.
The American Dream begint voor miljoenen Amerikanen een Nightmare te worden. In de ‗rijkste‘ natie ter
wereld, dat land waar elke krantenjongen miljonair kan worden als hij maar echt wil en keihard werkt
natuurlijk – in de goeie oude tijd – daar leeft nu één op de zeven mensen onder of op de armoedegrens.
Sinds de poverty rate een halve eeuw geleden voor het eerst werd gemeten zijn niet zoveel Amerikanen arm
geweest.
Middenklasse
En het zijn niet meer alleen de traditioneel zwakkere groepen, de zwarten, de ongeschoolden of de illegale
immigranten die worden getroffen. Het is de backbone van de VS, de middenklasse, de ruggengraat van de
economie die onderuitgaat. Ook jonge blanken en Aziaten, niet zelden goed opgeleid, ontkomen er niet
meer aan. De economische malaise en de crisis op de huizenmarkt eisen in hoog tempo hun tol. Een
gemiddeld middenklassegezin is de laatste tien jaar 7 procent armer geworden, de inkomens zijn terug op
het niveau van 1996. ‗Amerika is het land waar elke volgende generatie het beter doet‘, zegt Harvardeconoom Lawrence Katz. ‗Dit is een verloren decennium.‘
In de zuidelijke staten, inclusief de twee bevolkingsrijkste en ‗witte‘ ?staten Texas en Californië, redt 20
procent van de inwoners het niet zonder de foodstamps die de regering aan lage inkomens verstrekt om
boodschappen te doen; gemiddeld 133 dollar per maand. Elke dag komen er landelijk 20.000 aanvragen bij.
Vooral de jongsten zijn het kind van de rekening: 22 procent van alle Amerikaanse kinderen (40 procent van
de zwarte kinderen), is food-insecure, zoals dat sinds 2006 wordt genoemd. Hunger mag het in de VS niet
meer officieel heten – honger, dat bestaat in de hoorn van Afrika, beelden van uitgemergelde kinderen zien
we niet in de VS. En armoedegrens is ook een betrekkelijk begrip. Voor een gezin met twee kinderen ligt die
in de VS bij een gezinsinkomen van 22.113 (dollar (16.460 euro), voor een alleenstaande rond de 8.000
euro. Maar het aantal huishoudens dat zijn kind met een lege maag naar school stuurt, neemt schrikbarend
toe, en de voedselbanken kunnen het eten niet aanslepen. ‗De poverty rate zou nog veel hoger zijn als niet
zoveel 25- tot 34-jarigen thuiswoonden‘, zegt Timothy Smeeding, directeur van het Institute for the Research
of Poverty van Wisconsin University.
In het hele land kloppen Amerikanen ook aan voor huursubsidies of de herfinanciering van hun huis, hokken
gezinsleden en vrienden bij elkaar om de lasten te delen, en dijt het aantal daklozen genadeloos uit. Met
uitzondering van de gezondheidszorg worden er geen nieuwe banen gecreëerd in de VS. Er verdwijnen er
wel veel, ook ‗veilige‘ jobs. In en rond Washington DC zijn in een half jaar 39.000 overheidsbanen geschrapt.
Mensen moeten vaak genoegen nemen met een parttime-contract.
Schaamte
‗Ik schaam me tegenover mijn tienerdochters‘, zegt Steve (48) uit Minnetonka
in Minnesota. Hij kwam met een gezinsinkomen van 50.000 dollar zonder
veel zorgen rond tot hij zijn baan bij een expeditiebedrijf verloot. Ze leven van
een kleine uitkering en steunen op Feeding America. ‗Ik doe alles om ze te
beschermen tegen het stempel dat op werkloosheid drukt. Door ze zakgeld te
geven bijvoorbeeld, dat ik eigenlijk niet heb.‘
Bron : De Pers- Referenties : Veel meer armoede door hoge voedselprijzen |
De komende Armoede golf | Slachtoffers hypotheekcrisis wonen in ‗Tent City‘
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Invoering ESM vervroegd?
Klik op de foto voor een vermelding van de copyrights
Extra hefboomwerking op € 440 mrd van EFSF in de maak; Duitsland
wil eerder permanent stabiliteitsmechanisme
Met deze informatie opent een artikel in het Financieele Dagblad van 26
september 2011. Hefboomwerking betekent dat op iedere euro ‗eigen geld‘
meerdere euro‘s geleend worden door het EFSF en straks het ESM. Met
andere woorden, het Europees Stabiliteit Mechanisme, dat fungeert als een
bedrijf met vennootschapsstructuur, heeft als ‗eigen vermogen‘ de kapitaalstortingen, die worden geleverd
door de zeventien euro lidstaten. Behalve dat kapitaal, volgens het verdrag € 700 miljard, wil het
stabiliteitsmechanisme geld lenen bij de Europese Centrale Bank en eventueel ook nog beleggers
interesseren om geld te lenen aan het fonds.
Waarom deze plotselinge haast? Officieel gaat het erom, dat de onrust op de financiële markten snel moet
worden bezworen, omdat men vreest voor ernstige gevolgen wereldwijd door de eurocrisis. Maar toch, op 11
juli 2011 werd het ESM verdrag getekend door zeventien ministers van financiën van de eurolanden en het
ESM zou na ratificatie door de parlementen van de eurolanden in 2013 de taken overnemen van het EFSF
noodfonds, dat al in werking is. Kennelijk vond men tweeënhalve maand geleden nog dat de ruimte er was
voor dit tijdpad.
Maar, aldus het artikel in het FD: Inmiddels neemt ook de aandrang toe om de EFSF versneld om te bouwen
tot het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) van €500 mrd, dat nu pas is voorzien voor 2013. Vooral in
Duitsland gaan steeds meer stemmen op om het ESM naar voren te halen en zo een steviger fundament
onder de reddingsoperaties voor landen en banken te leggen.
Vooral in Duitsland? Dat is dus uitgerekend het land, waar de meeste protestgeluiden worden gehoord tegen
het ESM verdrag. Maar nee de Duitse minister Schäuble verklaarde in Washington op 24 september 2011:
‗De EFSF is een voorlopige oplossing en we willen zo snel mogelijk een definitieve oplossing. Het zal een
heel andere, duurzame, stabiliserende en vertrouwenwekkende functie krijgen.‘
Ook wordt voorgehouden, dat versnelde invoering van het ESM de druk op de financiën van de lidstaten zal
verlagen: In een document dat in Washington circuleerde, wordt uitgelegd dat versnelde inwerkingtreding
van het ESM de inbreng en dus schuld van donorlanden als Duitsland en Nederland met ten minste €38,5
mrd zou reduceren ten opzichte van de EFSF. Alleen al voor Duitsland zou het om minimaal €11,5 mrd
minder gaan, dankzij de ‗meer efficiënte financieringsstructuur‘ van het ESM. Dat krijgt een groter eigen
vermogen dan de EFSF, dat op garanties wordt gefinancierd.
Vreemd, als versnelde invoering van het ESM zo gunstig is, waarom werd er dan niet al in juli over het
eerste kwartaal van 2012 zijn gesproken in plaats van 2013? Zou het te maken kunnen hebben met de
ratificatieprocedure, die in de zeventien parlementen van de eurolanden moet worden gevolgd? Het is toch
opvallend hoe summier de informatie is geweest naar de burgers van de eurolanden over dit ESM verdrag.
Vooral gelet op het zeer verstrekkende karakter van het verdrag en de toekomstige positie van het ESM in
Europa was uitgebreide informatie op zijn plaats zijn geweest.
Het FD: Deze week worden de verschillende opties verder bestudeerd en uitgewerkt. Volgende week komen
de ministers van financiën van de EU bijeen in Luxemburg. De eurolanden kregen dit weekeinde opnieuw
van alle kanten vermaningen om snel door te pakken in de schuldencrisis en vooral de EFSF te versterken.
Een suggestie is om de EFSF en het ESM als bank te laten fungeren en daardoor onbeperkte toegang te
geven tot de kredietlijnen van de ECB. De haviken in Frankfurt hebben dat tot nu toe afgewezen omdat het
indirect tot financiering van overheidstekorten zou leiden, wat de ECB volgens het verdrag niet mag. Buiten
Europa wordt die dogmatische opstelling van de ECB steeds openlijker gehekeld. De Amerikaanse minister
van financiën, Timothy Geithner, riep overheden en ECB op om meer te doen om ‗de dreiging van een
waterval van faillissementen, bankruns en catastrofale risico‘s van tafel te halen.‘ Volgens het hoofd Europa
van het IMF, Antonio Borges,
is het belangrijk dat er een
combinatie komt van ECB en
EFSF. ‗De ECB is de enige
die de markt echt kan
afschrikken‘, aldus Borges.
Europa heeft volgens hem
weinig tijd meer om de crisis
op te lossen.
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Op 10 maart 2009 sprak de voorzitter van de Federal Reserve Ben Bernanke in een toespraak voor het
Council of Foreign Affairs de volgende woorden: ‗We have banks and insurance companies that have
subsidiaries in 100 or 120 countries, and there are so many jurisdictions, that dealing with problems in one of
those companies is extraordinarily complicated. In order to do that successfully, we need to have
agreements, conventions, that will help us work across jurisdictions in an effective and cooperative
way.’
Het ESM verdrag is een product van de gedachte die door Bernanke werd uitgesproken en die leeft bij de
multinationale banken en bedrijven. Jurisdicties of rechtsgebieden zijn hinderpalen in het streven om te
komen tot ‗een overkoepelende financiële autoriteit met vergaande nieuwe regulerende bevoegdheden‘,
zoals Bernanke het in bovengenoemde toespraak formuleerde. Dus waarom de plotselinge haast met het
ESM? Omdat dit vehikel geen product is van democratische besluitvorming, maar van bankiers die menen
dat financiële stabiliteit en hun ordening van geld en economie het allerhoogste goed is, waarvoor alles moet
wijken, ook de democratie. In het Europees Stabiliteit Mechanisme moet volgens specialisten door de
eurolanden een kapitaal worden gestort van 3.000 miljard euro. Ruim vier keer zo veel als het startkapitaal
van het ESM. Dit bedrag, zeggen specialisten, is nodig om de financiële stabiliteit effectief te kunnen
herstellen. En de rekening voor het herstellen van die financiële stabiliteit wordt linksom of rechtsom aan de
burgers gepresenteerd in de vorm van werkloosheid, overheidsbezuinigingen en –helaas meneer de Jager,
we willen het niet, maar ontkomen er niet aan- hogere belastingen.
Binnenkort zal er waarschijnlijk een amendement worden aangenomen op het ESM verdrag, waarin de
datum van invoering wordt vervroegd met een jaar. De parlementsleden van de zeventien eurolanden zullen
onder druk worden gezet om het ESM verdrag snel en probleemloos te ratificeren. Als ze dat niet doen, dan
wordt de economie in groot gevaar gebracht en is er de onmiddellijke dreiging van een waterval van
faillissementen, bankruns en catastrofale risico‘s. En die verantwoordelijkheid wil toch geen enkel
gewetensvol parlementslid zich op de hals halen? Als de eurolanden door de bocht zijn, dan is de vraag: wie
volgt? Het Verenigd Koninkrijk, Japan, de Verenigde Staten. Alle drie landen hebben minstens zo grote
problemen als de eurolanden op hun bord liggen. Het leuke van de eurocrisis is voor deze landen dat de
aandacht even van hun eigen problemen is afgeleid. Maar de overkoepelende financiële autoriteit is er niet
met het ESM. Dat is een stap in de goed richting. De rest zal volgen. Op naar de 'nieuwe' ordening van de
bankiers.
Voor een petitie tegen de ratificatie door de Tweede Kamer van het ESM verdrag
kunt u naar Petitie.nl.
© Ad Broere
http://www.earth-matters.nl/63/3403/economie/invoering-esm-vervroegd.html
Auteur, spreker, adviseur, vernieuwer en inspirator.
Ik ben van mening dat het financiële systeem in zijn huidige vorm een groot gevaar
vormt voor zowel het materiële als het geestelijke welzijn van de mens. Praktijken,
zoals nanotrading, ongelimiteerde speculatie met derivaten en grootschalig gokken op
grondstoffen vergiftigen de economie en veroorzaken een steeds grotere instabiliteit,
die uiteindelijk gaat leiden tot ineenstorting van het financiële systeem...
Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Ad Broere
„Maya‟s kenden buitenaards leven‟
( Bron: De Telegraaf )
MEXICO-STAD
De hoogontwikkelde Maya-cultuur in Centraal-Amerika heeft op het hoogtepunt van
haar beschaving contact onderhouden met buitenaards leven. Het bewijs voor die
boude stelling zou te vinden zijn in geheime documenten in de kluizen van de
Mexicaanse staat. Voor het eerst sinds de vondst van die tot nu toe geclassificeerde
informatie werkt de Mexicaanse overheid mee aan een filmdocumentaire over deze
opzienbarende feiten van de Maya-cultuur. Ook de Guatemalteekse overheid
ondersteunt de film ‗Revelations of the Mayans 2012 and Beyond‘, die volgend jaar in de bioscoop moet
verschijnen.
,,Mexico zal codices, prehistorische voorwerpen en documenten vrijgeven met bewijs van Maya-contact met
buitenaardse wezens‘‘, zegt Raul Julia-Levy, producent van de film.,,Alle informatie zal worden onderbouwd
door archeologen‘‘, stelt hij in een gesprek met de in Hollywood gespecialiseerde filmsite TheWrap.
Julia-Levy kreeg na lang aandringen toestemming om te mogen filmen in niet eerder publiek toegankelijke
ruimtes van Maya-piramides in de oude verlaten Maya-stad Calakmul. De film handelt onder meer over
mogelijke buitenaardse landingsbanen in de jungle van Centraal-Amerika en over de indaanse
voorspellingen over het einde van de wereld. Eind december 2012 geldt als het officiële einde van de
duizenden jaren oude Maya-kalender.
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Waarschuwing zonneactiviteit
U moet rekening houden met uitval van electronisch en of computer
gestuurde systemen. Zonneactiviteit zal nog toenemen en de straling
richting de aarde zal toenemen. U wordt aangeraden informatie, welke op
computersystemen staat veilig te stellen. Impact op aarde zal vanaf 26-092011 merkbaar en ook voelbaar zijn.
U wordt verzocht waarschuwingen in de gaten te houden.
Radio, televisie en communicatie systemen zullen grote hinder gaan ondervinden tijdens de grote
zonnestormen waarvan de verwachte piek 2012 - 2013 nog zal moeten plaatsvinden. Verzoek aan
overheden met klem uw bevolkingen hierop voor te bereiden.
De aarde zal een automatische reactie geven op de toename van straling en hogere temperaturen. Hierdoor
zullen superstormen kunnen ontstaan, welke extreem grote schade aan zullen richten de komende twee
jaar, OOK op Europees grondgebied.
U moet rekening houden met totale uitval van alle electronische systemen in de komende twee jaar. De zon
spuwt plasmastormen richting de aarde, welke zorg zullen dragen voor totale tijdelijke uitval van alle
systemen.
Vriendelijk verzoek de waarschuwingen in de gaten te houden via Nasa.com
of via Spaceweather.com. Deze weblogs houden u elke 5 minuten goed op de
hoogte.
De zonneactiviteit slaat op dit moment op veel plaatsen door onze atmosfeer,
wees daarom alert en wees zeer oplettend, omdat uw systemen (ook
navigatie) ernstig kunnen storen. Scheepvaart- en luchtverkeer wordt met
klem aangeraden over te gaan op handbedieningen.
Gigantische zonnevlek op Zon...
Foto: NASA
Gigantische zonnevlek ontstaan
Op de zon heeft zich een enorme vlek gevormd. Intens magnetisme zorgt er
voor dat lichtdeeltjes daar niet kunnen ontsnappen. Dat meldt Nasa. De
ruimtevaartorganisatie zegt dat de vlek bijna 100.000 kilometer breed is, de
aarde zou er dus makkelijk in passen. Aan de randen van de vlek worden juist
extra geladen deeltjes uitgestoten. Die zijn deze week bij de aarde
aangekomen.
Het gevolg is dat ver naar het zuiden Noorderlicht te zien was. Zelfs boven
Buckingham Palace, de woonplaats van de Britse koningin is het aurora borealis waargenomen. Nasa
waarschuwt dat de ‗regen‘ van zonnedeeltjes de komende dag kan zorgen voor storingen van
radiocommunicatie, zoals telefonie en televisie in delen van het Noordelijk halfrond.
De eruptie rond de zonnevlek valt volgens NASA in de ‗X‘ klasse, de zwaarste die ze kennen. Waarschijnlijk
zal deze zonnestorm nog enkele dagen duren. Blijf dus vooral ‗s nachts naar boven kijken. Heb je foto‘s van
Noorderlicht in Nederland? Stuur ze naar info@faqt.nl, dan publiceren we ze.
Bron: http://the-embassadorion.blogspot.com
http://www.newscientist.com/article/dn10189-solar-flares-will-disrupt-gps-in-2011.html
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/

Massagraf Libië blijkt propaganda
Complete artikel: nicodegeit.wordpress.com
Westerse mainstream media (MSM) berichtten afgelopen week massaal over
een massagraf waarvoor Kolonel Kadaffi verantwoordelijk zou zijn. NOS: ‗In de
Libische hoofdstad Tripoli is een massagraf gevonden met meer dan 1270
lichamen. Het massagraf ligt bij de beruchte Abu Salim-gevangenis, waar het
regime van de verdreven kolonel Kadhafi zijn tegenstanders opsloot. Volgens mensenrechtenorganisaties is
daar in 1996 een massamoord gepleegd, waarbij 2000 gevangenen zijn omgekomen‘. De botten zijn
inmiddels geïdentificeerd: het gaat om kamelenbotten.
Bron en filmpje: http://www.zaplog.nl/zaplog/article/massagraf_libie_blijkt_propaganda
Het is een beproefde propaganda stukje, massagraven zoeken om zo de eigen misdaden te verdoezelen.
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De puinhopen van 96 jaar Einstein relativiteit
De afgelopen week stonden de kranten vol van de ontdekking van ―onmogelijke‖ deeltjes die sneller gaan
dan het licht. Een maand geleden is er een ―onmogelijke‖ ster ontdekt en eerder bleken de Pioneer
ruimtesondes ook al te weigeren zich aan de regels te houden. En zo wordt de gevestigde wetenschap
langzaam maar zeker gedwongen terug te keren naar de realiteit, de realiteit van het bestaan van de
ether. Het onvermijdelijke resultaat zal zijn dat Einstein‘s theorie de geschiedenisboekjes in zal gaan als één
van de grootste dwalingen die de wetenschap ooit heeft voort gebracht, een dwaling waarnaar men in de
toekomst met evenveel ongeloof zal terugkijken als naar het ‗Aarde is plat‘ concept. De relativiteitstheorie
gaat namelijk niet alleen in tegen het gezond verstand, zo Tesla al in 1932 zei, er is ook een fundamentele
denkfout gemaakt bij het opstellen van de Maxwell vergelijkingen. Dit leidde uiteindelijk tot de onjuiste
relativiteitstheorie, hetgeen hieronder wordt aangetoond. Het is dan ook niet overdreven om te stellen dat de
gevestigde wetenschap een soortement van religieuze ervaring zal gaan meemaken.
Een korte introductie van Nikola Tesla (Engels).
De gevestigde wetenschap heeft de plank volledig mis geslagen door Nikola Tesla te vergeten en Albert
Einstein op een voetstuk te plaatsen. De logisch denkende realist Tesla veegde in 1932 al de vloer aan met
de relativiteitstheorie en bewees daarmee voor de zoveelste keer zijn tijd ver vooruit te zijn:
―Er moge dan worden afgeleid dat ik zinspeel op het bestaan van een kromming van de ruimte zoals die
door de relativiteitsleer verondersteld wordt te bestaan, maar niets zou verder van mijn gedachten kunnen
staan. Ik blijf er bij dat de ruimte niet gekromd kan zijn, om de eenvoudige reden dat ze geen fysische
eigenschappen kan hebben. Dan zou men net zo goed kunnen zeggen dat God fysische eigenschappen
heeft. Die heeft hij niet, alleen kenmerken en die hebben we zelf bedacht. Van fysische eigenschappen
kunnen we alleen spreken als we het hebben over materie die de ruimte opvult. Te zeggen dat de ruimte
wordt gekromd door de aanwezigheid van grote lichamen is het zelfde als zeggen dat iets krachten
kan uitoefenen op niets. Ik weiger dan ook zo‟n beeld aan te hangen.―
Is het niet prachtig hoe Tesla met eenvoudige logica in feite de gehele moderne fysische wetenschap in zijn
hemd zet?
Denk er maar eens goed over na. Een ruimte is niets meer en niets minder dan een abstracte definitie, een
afspraak, een pure gedachtenconstructie om bij te houden wat zich waar op welk moment bevindt. Net als
een schatkaart: twintig stappen noord, dertig stappen west. Zeggen dat de ruimte gekromd wordt door zware
lichamen, is in feite hetzelfde als zeggen dat een landkaart krom trekt omdat de dorpen en steden die er op
afgebeeld staan zo zwaar zijn. Kortom: als je theorie er op uit draait dat je je abstracte (niet-fysieke) logica
moet aanpassen om de zaak kloppend te krijgen, dan is er iets goed mis met je theorie, hoe vaak je hem
ook herhaalt en predikt. Tesla verwoordde het zo:
―De theorie is een massa fouten en misleidende ideeën die regelrecht in gaan tegen de leer van grote
wetenschappers uit het verleden en zelfs het gezonde verstand.
De theorie omarmt al deze fouten en drogredeneringen en kleedt zie in prachtig wiskundig gewaad dat
fascineert, bedoezelt en mensen blind maakt voor de onderliggende fouten. De theorie is als een bedelaar in
paars gekleed, die onwetende mensen voor een koning aanzien. Haar aanhangers zijn zeer briljante
mensen, maar ze zijn eerder metafysici dan wetenschappers. Geen enkele van de stellingen van de
relativiteitstheorie is bewezen.‖ Waarvan akte.
Overigens wist Tesla al voor 1931 de snelheidslimiet te doorbreken met zijn systeem van draadloze
transmissie van energie. Het principe van dit systeem is dat hij longitudinale golven door het binnenste van
de aarde stuurt, welke zich een snelheid van pi/2 keer de lichtsnelheid voortplanten. Hij kwam op het idee
van de mogelijkheid om golven via de aarde zelf te versturen nadat hij had geobserveerd dat bliksem
staande golven door de aarde laat gaan. Zijn op die observatie gebaseerde systeem om energie draadloos
wereldwijd te versturen wordt dan ook door weinigen begrepen. Eric Dollard beschrijft het correct in zijn boek
―The Theory of Wireless Power‖. Maar goed, nu de teller van ―onmogelijke anomaliteiten‖ inmiddels op drie
staat kan men gerust stellen dat bewezen is dat de relativiteitstheorie niet klopt. Nader onderzoek leert dat
de oorsprong van de fouten in de relativiteitstheorie te vinden is in de Maxwell vergelijkingen. Deze
vergelijkingen beschrijven wiskundig het verschijnsel electro-magnetisme, ofwel het electromagnetisch veld.
Bij het opstellen van deze vergelijkingen is een fundamentele fout gemaakt.
De wiskundige James Clerk Maxwell stelde zijn vergelijkingen op aan de hand van de experimenten van
Michael Faraday. Hij ging er daarbij van uit dat het electromagnetische veld wordt veroorzaakt door
ladingsdragers, materie dus. Tegenwoordig weten we vanuit het deeltje-golf dualiteitsprincipe en de
quantum mechanica dat materie, massa, niets anders is dan gelocaliseerde electromagnetische golven. Met
andere woorden: er zit een gat in de uitleg van de reguliere wetenschap waar je met een vrachtwagen
doorheen kunt rijden.
Ofwel de velden veroorzaken de materie, ofwel de materie veroorzaakt de velden, maar niet allebei
tegelijk.
Het moge onderhand toch wel duidelijk zijn dat de quantum mechanica in deze correct is en dat dus de
Maxwell vergelijkingen onjuist of op zijn minst incompleet zijn. Zowel het electrische als het magnetische
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veld kunnen op zichzelf bestaan en kunnen zich ook door de ruimte uitbreiden. Wanneer vervolgens de
Maxwell vergelijkingen gecorrigeerd worden voor deze omissie, zoals Prof. Dr.-Ing. Konstantin Meyl in zijn
paper ―Faraday or Maxwell?‖ doet, dan hebben we in feite het aloude ether model terug. Gevolg hiervan is
uiteindelijk dat Einstein‘s relativiteitstheorie naar het rijk der fabelen verwezen dient te worden.
Omdat Maxwell aannam dat ladingsdragers de veroorzakers waren van de velden, wordt er impliciet
namelijk ook een zeker referentie-kader gekoppeld aan de beschrijving van de velden en dat leidt er
vervolgens toe dat de Maxwell vergelijkingen niet invariant zijn voor de zogenaamde Galilei-transformatie.
Dit klinkt ingewikkeld, maar als je bijvoorbeeld een golfje in een glas water in een voorbijrijdende trein wil
beschrijven, dan moet je rekening houden met het snelheidsverschil tussen waarnemer en trein. Welnu, dat
is al wat de Galilei-transformatie doet. Om dus de ten gevolge van de velden in de ether optredende golven
―generiek‖ kunnen beschrijven, dan moet je in feite dezelfde correctie toepassen. En omdat men voor alle
klassieke mechanica wetten deze correctie kan toepassen, noemen we deze ―invariant‖ voor de Galileitransformatie:
―De wetten van de Klassieke mechanica gelden in ieder inertiaalstelsel, dat wil zeggen in alle stelsels die ten
opzichte van elkaar eenparig bewegen (dat wil zeggen: met constante snelheid), of stilstaan. Dit kan
gedemonstreerd worden door een trein of vliegtuig. Als de ramen gesloten zijn kunnen we de ‗absolute‘
snelheid ervan niet opmerken, noch meten. We noemen de overgang van een coördinatenstelsel op een
ander dat ten opzichte van het eerste eenparig beweegt een Galilei-transformatie, en de klassieke
natuurwetten
Galilei-invariant.
Dit alles veranderde nadat James Clerk Maxwell de Maxwellvergelijkingen formuleerde, die de wetten van
elektriciteit en magnetisme in een enkel stelsel bijeenbracht. Uit deze vergelijkingen volgde de lichtsnelheid
in vacuüm, en deze bleek niet invariant te zijn voor een Galilei-transformatie. Het beroemde MichelsonMorley-experiment leerde echter dat de lichtsnelheid in alle richtingen dezelfde was, ongeacht de richting ten
opzichte van de beweging van de Aarde.‖
Bij de Maxwell vergelijkingen bleek de normale Galilei-transformatie dus niet te werken. Met andere
woorden: de Maxwell vergelijkingen zijn niet invariant voor de Galilei transformatie. Dit wordt echter
uiteindelijk veroorzaakt door de onjuiste aanname dat de velden veroorzaakt worden door materie. Zo
enkele jaren geleden betoogd werd door Dr. Charles Kenneth Thornhill heeft men daarom zijn toevlucht
genomen tot de zogenaamde Lorentz transformatie, wiskundig correct maar in feite klinkklare onzin in
termen van het hebben van enige fysische betekenis. Deze Lorentz transformatie eist dat de lichtsnelheid
constant is, terwijl we weten dat dat niet het geval is.
In de nabijheid van materie is de lichtsnelheid immers lager dan in het vacuum, waardoor lichtstralen
bijvoorbeeld breken bij de overgang van lucht naar glas. En aangezien we tevens vanuit het deeltje-golf
dualiteitsprincipe weten dat alle electromagnetische golven in het Universum ook deeltjes zijn en we weten
dat het Universum vol zit met allerlei electromagnetische golven, is duidelijk dat overal in het Universum de
lichtsnelheid beïnvloed wordt door de aanwezigheid van allerlei soorten deeltjes. De stelling dat de
lichtsnelheid binnen het Universum constant is dan ook absoluut onhoudbaar.
Vervolgens is het werk van Hans Jenny uiterst interessant. Hij laat in een aantal adembenemende video‘s
zien wat je zoal kunt doen met geluidsgolven, o.a. in een bakje met water (deel 1, 2 en 3). Hij laat zien dat er
allerlei geometrische figuren gevormd kunnen worden, waarbij materie met behulp van staande
geluidsgolven in de vloeistof als vanzelf in bepaalde gebieden samenstromen en uit andere gebieden weg
blijven. En dat is dus ook wat er in de ether gebeurt. En daarmee is zwaartekracht eenvoudigweg een
electrostatisch verschijnsel dat veroorzaakt wordt door longitudinale staande golven in de ether die ook de
geometrie van het zonnestelsel, het melkwegstelsel, enzovoort bepalen. Alles is dus met alles verbonden via
die staande golven.
Nou ja, en als je er zo fundamenteel naast zit met je theorie, dan hoeft het weinigen te verbazen dat je af en
toe tegen vreemde resultaten aan loopt. De gerapporteerde Pioneer anomaliteit is eenvoudigweg het gevolg
van de verdeling van de etherdruk in de ruimte, diezelfde etherdruk die er voor zorgt dat onze planeet in zijn
baan blijft.
En voor de mensen die nog altijd op zoek zijn naar die etherwind die men nooit heeft kunnen vinden: deze
oefent in de buurt van het aardoppervlak een dusdanige kracht uit op materie dat deze met ongeveer 9.81
m/s2 versnelt in de richting van de aarde. Deze nog altijd onbegrepen kracht is dan ook vrij eenvoudig op te
heffen met behulp van zeer hoge elektrische spanningen, zoals Thomas Townsend Brown in de zestiger
jaren met zijn ―mysterieuze‖ anti-zwaartekracht experimenten aantoonde. (Recentelijk dunnetjes over
gedaan door Jean-Louis Naudin).
Het is dan ook hoog tijd om de aloude ethertheorie in ere te herstellen en terug te keren naar ―realiteit‖ in
plaats van ―relativiteit‖. En dat lijkt me, eerlijk gezegd, relatief eenvoudig.
Ir. Arend Lammertink, 26 september 2011.
Voor het geval u het idee mocht hebben gekregen dat ik weinig waardering heb voor Einstein, hierbij mijn
favoriete quote van deze grote wetenschapper:
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―The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that
honors the servant and has forgotten the gift.‖
Hier ben ik het helemaal mee eens:
―Kwantummechanica is zeker indrukwekkend. Maar iets in mij zegt me dat het nog niet het ware is. De
theorie zegt heel veel, maar ze brengt ons niet echt dichter bij het geheim van De Oude. Ik ben ervan
overtuigd dat Hij niet met dobbelstenen werpt.‖
En deze mag er helemaal zijn:
―A human being is a part of a whole, called by us _universe_, a part limited in time and space. He
experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest… a kind of optical
delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires
and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by
widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.‖
WOW!
Mijn betoog en directe stellingname tegen ―de puinhopen van 96 jaar Einstein relativiteit‖ is dan ook gericht
tegen de relativiteitstheorie als zodanig, maar zeer zeker ook tegen de manier waarop deze heden ten dage
door de gevestigde wetenschap zo ongeveer als absolute waarheid wordt gepredikt. Men presteert het om
goed onderbouwde kritiek zoals die van Thornhill en Meyl eenvoudigweg te negeren en/of te ridiculiseren.
En als men hier stelling tegen wil nemen, dan heeft men helaas weinig andere keus dan de botte bijl te
hanteren. Het is erg jammer dat dat vandaag de dag nodig is, maar goed, het zij zo. Het is hoog tijd dat de
fundamentele fouten die gemaakt zijn recht gezet worden, want met de ―pappen en nat houden‖ politiek van
de gevestigde wetenschap komen we geen stap verder.
Voor de liefhebbers ook nog een quote van Tesla:
―According to the relativists, space has a tendency to curvature owing to an inherent property or presence of
celestial bodies. Granting a semblance of reality to this fantastic idea, it is still self-contradictory. Every
action is accompanied by an equivalent reaction and the effects of the latter are directly opposite to those
of the former. Supposing that the bodies act upon the surrounding space causing curvature of the same, it
appears to my simple mind that the curved spaces must react on the bodies and, producing the opposite
effects, straighten out the curves. Since action and reaction are coexistent, it follows that the supposed
curvature of space is entirely impossible.‖
Bron Tuks

Zonnevlek, groter dan de Aarde!
Watch This Sun Spot! Larger Than Earth
Geüpload door MrCometwatch op 27 sep 2011
Zonnevlek 1302 gaf ons een waarschuwing vandaag, en het komt terug…
Vertaald fragment
Hier zie je de SOHO beelden van NASA van de Zon op 27 september jl. Enkele
voorgaande opnamen heeft NASA niet uitgezonden.
Je kunt extreme uitbarstingen van de Zon zien. NASA zegt dat Stereo B direct werd geraakt, maar het zendt
nog steeds uit.
Hier zien we Stereo HI2; ook hier missen we beelden van NASA. Ik denk dat de intense zonnestraling
invloed heeft gehad op deze satelliet. We hebben hier de aarde en Jupiter rechts van de aarde, en Elenin,
nog steeds links van de aarde. Elenin is ongeveer 3x de aarde en driehoekig van vorm. Er zijn gedeeltelijke
ste
en gehele blackouts in SOHO te zien op de 27 . Dit zie je niet vaak.
Dit zijn de laatste opnamen van Spaceweather… dit is zonnevlek 1302. Men maakt zich zorgen dat deze
ste
uitgroeit tot één grote zonnevlek. NASA zegt dat deze vandaag, de 27 , naar de aarde gericht zal zijn, en
elke maand aan het toenemen is! Dit duurt volgens NASA voort tot het einde van 2012. En dit is nog maar
net begonnen.
Hier kijken we naar de Boulder K index (Schema Zon uitbarstingen – CME‘s). We zien duidelijk dat op 27
september de uitbarstingen van de Zon het grootst waren (rood gekleurd), (tijdens de uitlijning van Elenin
met de Zon en de Maan).
Gelukkig hebben zich geen zware aardbevingen (zoals verwacht) op deze dag voorgedaan, wel diverse
kleine aardbevingen…
Deze video ook te bekijken op http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/VCe9Y8bASb8
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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Prikbord nr. 263 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
De grote leugen
Wie beweert dat Nederland – een speldenknop op de wereldatlas – natuur tekort komt, heeft kennelijk
vliegangst of komt zelfs nooit buiten de Randstad. In ieder geval draagt hij/zij bij aan de grote leugen van
allerlei milieuclubs die niet verder (willen) kijken dan de eigen belangen. Zelfs de moerasgebieden in
Zeeland en op de Zuidhollandse eilanden zijn zo omvangrijk, dat het onder water zetten van de
Hedwigepolder – overigens ook een ‗natuurgebied‘ waar heel weinig mensen wonen – een absurde
maatregel zou zijn en een schande tegenover hen die in de voormalige Zuiderzee honderden vierkante
kilometers natuur en landbouwgebied hebben gewonnen, waar eerst slechts water was.
Einstein
Volgens enkele Europese kerngeleerden is de stelling van Einstein achterhaald. Er zijn grotere snelheden
dan die van het licht. Nu weet elke wetenschapper dat theorieën vaak moeten worden bijgesteld naarmate er
nauwkeuriger kan worden gemeten, maar dit resultaat werd reeds in de 60-er jaren van de vorige eeuw
voorspeld. De toenmalige omstandigheden staan ook al jaren op een website en de ‗gravitonentheorie‘ van
prof. dr. Kooij (onder meer ruimtevaartwiskundige) is ooit uitgegeven in een boekje. In ieder geval is de
werking van de zwaartekracht sneller dan het licht, hoewel bijna niemand dit kan of kon uitleggen. Wellicht
zullen de meetresultaten met de deeltjesversneller voortaan worden aangeduid als het Kooij-effect.
Geruchten
Drie geruchten die in hun samenhang niet geruststellend zijn, worden momenteel buiten de politiek
gehouden.
1. De Griekse staatsschuld is veel groter dan officieel vermeld, doordat een deel ervan door een bank is
‗overgenomen‘ tot een later tijdstip.
2. Het Nederlandse verlies bij een Grieks faillissement is veel groter dan vermeld, doordat ons aandeel in het
IMF en in de ECB niet worden gekwantificeerd.
3. Het Europese noodfonds zou 3.000 miljard (nu 440 miljard) moeten gaan omvatten om alle korte termijn
risico‘s af te dekken. Daarmee moeten dan vooral Franse banken worden gered, waar echter meerdere
landen en buitenlandse banken bij betrokken zijn.
Dit kan betekenen dat de nieuwe president van De Nederlandse Bank helemaal niet zijn mond voorbij
praatte, doch slechts een voorzichtige waarschuwing gaf aan politici om de verhalen van onze minister van
Financiën niet langer te geloven. En dat is inderdaad pijnlijk.
Kenniseconomie
Indien opleidingen méér moeten aansluiten op de praktijk, dan verdienen de vakken Recht en Financiën
zeker aandacht. Immers, zelfs de democratie draait om die twee pijlers. Helaas zijn er kennelijk niet veel
politici die dit voldoende beseffen, of gaat het in onze kenniseconomie nog steeds om de exclusieve toegang
tot informatie? De vele ‗specialismen‘ in de Tweede Kamer, de zwijgplicht van ambtenaren en
ontwikkelingshulpmedewerkers, en de vele taboes binnen onze media, duiden erop dat de burger zeker niet
alles mag weten. Met name indien dit hem mondiger zou maken of bewuster van de politieke spelletjes.
Want als de kennis van nu over de EU, Wim Kok, Lubbers, Zalm, Griekenland en Turkije eerder naar buiten
was gekomen, dan waren er vele bewindspersonen weggestuurd wegens incompetentie.
Titanic
De EU stoomt met volle kracht af op een ijsberg waarvan het grootste deel onzichtbaar is, omdat landen vele
zaken verzwijgen, en niet alleen de schurkenstaten. Zo beweert België dat in ieder geval de Vlaamse
begroting op orde is en dat er wel 200 miljoen wordt gereserveerd voor financiële calamiteiten. Daarmee
blijft onduidelijk voor welk – kennelijk zeer gering – bedrag België betrokken is bij het Europese
‗reddingsplan‘ en waarom andere landen rekenen met miljardenbedragen. Ook Duitsland houdt zich stoer
met een staatsschuld die ‗slechts‘ ruim 2.000 miljard zou omvatten. Niet gek voor een land dat bijna 5 maal
zoveel inwoners heeft als Nederland. Pijnlijk is echter dat deskundigen menen dat Duitsland een bedrag van
5.000 miljard aan nationale verplichtingen verzwijgt. Zoiets als 5 maal onze pensioen- en spaarreserves.
Maar ook de rentelast is een punt van overweging: nu bij 2% ca. 40 miljard per jaar; straks bij 4% dus 80
miljard? Dat is meer dan de totale schuld van de failliete deelstaat Berlijn …
Witte-boordentuig
Het maffiawereldje van de kinderdagverblijven, kinderporno, zorgsector, hogescholen, onroerendgoedsector,
openbaar vervoer, beleggingscowboys, woekerpolissen en asielindustrie krijgt langzaam maar zeker een
gezicht en een naam. Soms gevolgd door een gerechtelijke straf. Opvallend is echter dat vele
(top)ambtenaren die als toezichthouder of subsidieverstrekker of politiek verantwoordelijke betrokken zijn bij
allerlei onfrisse dossiers, buiten schot blijven. Weliswaar is mevr. Albayrak (COA) geschorst, maar Hermans
mocht blijven zitten. Net als de SG van Justitie, de directeur Financiën van Defensie, de burgemeester van
Gouda, een stadsdeelvoorzitter in Amsterdam, de politiebazen, de minister van Infrastructuur en vele
anderen. Langzaam begint er echter een kentering te komen; zelfs foute rechters en notarissen worden ter
verantwoording geroepen, maar er is nog een lange weg te gaan.
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Tien hoeraatjes voor de monarchie
Karel Beckman, 30 september 2011 / Bron: www.charlieville.nl
Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier, schreef een aantal jaren
geleden een artikel waarin hij de monarchie te vuur en te zwaard
verdedigde. Ik schaar me uiteraard volledig achter Arendo!
"In Nederland de monarchie afschaffen," schrijft Arendo Joustra,
hoofdredacteur van Elsevier, "getuigt, scherp gezegd, van dezelfde barbarij als
het kapotschieten van de boeddhabeelden door de Taliban in Afghanistan." Dat
is zeker scherp gezegd door de hoofdredacteur van 's Neerlands grootste
opinieweekblad!
Maar, potjandorie, het MOET ook maar eens gezegd worden! Het wordt tijd dat die republikeinen eens een
toontje lager zingen! En Arendo geeft ze van katoen! In zijn artikel Twee hoeraatjes in Elsevier van 7 april
2001geeft Arendo ons "tien rationele argumenten waarom Nederland nooit en te nimmer het sprookje van de
monarchie moet opblazen." Wie na het lezen van Arendo's argumenten nog twijfelt over de monarchie, die
kunnen we echt NIET meer serieus nemen in dit land. Die laat zich voor eens en voor altijd kennen als een
Taliban van de polder. En wie zou dat willen? Daarom, ten behoeve van degenen die Arendo's argumenten
hebben gemist, zet ik ze hier nog even op een rijtje, in een iets andere volgorde, maar voor zulke keiharde
rationele argumenten is iedere volgorde goed, lijkt mij.
Rationeel Argument 1
"Zonder staatshoofd kunnen we niet." Zo is dat. Want, zegt Arendo: "Zelfs Paaseiland heeft een staatshoofd.
Dat is namelijk de bewoner die in de lente het eerste ei van de kapmeeuw vindt. Er is altijd een persoon
nodig die de natiestaat in binnen- en buitenland representeert." Zo is het maar net. Zonder staatshoofd
kunnen we niet. Alleen - uh - nu ik eraan denk, domme vraag, misschien, maar - uh - wat heeft dat met de
monarchie te maken? Dat we een staatshoofd nodig hebben, oké, maar waarom bijvoorbeeld niet ieder jaar
een ander staatshoofd benoemd? Bijvoorbeeld degene die in de lente het eerste kievitsei vindt? Het is maar
een vraag, Arendo. Geeft niks, we hebben nog ZAT rationele argumenten over.
Rationeel Argument 2
"Het voordeel dat een president afzetbaar is, geldt ook voor het Nederlandse staatshoofd." Tja, hier kunnen
we niet omheen. Goed, het is weliswaar geen argument vóór de monarchie, maar het is wel een argument
dat je niet tegen de monarchie kunt gebruiken. Dat heeft Arendo toch goed gezien.
Rationeel Argument 3
"Juist erfopvolging garandeert dat er straks een goede opvolger klaarstaat." Zo is dat. En waarom is dat zo?"
Juist omdat de opvolger bij geboorte is bepaald," weet Arendo, "kan de voorbereiding voor de zware functie
ook al bij de geboorte beginnen."
Zeker, zeker. Maar - uh - Arendo, ik wil niks zeggen, maar op grond van dit argument zou je in principe
natuurlijk iedereen bij zijn geboorte kunnen aanwijzen om straks staatshoofd te worden. Waarom zou je je
beperken tot de kroonprins(es) of naaste familieleden? Sterker nog: waarom niet iedere Nederlander zo rond
zijn/haar zesde jaar getest op IQ en andere kwaliteiten, de beste kandidaten selecteren en die gaan
voorbereiden op het koningsschap? Is dat eigenlijk niet een veel betere garantie voor een goede opvolger?
Maar goed, we gaat niet zitten kniezen, op naar:
Rationeel Argument 4
"Vreugde en verdriet van een natie laten zich makkelijker projecteren op een representant van een dynastie
dan op een burger die voor president speelt." Slim, hè, die Arendo. Een burger 'speelt' voor president, een
koning 'is' blijkbaar een koning. Je kunt het ook andersom brengen Chirac is president, Beatrix speelt voor
koningin maar dat doet Arendo natuurlijk niet. Dat terzijde. Ik kan Arendo met dit argument geen ongelijk
geven. Eerlijk is eerlijk, onze nationale vreugde over het winnen van het EK in 1988 zou er stukken minder
op zijn geweest als we geen monarchie hadden gehad. En die mensen in Enschede en Volendam zijn
ongetwijfeld ontzettend blij dat ze de koningin hebben om hun verdriet op te projecteren. (Tussen twee
haakjes: wat ik me wel afvraag, Arendo, hoe rationeel zijn 'nationale' sentimenten eigenlijk? Maar dat is even
onder ons.)
Rationeel Argument 5 + 6
"De monarchie is van het volk, niet van het huis van Oranje," schrijft Arendo. "Het grappige is juist," voegt hij
hier aan toe, "dat koningin Beatrix haar familie niet oplegt aan Nederland. Het is eerder omgekeerd:
Nederland legt haar familie de monarchie op." Erg grappig, ja. Oftewel, in Arendo's bewoordingen: "De
monarchie is niet ondemocratisch, want de grote meerderheid van de bevolking steunt de monarchie."
Kijk, dit vind ik nou echt een heel overtuigend argument. Hier valt echt helemaal niets op af te dingen. Ik zou
er alleen één ding aan willen toevoegen. Persoonlijk kan ik me namelijk niet herinneren dat ik ooit mijn stem
heb mogen uitbrengen voor of tegen de monarchie. Maar goed, ik ben van na de oorlog. Ik stel voor dat we
met spoed verkiezingen gaan organiseren waarin we ons over de monarchie mogen uitspreken. Voor
Arendo staat de uitkomst van een dergelijke stemming weliswaar vast, en hij zal ook wel gelijk krijgen, maar
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het lijkt me wel correct om dat nog even formeel te bevestigen. Dat kan toch geen rationeel bezwaar zijn,
Arendo, of wel? En natuurlijk moet het volk zich ook kunnen uitspreken over wie men als koning(in) wil
hebben. Arendo zegt het immers zelf: koningin Beatrix legt haar familie niet aan ons op, wij kiezen voor
koningin Beatrix. Laten we dat dan ook echt een keer doen! Zodat we die achterlijke, beeldenstormende,
irrationele republikeinen nooit meer hoeven aan te horen met hun achterlijke argumenten!
Rationeel Argument 7
"De meest transparante, tolerante en democratische landen van Europa zijn vrijwel allemaal monarchieën."
Zo is het maar net. Denk bijvoorbeeld aan België, Monaco en Spanje. En aan Zwitserland, Duitsland en
Frankrijk. Dan zie je al snel dat Arendo hier een dik punt scoort voor de monarchie.
Rationeel Argument 8
"De macht van koningin Beatrix wordt sterk overdreven en valt overigens onder de democratische controle
van het parlement." Kijk, daar kunnen die vervelende republikeinen het mee doen. Koningin Beatrix heeft
niets te vertellen in dit land! Ze is ceremoniemeester van de grote poppenkast die Nederland heet, meer niet.
Goed, ze voert wekelijks een persoonlijk geheim gesprek met de minister-president en daarnaast nog twee
keer per jaar persoonlijke gesprekken met alle staatssecretarissen en ministers afzonderlijk over alle
mogelijke staatszaken en politieke kwesties - maar wat heeft dat ermee te maken? Ook een
ceremoniemeester moet op de hoogte blijven van wat er speelt! En haar rol in de kabinetsformatie? Puur
ceremonieel, meneer. Trouwens, u denkt toch niet echt dat koningin Beatrix koningin zou blijven als ze méér
dan alleen een symbolische functie zou hebben? Dat zou ze toch nooit willen? Ze is toch niet gek, zeker?
Rationeel Argument 9
"Juist omdat het staatshoofd weinig macht heeft, leidt het kiezen van een staatshoofd tot een uitholling van
het stemrecht... Verkiezingen zijn er niet voor ceremoniële functies als het Nederlandse staatshoofd." Als ik
Arendo hier goed volg, beweert hij dat het staatshoofd van ons ZO onbelangrijk is, dat vrijwel niemand de
moeite zou nemen om te gaan stemmen, ALS we voor een staatshoofd zouden kunnen stemmen. Dit is
waarschijnlijk bedoeld als aanvulling op Rationeel Argument 5 + 6, waarin Arendo aangeeft dat de
monarchie de steun heeft van de meerderheid van het volk. Hier legt hij uit aan datzelfde volk waarom ze
niet de KANS krijgen om te stemmen op het staatshoofd: omdat dat helemaal niet nodig is. Omdat de
koningin helemaal niet belangrijk is.
Rationeel argument 10
"Door een staatshoofd te kiezen, zal deze daar macht aan ontlenen." Voor dit argument vraag ik speciale
aandacht, want hier begint Arendo's logica echt indrukwekkend te worden. Ik laat hem dit argument
helemaal in zijn eigen woorden uitleggen:
"Een gekozen staatshoofd ontvangt een eigen mandaat van de kiezer en kan dat naar eigen goeddunken
gebruiken, bijvoorbeeld als hij tegenover de eveneens gekozen volksvertegenwoordiging komt te staan.
Vandaar dat presidenten in parlementaire rubrieken ook formeel meer te vertellen hebben dan koningen in
parlementaire monarchieën. De macht die de president zich toe-eigent, gaat ten koste van de macht van de
volksvertegenwoordiging. Dus in plaats van meer democratie, leidt een gekozen staatshoofd tot minder
democratie."
Hier neem ik nou mijn petje voor af. Bedankt voor deze formidabele les in staatsleer, Arendo! Eindelijk weet
ik nu, dankzij de hoofdredacteur van Elsevier, dat de monarchie de steun heeft van de meerderheid van het
volk, maar niet moet worden gekozen, omdat dergelijke verkiezingen zouden leiden tot MINDER democratie.
Twee, wat zeg ik - drie - wat zeg ik, tien - hoeraatjes voor Arendo Joustra!
Klik hier voor het artikel van Arendo Joustra op www.forum.fok.nl
MONARCHIE RIJP VOOR REVISIE Tribune 14 november 2003 op SP.nl
http://www.prorepublica.nl/artikel.aspx?a=110930_Tien_hoeraatjes_monarchie&t=Tien+hoeraatjes+monarch
ie+dutch+monarchy
Rook uit de grond – Colombia Zuid Amerika
Geüpload door dutchsinse op 29 sep 2011
Met dank aan YouTube gebruiker ichicax4: wanneer iemand de woorden in
deze video kan vertalen, heel graag.
Het fenomeen verscheen, paradoxaal genoeg, met de laatste regenbui, toen
een meisje zich aan een brandend stuk grond onder haar voeten verbrandde.
Men heeft geprobeerd de oorzaak van de vlammen te lokaliseren, maar nog
niets gevonden, alleen maar meer vuur en rook, zoals Tilve zei, een lid van
deze gemeenschap. Het gebied is afgezet door overheden, terwijl milieu agentschappen de oorzaken van dit
vreemde fenomeen, waardoor de aarde verbrandt, proberen vast te stellen.
Je kunt op de grond je maaltijd koken…
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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Waar blijven onze belastingcenten???
oktober 01, 2011By: silviavideler
Beste Europese vrienden,
Ongelooflijk, ze doen het gewoon nog een keer. Onze overheden
Het schandalige reddingsplan
geven deze keer zelfs meer belastinggeld aan banken!
voor Griekenland is met
We moeten Griekenland absoluut met financiële steun van een
belastinggeld door bankiers en
faillissement behoeden – om Griekenland, Europa en de Euro te
speculanten geschreven en laat
redden. Maar de huidige ‗reddingsactie‘ zorgt ervoor dat
Griekenland berooid achter. Onze
belastingbetalers (dat zijn wij!) de domme investeringen die de banken ministers van Financiën komen over
deden voor 90% terugbetalen. Grieken krijgen geen cent om te
drie dagen bijeen om een besluit
investeringen, en rijke bankiers een hele bak vol. En het kan nog erger over dit plan te nemen – laten we ze
– 30% van ons geld gaat naar speculanten, die een gigantische winst samen terug naar de tekentafels
maken door als gokkers in te zetten op de Griekse reddingsactie!
sturen om een nieuw plan te
Hoe hebben onze regeringen het voor elkaar gekregen een plan tegen ontwerpen dat Griekenland ten
faillissement te schrijven dat banken en speculanten spekt en
goede komt, en niet de banken:
Griekenland met lege handen achterlaat? Het antwoord is simpel: de
banken zijn zelf gevraagd het plan te schrijven. Onze ministers van Financiën komen over drie dagen bijeen
om een besluit over dit plan te nemen – laten we ze samen terug naar de tekentafels sturen om een nieuw
plan te ontwerpen dat Griekenland ten goede komt, en niet de banken.
http://www.avaaz.org/nl/eu_people_vs_banks/?vl
In een tijd waarin geld schaars is en er in de belangrijkste sociale voorzieningen wordt gesneden, zwichten
onze overheden voor de sterkte lobby van de banken. Ze zeggen dat ze bang zijn dat banken een Grieks
faillissement niet kunnen opvangen, en daarom een reddingsplan nodig hebben. Maar als wij met een
probleem naar een bank gaan, krijgen we ook niet zomaar geld, maar sluiten we een lening af, of wordt een
investering gedaan. Nu de banken in de problemen zitten hebben ze ons nodig – en waarom zouden we hen
anders behandelen? In plaats van geld weggeven, kunnen we in banken investeren, of ze geld lenen tegen
rente!
Gordon Brown in Groot-Brittannië en Obama in de VS deden het als volgt: toen banken over de kop
dreigden te gaan, werden ze niet voor een faillissement behoed door gratis geld, maar kregen ze leningen
en werden investeringen gedaan. En nog geen jaar later hadden belastingbetalers hier profijt van! De
Europese deal is, heel simpel, corrupt. Het is niet in het belang van het publiek om banken en speculanten
zo‘n meevaller te bezorgen, en het is zeker de moeite waard om te proberen om de publieke gelden te
beschermen. In plaats van het weg te geven, kunnen we het investeren in Griekenland en onze eigen
samenlevingen, om zo van de financiële crisis te herstellen. Het wordt tijd dat onze politici ophouden zich te
verstoppen achter ingewikkelde overeenkomsten die door banken zelf zijn geschreven. We roepen ze op
niet akkoord te gaan met dit schandalige ‗reddingsplan‘, zich te beraden en terug te komen met iets zinnigs:
http://www.avaaz.org/nl/eu_people_vs_banks/?vl
Te vaak worden beslissingen over onze toekomst en die van onze kinderen genomen in achterkamertjes
waar corrupte belangen in winst het winnen van belangen voor mensen. Dit is zo‘n moment. Banken en
politici geloven dat deze materie te ingewikkeld is voor het publiek om te begrijpen, of om er zelfs maar
geïnteresseerd in te zijn. Laten we ze vertellen dat ze het mis hebben!
Met hoop,
Alex, Iain, Antonia, Emma, Alice, Maria Paz, Pascal en de rest van het Avaaz-team
Meer informatie:
(In het Engels)
NYT — Hedgefonds zoekt naar manieren om van Griekse schulden te profiteren
http://www.nytimes.com/2011/09/29/business/global/hedge-funds-betting-on-lowly-greekbonds.html?_r=1&sq=landon%20thomas&st=cse&scp=1&pagewanted=all
BBC — V en A: Griekse schuldencrisis
http://www.bbc.co.uk/news/business-13798000
The Guardian – Bezuinigingen maken geen einde aan de crisis
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/sep/04/public-investment-bank-for-britain
Reuters — Banken – Laat de Griekse deal zoals die is, en schrijf meer af
http://uk.reuters.com/article/2011/09/28/uk-bankers-greek-deal-idUKTRE78R28120110928
Time – Griekse schuldencrisis: Is er te streng bezuinigd?
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2094562,00.html
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Congres VS straft Palestijnen voor VN-verzoek en blokkeert miljoenenhulp
Mogelijke Israëlische annexatie Judea en Samaria steeds serieuzer
Afgelopen week begon tijdens het Rosh Hashana feest het joodse nieuwe jaar
5772. Een belangrijke ceremonie is het blazen van de sjofar bij het
ochtendgebed.
Volgens de Britse krant The Independent heeft het Amerikaanse Congres $ 200
miljoen financiële hulp -ongeveer één derde van het jaarlijkse totaal- aan de
Palestijnen geblokkeerd omdat PA-leider Mahmoud Abbas ondanks grote bezwaren van Amerika vorige
week een verzoek indiende bij de VN om unilaterale erkenning voor een Palestijnse staat, iets waarmee hij
de Oslo-akkoorden uit 1993 feitelijk in de prullenmand gooide. Het Congres overweegt daarnaast nog een
aantal drastische pro-Israël maatregelen, zoals het opheffen van het vetorecht van de president over de
verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem in 2014.
Een Palestijnse official beklaagde zich dat de Palestijnen 'collectief gestraft' worden voor het proberen te
krijgen van VN erkenning. Ghassan Khatib vindt de blokkade van de Amerikaanse miljoenenhulp 'onterecht.
Dit zijn hoofdzakelijk humanitaire- en ontwikkelingsprojecten. Dit is een andere vorm van collectieve straf die
schade berokkent aan de behoeften van het publiek, zonder dat er enige positieve bijdrage wordt geleverd.'
Verreweg het meeste geld dat bestemd zou zijn voor deze zogenaamde 'humanitaire' projecten verdwijnt
overigens sowieso in de zakken van de immens corrupte Palestijnse overheidsmedewerkers, en komen
vrijwel nooit terecht bij degenen voor wie het bedoeld is.
Beloftes Bush aan Israël officieel maken
De voorzitter van het comité Buitenlandse Zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Ileana
Ros-Lethinen, riep in september president Obama op om 'het gevaarlijke unilaterale plan van Abu Mazen (de
terroristennaam van Mahmoud Abbas) te stoppen' door het stopzetten van de Amerikaanse bijdrage aan
iedere VN-afdeling 'die de PA het lidmaatschap geeft of de status van de PA opwaardeert'.
In juli bekeek het comité een nieuwe wet waarin de financiële hulp aan de Palestijnen en Libanon vanwege
de virulente verspreiding van haat tegen Israël ter discussie werd gesteld, en die de brief van president
George W. Bush aan de Israëlische premier Ariel Sharon -waarin de joodse staat veilige grenzen werd
beloofd en Israël zich daarom niet zou hoeven terugtrekken tot de 'grenzen van 1967'- tot een officiële wet
zou verheffen.
Amerikaanse en Nederlandse ambassades naar Jeruzalem?
Nog belangrijker is dat de wet in 2014 een einde wil maken aan het vetorecht van de president over de al
vele malen door het Congres aangenomen resolutie om de Amerikaanse ambassade te verplaatsen van Tel
Aviv naar Jeruzalem, waarmee de stad officieel als hoofdstad van Israël zou worden erkend. Dit moet tevens
in alle Amerikaanse overheidsdocumenten verplicht worden bevestigd. In ons eigen land is de voormalige
EO-redacteur Dirk van Genderen een handtekeningenactie begonnen om ook de Nederlandse ambassade
te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem (2).
Daarnaast moet het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zich actief gaan inzetten om alle
pogingen om Israël te isoleren tegen te gaan. Tevens wordt de hulp aan de Palestijnen afhankelijk gemaakt
van de erkenning van Israël als Joodse staat -iets wat Abbas gezworen heeft nooit te zullen doen- en het
beëindigen van alle anti-Israël retoriek in de media. De hulp aan Libanon moet als voorwaarde krijgen dat er
zich niet één lid van de islamitische terreurgroep Hezbollah in de regering bevindt. (1)
Mogelijke annexatie Judea en Samaria steeds serieuzer
In Israël zelf wordt steeds serieuzer overwogen om als tegenmaatregel voor de éénzijdige Palestijnse
stappen delen van Judea en Samaria -internationaal aangeduid als de Westelijke Jordaanoever- officieel te
annexeren. Afgelopen week zonden de leiders van vier politieke partijen -Likud, Nationale Unie, Shas en
Habayit Hayehudi- een brief aan premier Netanyahu waarin hem werd gevraagd sancties tegen de
Palestijnse Autoriteit te overwegen, omdat 'Israël niet als boksbal van de PA wenst te fungeren. Israël zal
zijn belangen verdedigen en de crisis in een kans veranderen. Iedere diplomatieke aanval (op Israël) zal in
een overwinning worden veranderd.'
De Land of Israël Caucus van de Knesset wil dat de delen van Judea en Samaria waar joodse
nederzettingen zijn gebouwd stap voor stap worden geannexeerd en dat er steeds meer gebouwd wordt in
het gebied. Ook wordt in de brief geëist dat alle Palestijnse bouwactiviteiten in Gebied C -dat volledig onder
Israëlisch gezag staat- worden geblokkeerd en dat belastinggelden en invoerrechten niet langer naar de PA
worden overgemaakt.
'De Palestijnse verplichting om geen unilaterale stappen te nemen is het enige dat Israël heeft
teruggekregen in ruil voor alles wat het heeft opgegeven sinds de Oslo akkoorden,' aldus de
parlementsleden. 'Het unilaterale verzoek voor VN-erkenning van een eigen staat is een duidelijke
schending van de overeenkomsten, die ons de afgelopen 18 jaar een enorm hoge prijs hebben gekost.' Ook
wordt gesteld dat ieder land dat meewerkt met de éénzijdige Palestijnse stappen niet langer als partij in
vredesonderhandelingen mag worden geaccepteerd.
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'De internationale schade voor Israël door de VN stemming is veel kleiner dan de schade die Israël zichzelf
toebrengt als we niet het principe 'als zij geven, dan krijgen ze, en als ze niet geven, dan krijgen ze niet'
volgen. Dit principe heeft voorkomen dat Israël in de afgrond gleed die werd geopend door de opstellers van
de Oslo akkoorden... Omdat de PA unilateraal een Palestijnse staat wil oprichten -iets dat verboden wordt in
de Oslo akkoorden- moeten de diplomatieke akkoorden tussen Israël en de PA worden opgeheven.' Likud
parlementslid Danny Danon wil de annexatiewet al in oktober in voorlopige stemming laten brengen in de
Knesset. Uit een recente opiniepeiling bleek dat 54,5% van de Israëliërs achter de annexatie van de joodse
nederzettingen in Judea en Samaria staat. (3)
Xander - (1) Jerusalem Post, (2) Israël Today, (3) Jerusalem Post

Voorbereiding confiscatie van goud
door een van onze correspondenten op okt.01, 2011
Goldmoney liquideert goudrekeningen Nederlanders
In maart van dit jaar liet de in Jersey gevestigde zilver- en goudhandelaar
―Goldmoney‖ aan Nederlandse afnemers weten tijdelijk geen nieuwe
rekeningen te openen voor Nederlandse ingezetenen. Bestaande rekeningen
zouden gewoon hun transacties kunnen blijven uitvoeren. Dit in verband met
een op handen zijnde wijziging van de reglementen door de Autoriteit
Financiële Markten (AFM).
Inmiddels zijn we een half jaar verder en is het tijdelijke karakter van het
verbod op nieuwe rekeningen omgezet naar definitief. Goldmoney ligt in de clinch met de AFM omdat deze
stelt dat er een vergunning nodig is voor het verkopen van goud aan Nederlandse ingezetenen. Dit omdat de
AFM (sinds kort) de mening is toegedaan dat goud een beleggingsproduct is en dat bedrijven die deze
producten verkopen derhalve moeten voldoen aan de regels die hiervoor gelden. Goldmoney is het hier
volstrekt niet mee eens en gaat nu nog een stap verder door zich compleet uit de Nederlandse markt terug
te trekken. De Nederlandse rekeninghouders zijn aangeschreven met de mededeling dat hun rekeningen
m.i.v. 1 november geliquideerd zullen worden. Voor de afwerking van deze liquidaties kunnen zij kiezen uit
een aantal mogelijkheden: fysieke levering van het goud in kleine goudbaren of het omzetten naar cash op
de eigen betaalrekening. Dat het de Nederlandse autoriteiten ernst is met deze maatregel blijkt uit het
gegeven dat er in Nederlandse goudmarkt jaarlijks gemiddeld voor 200 miljoen euro rondgaat.
Aanbieders van goud die het aangekochte goud fysiek afleveren bij hun klanten hoeven van de AFM géén
vergunning te hebben. Wordt er echter opslagmogelijkheid in het buitenland en verdere dienstverlening
zoals terugkoopgaranties aangeboden dan dient de goudaanbieder wel over een vergunning te beschikken.
Controle op goudbezit
De motieven voor deze veranderde opstelling van de AFM zijn niet moeilijk te achterhalen. Het is al een
poosje aan de gang dat overheden met steeds meer regelgeving de controle over edelmetalen willen krijgen.
Tot het ontstaan van de economische crisis waren de overheden totaal niet
geïnteresseerd in het wel en wee van de markt voor edelmetalen. Hun uit het niets
gecreëerde fiatgeld maakte de dienst uit en er werd minzaam neergekeken op
edelmetalen zoals goud, zilver en platina. Deze onverschilligheid veranderde echter
na het uitbreken van de crisis toen de Amerikaanse en Europese centrale banken
besloten om biljoenen dollars en euro´s bij te drukken om de economische catastrofe
te lijf te gaan. Door deze nog nooit vertoonde uitbreiding van fiatgeld sloeg de angst voor inflatie toe,
waardoor de vraag naar goud enorm toenam. Omdat de enorme uitbreiding van het fiatgeld niet het
gewenste resultaat heeft opgeleverd en de financiële crisis met de dag dramatischer vormen aanneemt zien
de overheden zich gedwongen om maatregelen te nemen voor het geval er een financiële meltdown gaat
plaatsvinden. Één van die maatregelen zou het confisqueren van goud kunnen zijn. De geschiedenis leert
dat dit al eerder is gebeurd. In 1933 nam President Roosevelt de volledige particuliere goudvoorraad van de
Amerikaanse bevolking in beslag. Goudbezit werd strafbaar gesteld en de de strafmaat voor het illegaal in
bezit hebben van goud kon oplopen tot 10 jaar gevangenis en 10.000 dollar boete.
Voorbereidende maatregelen
Dat de overheid bezig is om alvast voorbereidende maatregelen te treffen voor een eventuele confiscatie
blijkt uit het feit dat bezit van fysiek goud, wat bewaard wordt binnen de Nederlandse landgrenzen niet aan
een vergunningenstelsel onderhevig is terwijl de handel in fysiek goud wat in het buitenland wordt bewaard
wel de nodige vergunningen moet hebben. Omdat de aankoop van edelmetalen in Nederland alléén kan
geschieden met registratie van de naam van de koper en de hoeveelheid edelmetaal, is het voor de overheid
een makkie om te achterhalen waar het is, wie het in bezit heeft en hoeveel het is. Ligt dit edelmetaal echter
opgeslagen in het buitenland dan kan de overheid er met haar grijpgrage klauwen niet bij.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/10/voorbereiding-confiscatie-van-goud/
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Denver Airport – NWO en Alien connectie ontcijferd DEEL 1
Apocalyptisch paard dat je verwelkomt bij de ingang
Waarom werd een nieuwe luchthaven gebouwd, terwijl de ‗oude‘ nog prima
functioneerde?
Er zijn in deze luchthaven, die in 1994 werd geopend, bizarre ondergrondse ruimtes in
volledig ondergrondse ‗gebouwen‘, die de afmetingen hebben van kantoorflats. Deze
gebouwen zouden eerst boven de grond worden gebouwd, maar ‗verdwenen‘ toen
ineens architectonisch ondergronds.
De gebouwen zijn met tunnels verbonden en hebben ‗sprinklerinstallaties‘, aldus
bouwvakkers, die uit de school klapten. Er zijn nog veel meer huiveringwekkende feiten, die van Denver
Airport een absolute ‗conspiracy-plek‘ maken. Lees één van de vele artikelen over deze ‗creepy‘ luchthaven.
Onderaan het artikel plaatsen we een aantal YouTube filmpjes die je nog een veel breder beeld zullen geven
van de uitermate bizarre omstandigheden, waaronder het vliegveld is gebouwd. Laten we gewoon alle
zichtbare rariteiten eens op een rijtje zetten, die je kunt zien op de nieuwe Denver Airport, dat nu zo‘n 16 jaar
open is. Allereerst word je bij de entree van het vliegveld verwelkomd door een apocalyptisch paard, dat als
het donker is, je zelfs met gloeiend rode ogen aankijkt… Vervolgens zijn er de nachtmerrie-achtige
muurschilderingen, vreemde woorden en symbolen verwerkt in de vloer, waterspuwers (Gargoyles) die je
ook op oude kathedralen aantreft, zitten nu aan de muur je aan te staren vanuit ‗koffers‘ . En tenslotte de
constructie en positie van de start- en landingsbanen in de vorm van een NAZI-hakenkruis…
Er zijn zó veel abnormaliteiten rond het DIA (Denver International Airport), dat er een dik boek over
geschreven zou kunnen worden. De faciliteiten en de afgebeelde kunst laten veel waarnemers geloven dat
DIA veel meer is dan alleen een luchthaven: het is letterlijk een New Age ‗kathedraal‘, vol met occulte
symbolen en verwijzingen naar geheime genootschappen. Maar het is natuurlijk niet voor niets een
vliegveld. Daarom heeft de Britse koningin Elizabeth wellicht zoveel grond in de buurt opgekocht via stroman
bedrijven, en bezit ze er een -natuurlijk ook weer anonieme- villa in de buurt.
De kunst op het vliegveld (DIA) is GEEN opeenhoping van bizarre keuzes, gemaakt door mensen met een
slechte smaak, zoals velen zullen denken. Het is een samenhangende verzameling van symbolische
stukken, die de filosofie, de opvattingen en de doelstellingen weerspiegelen van de mondiale elite, de
Illuminati!
Het DIA is een van de grootste luchthavens in de VS en het heeft meer dan US$ 4,8 miljard dollar gekost!
En alles met betrekking tot deze luchthaven is zorgvuldig gepland en alles is er met een reden.
De bouw van de luchthaven
De luchthaven installaties roepen een berg vraagtekens op over het werkelijke doel van deze megastructuur.
Het betreft de ondergrondse militaire bases; er zou zelfs een basis van buitenaardse en/of reptielachtige
wezens bestaan.
Tal van bizarre feiten werden opgetekend tijdens de bouw van deze luchthaven:
 Er zijn verschillende aannemers ingehuurd voor verschillende delen van de luchthaven. Zij zijn allen
ontslagen nadat hun klus geklaard was. Dit leidde ertoe, dat waarnemers geloven dat deze
werkwijze een strategie was om ervoor te zorgen dat niemand een volledig overzicht had van het
project.
 Er is maar liefst 110 miljoen kubieke meter aarde verplaatst, veel meer dan normaal zou zijn voor
een dergelijk vliegveld; er blijkt dus ook onder de grond gebouwd te zijn.
 Er is een netwerk van bijna 8.000 km glasvezelkabel geïnstalleerd voor communicatie. (Ter
vergelijking: de Verenigde Staten meten van kust tot kust zo‘n kleine 5.000 kilometer…)
 Er zijn vliegtuigtank systemen geïnstalleerd, die 1.000 liter vliegtuigbrandstof per minuut kunnen
verpompen. Een werkelijk krankzinnige hoeveelheid op een commerciële luchthaven.
 Er is vooral veel gebruik gemaakt van graniet uit de hele wereld; zelfs toen het project al heftig over
de begroting was gegaan, werd deze aankoop doorgezet. Het was dus kennelijk de bedoeling dat
het graniet er moest komen en dat de begroting slechts een farçe is geweest.
 Er is een enorm tunnelsysteem gebouwd, ‗voor vrachtwagens en ondergrondse treinen‘.
 Er ligt een landingsbaan gereed, die onder een laagje aarde van zo‘n 15 cm is verstopt. Dit is nog
een raadsel.
De luchthaven heeft de capaciteit om een enorme hoeveelheid mensen en voertuigen te verwerken,
waardoor waarnemers denken dat de structuur zelfs kan worden gebruikt als een militaire basis. Anderen
voegen er zelfs aan toe dat het in de nabije toekomst gebruikt zal worden als een civiel concentratiekamp.
Het is te begrijpen, waarom dit soort plannen topgeheim zijn. Maar laten we eens kijken naar de
rustgevende, reiziger vriendelijke kunst die te zien is op DIA. Kosten noch moeite zijn gespaard om de
bezoeker van de luchthaven te ‗imponeren‘.
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Het paard bij nacht, een bizar schouwspel
1 – Het paard van de Apocalyps
Een 7 meter hoge hengst van glasvezel met aderen, die overal uit zijn lichaam
komen. Is het donker in de ochtend of in de avond, dan lichten de ogen, demonisch
rood, op. Echt een stukje kunst dat indruk maakt…
Interessant feit: het paard doodde zijn schepper, Luis Jimenez, terwijl hij ermee aan
het werk was. Een gedeelte van het beeld kwam los in het atelier, waar hij met de
constructie bezig was. Het brok viel bovenop hem en veroorzaakte fatale
verwondingen, o.a. in de vorm van een slagaderlijke bloeding in het been. Zijn
vrienden zeggen nu, dat het paard vervloekt is…

Denver Airport, detailopname paard, met de zwarte anus
Is het beeld bedoeld als de manifestatie van „Het vale paard van de Apocalyps‟?
Ja, dit is het vierde paard dat voorkomt in het boek Openbaring in de Bijbel en wordt
heel toepasselijk ‗DE DOOD‘ genoemd.
Met andere woorden, het paard dat de naam ‗Dood‘ draagt, brengt doden voort met
wapens, met honger en met ziekten.
2 – Maçonnieke Hoeksteen/Sluitsteen
Deze steen bevindt zich in de ‗Grote Hal‘ van de luchthaven (die term wordt ook gebruikt door Vrijmetselaars
om te verwijzen naar ‗hun‘ zaal). Er staan Vrijmetselarij symbolen op de steen en op
‗toetsen‘ die in braille lijken te zijn geschreven.
Kijk eens naar dit sluitstuk, waarop de vermelding ‗New World Airport Commission‘
staat. Deze bijzondere commissie bestaat nog niet, dus het verwijst naar de komende
Nieuwe Wereld Orde.
Er ligt onder deze ‗hoeksteen‘ ook een tijdcapsule begraven, welke geopend zal
worden in 2094. De schuine arm is bijzonder raadselachtig, en lijkt een ander doel te
hebben dan alleen als decoratie.
3 – Profetische Muurschilderingen
De muurschilderingen zijn verdeeld over vier muren, en zijn geschilderd door de
kunstenaar Leo Tanguma. Wanneer je de symboliek van deze schilderingen analyseert, realiseer je je dat ze
een angstaanjagend verhaal van (toekomstige) gebeurtenissen vertellen…
Er zijn specifieke sociale en politieke verwijzingen en andere occulte details, die de schilderijen in principe
omzetten tot een manifest van de Nieuwe Wereld Orde.
Naar verluid bevestigde Tanguma, dat de richtlijnen voor de schilderijen hem gegeven werden en dat hem
US$ 100.000 zou worden betaald voor de eerste exemplaren. Later ontkende hij dat hem instructies
gegeven waren over de precieze inhoud van de schilderijen, en toen ook weerlegde hij de vragen over de
verborgen betekenissen in deze muurschilderingen…
Laten we eens naar de schilderijen kijken:
A) „In vrede en harmonie met de natuur‟
Dus op de officiële website van de luchthaven wordt vermeld dat de muurschildering ―vrede en harmonie met
de natuur‖ genoemd wordt. Echt waar? In het midden van het stuk: bedroefde kinderen met uitgestorven
dier- en plantsoorten. Op de achtergrond een bos dat in brand staat, en nog verder op de achtergrond een
stad, die ook in brand staat.
Muurschildering 'Vrede met de natuur'
Een interessant feit over die stad is, dat het vele malen is geretoucheerd en
overschilderd gedurende de jaren, alsof het iets belangrijks voor de makers
vertegenwoordigt. Het lijkt omgeven door een kwaadaardig gekleurde waas, alsof het
aangevallen werd door een biochemisch wapen. Een van de kinderen houdt een
Maya-tablet beeltenis vast met het einde van de beschaving.
Aan de onderkant van dit ‗vredige‘ schilderij zien we drie open kistjes, waarin dode
meisjes uit verschillende culturen liggen. Links een zwarte vrouw, en in het midden een inheemse vrouw.
Waarom liggen ze daar met al die andere dieren? Voorspellen ze hier het uitsterven van deze rassen? We
weten inmiddels dat het leger specifieke chemische wapens heeft ontwikkeld tegen bepaalde rassen.
Hier is wat het project voor ‗De Nieuwe Amerikaanse Eeuw‘ (PNAC), een denktank van een uiterst rechtse
groep binnen de Republikeinen, die het defensie en buitenland beleid van de VS definieert, daarover te
zeggen heeft:
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―… De manier van oorlogvoering zal een enorm verschil zijn met vandaag … Deze strijd zal waarschijnlijk
plaatsvinden in totaal nieuwe afmetingen … Geavanceerde vormen van biologische oorlogvoering, die als
‗doel‘ specifieke genotypen kunnen treffen, zouden de biologische oorlogvoering kunnen transformeren van
het rijk van terreur tot een politiek nuttig instrument. ―
Detail bovenstaande afbeelding
Het meisje aan de rechterkant heeft een Bijbel vast en een gele, door de Nazi‘s
gebruikte ‗Jodenster‘. Deze afbeelding lijkt de dood van het Joods-Christelijke geloof
te symboliseren. De groep die deze beelden voor dit vliegveld verkozen heeft, bestaat
naar alle waarschijnlijkheid niet uit Christenen of Joden!
Geheime genootschappen hebben zo hun eigen geloofssystemen en (doods)kisten
zijn bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van de maçonnieke symboliek, de
Vrijmetselarij dus. Graven/kisten zijn bovendien ook een belangrijk symbool bij de
‗Skull and Bones‗ rituelen.
B) De Kinderen van de Wereld dromen over vrede
De tweede muurschildering bestaat uit twee delen. We lezen van links naar rechts:
Kinderen in allerlei kleuren, gekleed in folkloristische kostuums geven wapens, verpakt in de nationale vlag
van hun land, aan een … Duitse jongen? Ja, de Beierse klederdracht laat daarover geen twijfel bestaan. De
jongen in het midden van de afbeelding, die de hamer vasthoudt en blijkbaar iets aan het bouwen is, is ook
Duits.
'De Kinderen van de Wereld dromen over vrede'
Zelfs de Amerikaanse jongen (gekleed als een padvinder) lijkt te popelen om zijn
wapens en de vlag over te dragen aan deze Duitse jongen. Amerika dat zich
vreugdevol symbolisch onderwerpt aan Duitsland... Vind je dit niet bizar? Dit
representeert overduidelijk dat de landen van de wereld hun militaire macht en hun
nationale identiteit (soevereiniteit) opgeven voor ‗het gemeenschappelijk belang‘. Het
is opnieuw een verwijzing naar de NWO, met haar wereldregering en wereldleger.
Maar waarom staat nu precies een Duitse jongen in het centrum van dit alles? Er zijn zo veel verwijzingen
naar Duitsland en het Nazisme op deze luchthaven, dat het simpelweg GEEN toeval kan zijn!
Je denkt mogelijk aan ‗Operatie Paperclip‘, waarin prominente Nazi wetenschappers en onderzoekers na de
Tweede Wereldoorlog naar de Verenigde Staten werden overgebracht, en in dienst van de Amerikaanse
regering (of de krachten daarachter!) zijn gaan werken.
Aan de onderzijde van deze muurschildering ligt een terneergeslagen figuur met een geweer (representeert
oorlog), met twee duiven die er bovenop zitten (representeert de vrede). Hartverwarmend… Volg nu de
beweging van de regenboog die onder het standbeeld begint en over de kinderen gaat. Deze leidt je naar
deel II van de muurschildering.

Op dit tweede deel is het monster ontwaakt! Deze grote, agressief militaristische
figuur is gekleed in een -jawel- Nazi uniform (let op het symbool op de hoed!) met een
gezicht in de vorm van een gasmasker. In zijn handen houdt hij een geweer en een
sabel, en lijkt het eerder dat de vredesduif heftig gemolesteerd wordt.
Aan de linkerzijde wordt een eindeloze rij van huilende ouders getoond die hun
levenloze baby‘s vasthouden. Het feit dat dit getoond wordt bij de hoofdingang, is
totaal afwijkend.
De militaristische figuur wordt verheerlijkt en is almachtig in het schilderij geplaatst, in het centrum van de
verrichtingen die plaatsvinden. Het lijkt of deze figuur opnieuw de bevoegdheden heeft, die verloren waren
ná de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal is terug in haar volle glorie en leidt de weg naar een nieuwe
Holocaust.
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Denver Airport – NWO en Alien connectie ontcijferd DEEL 2
Detail van de brief op de muurschildering
Kijk goed naar de mensen aan de linkerkant en de dode kinderen die op de
stenen liggen. Er zijn geen sporen van geweld te zien. Ze zijn gewoon verstoken
van leven, alsof ze vergiftigd werden door een dodelijk gas, afkomstig van de
regenboog boven hen. Het monster, levend, want het is beschermd door zijn
gasmasker, wijst dat de slachtoffers zich moeten opstellen in de richting van de brief, onderaan.
Het is wezenlijk nog een echte brief ook, geschreven door een Hama Herchenberg, 14 jaar oud… Zij
overleed op 18 december 1943 in het concentratiekamp Auschwitz (zoals geschreven is en te lezen
onderaan de brief). Een beetje verontrustend is het niet? Auschwitz was berucht door het gebruik van gifgas!
[Wikipedia: Hitler‘s plaatsvervanger Rudolf Hess getuigde tijdens de processen van Neurenberg, dat tot 3
miljoen mensen waren omgekomen in Auschwitz, waarvan ongeveer 90 procent Joden. De meeste
slachtoffers werden gedood in de gaskamers door het gebruik van Zyklon B].
De aanwezigheid van een kleurrijke regenboog en een teddybeer in deze afbeelding symboliseert onze
gedachten in directe associatie met Jeugd en Onschuld, totaal ziekmakend en verdraaid dus. Nog een
laatste ding over de Kromme Sabel: het is een symbool van de Vrijmetselarij.
C) Vrede in harmonie met de natuur
Wat zou je doen als je het grootste deel van de wereldbevolking hebt gedood met giftig gas? Dat vier je
natuurlijk rond een genetisch gemodificeerde groeiende plant! Gelukkige mensen uit alle hoeken van de
wereld komen af op die onweerstaanbaar plant, sommige vliegen er bijna naar toe. Recht boven deze plant
(een niet bestaande plant in het ‗echte‘ leven) is een Jezus-achtige figuur, maar deze is definitief NIET
Jezus.
‗Vrede in de natuur‘
Alle uitgestorven soorten van de eerste muurschildering zijn weer terug, en je
ziet zelfs een kleine duif verschijnen in de plant. Ze voelen zich nu stukken
beter, nu er kennelijk veel minder mensen op Aarde zijn… De dieren zijn ook
gelukkig. Mensen kunnen nu gebruikmaken van wetenschappelijke kennis op
hoog niveau om te leven in een staat van gesynthetiseerde gelukzaligheid door
genetisch gemodificeerde planten. Goed voor hen…
De walvissen springen in de lucht en mensen geven elkaar de hand. Als je
goed kijkt naar de baby tijgers, hebben deze gezichten van menselijke
kinderen… opnieuw heel bizar. Dit hele stuk stinkt werkelijk naar een soort ‗genetische manipulatie‘ en
‗magie‘, een ‗nieuw gecreëerde wereld‘, tijdens de NWO.
Kortom, deze muurschilderingen omschrijven duidelijke doelen, zoals je deze ook kunt lezen in de vele, vele
documenten die over de NWO bekend zijn en waarin wordt opgeroepen voor een aantal stappen:
* Ontvolken van de aarde op een onvoorstelbare schaal.
* De vernietiging van het Joods-Christelijke geloof
* Eén Wereldreligie
* Eén Wereldregering
* Het herstel van de natuur (verwildering)
Voor een uitgebreidere beschouwing van alle schilderijen kijk je HIER op de site van Len Horowitz.
4 – De Swastika Startbaan
Luchtfoto Denver Airport
We vragen je of je, na het zien van alle toespelingen over Nazi Duitsland, nog
verbaasd bent als de start- en landingsbanen van deze luchthaven de vorm
hebben van een swastika?
5 – Andere rariteiten
* Garoyles
Draak in koffer, de 'Garoyles' op diverse plekken
De symboliek van Gargoyles (Vuurspuwers) komt vooral voor op religieuze
gebouwen.
Vroeger werden ze als elementen uit het Germaanse volksgeloof geplaatst, om
'de heidenen' makkelijker over de drempel te krijgen. Ze hebben echter niets
met het Christendom te maken. Vertegenwoordigen zij iets waar slechts de
elite iets over weet?
―Wat doen deze fantasierijke monsters in de wandelgangen van kloosters onder de ogen van de broeders
als ze voorlezen?
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Wat is de betekenis van deze onreine apen, vreemde woeste leeuwen en monsters?‖ (St. Bernardus van
Clairvaux, 12de eeuw)
Maar de essentiële vraag op deze plaats blijft natuurlijk: ‗Met welk doel zijn deze wezens, half dier, half mens
hier op het vliegveld geplaatst?‘
Is het om aan te geven dat dit vliegveld eigenlijk een kathedraal is, met een rituele, occulte betekenis?
* De vloer
Op de vloeren van het vliegveld is een vreemde set symbolen afgebeeld, die op de vloer van het zuidelijke
einde van de Grote Zaal op niveau 5 begint en verder gaat tot aan de noordkant van de Grote Zaal.
Er is een zwarte schijf te zien, die de zon nadert. Er bestaat geen twijfel over, dat de architectuur op de vloer
met de afgebeelde zon, de zwarte schijf begint te overschaduwen! Aangekomen bij het noordelijke einde van
de Grote Zaal vinden we daar een afbeelding van Jeppesen (?) die de zon afdekt. Is dat een verwijzing naar
de Zwarte Zon, zoals die aanbeden werd door de Nazi‘s?
En verder is er een soort ‗Inheemse‘ kunst, welke Moeder Aarde zou representeren. Het ziet eruit als een
buitenaards wezen dat het leven op Aarde ‗besprenkelt‘.
En wat is er aan de hand met de kleine gezichten aan de bovenkant van het schilderij? Zijn dat
buitenaardsen, die vanuit de ruimte op ons neerkijken? Het antwoord is niet bekend, er is geen informatie
over te vinden. Het doet denken aan een soort graancirkels om de één of andere reden.
Aanvullende bron met goede informatie, theorieën en uitleg. Deze YouTube video informeert je verder…
Denver Airport Conspiracy Theory: A Documentary (part 1)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JjjIy1DO0gs
Jesse Ventura, de oud-gouverneur, de huidige TV-maker die zonder enig vooroordeel en met ongelooflijke
durf te werk gaat, gaat in deze aflevering achter de geruchten en feiten aan…
Jesse Ventura - Secret Underground 2012 Base at Denver Airport
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B9EpqBf0oCY
x
Maar de meest bijzondere film (25 delen) over o.a. Denver Airport is onderdeel van deze film, ‗Operation
Trojan Horse‘. Het gaat over het ontwaken. Vanaf de delen 5 gaat het specifiek over de Denver Airport.
Deze serie vertelt je niet alleen over de luchthaven, maar laat je figuurlijk landen bij dát waar het werkelijk
om gaat, om de macht te houden, en om ons als slaven te houden. Kijk naar deze docu, en zie wat
bijvoorbeeld 9/11, fluoridering van drinkwater, concentratiekampen, vaccinaties, Denver Airport,
voedseladditieven, etcetera met elkaar gemeen hebben.
OPERATION TROJAN HORSE 01
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Aht_jNpN1sg
Overige bijzonderheden
En de laatste, in juni 2009 geïnstalleerd, een 26 foot hoog beeldhouwwerk
van Anubis, de Egyptische God van de Dood en het Hiernamaals.
Alles met betrekking tot dit vliegveld is nauwgezet gepland en alles is daar
met een reden. Een van de reden is Aliens…
Ik refereer naar de film: „Close Encounters of the Third Kind‟.
Het eerste wat ik je wil laten zien is dat deze film werd uitgebracht in 1977. Een specifieke scene uit de film
laat veel wetenschappers zien, die een signaal vanuit de ruimte onderzoeken. Dit signaal is een serie
nummers, die op een computerscherm verschijnen en worden uitgeprint. De nummers 104 44 30 40 36 10,
gezonden door de Aliens, zijn coördinaten!
Screenshot van de film
Deze coördinaten corresponderen met die van Denver International Airport!
In deze film zijn deze coördinaten de plek, waar Mensen voor het eerst
contact maken met Aliens!
Close encounters of the third kind Landing
http://www.youtube.com/watch?v=mYCBgSRNjk0&feature=player_embedded
Bron:
http://www.wanttoknow.nl/overige/denver-het-nwo-vliegveld-creapy/
http://thetruthbehindthescenes.wordpress.com/2011/09/15/denver-international-airport-alien-connectiondecoded/
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/

Nieuwsbrief nr. 136 – 7 oktober 2011 - pag. 44

Vaticaan laat door pact met islam vervolgde christenen aan hun lot over
Kerk van Rome promoot verspeiding islamitische cultuur en bouw nieuwe moskeeën in Europa
De huidige paus koos in 2009, ondanks de Palestijnse etnische zuiveringen
van christenen, openlijk de kant van de Palestijnen in het conflict met Israël
(Foto: Paus Benedictus XVI en PA-leider Mahmoud Abbas).
Vijf jaar na de controversiële toespraak van Paus Benedictus XVI over de
islam in Regensburg heeft de Rooms Katholieke Kerk een 180 graden
ommezwaai gemaakt en is er een onheilig samenwerkingspact ontstaan
tussen het Vaticaan en de islam, waarbij de met name door moslims
vervolgde christelijke minderheden in het Midden Oosten volkomen worden
genegeerd en aan hun lot worden overgelaten, en de joodse staat Israël de schuld van alle problemen in de
regio krijgt.
Op 12 september 2006 baarde Joseph Ratzinger opzien toen hij zei dat de god van de moslims onredelijk is
en hij tevens de jihad en het gebruik van geweld in naam van de Koran scherp veroordeelde. Het bleek de
eerste en enige keer te zijn dat de paus over sommige aspecten van de islam de waarheid sprak en het
onmiskenbare verband tussen islam en geweld tegen andersdenkenden aan de kaak stelde.
De reactie van de islamitische wereld was voorspelbaar: dreigementen, rellen, en natuurlijk geweld. Over de
hele wereld eisten moslimleiders excuses van de paus. In de Palestijnse gebieden werden kerken en
christenen aangevallen, in Somalië werd een Italiaanse non geëxecuteerd en in Irak werd een Syrische
orthodoxe priester onthoofd. Op islamitische forums werd de paus afgebeeld als Dracula, werd opgeroepen
om hem af te slachten en werd hij de 'varkensknecht van het kruis' genoemd. De Iraanse opperleider
ayatollah Khameni sprak van het 'complot van de kruisvaarders' en de Moslim Broederschap dreigde met
'reacties die erger zijn dan die na de Deense (Mohammed) cartoons'. De paus bezweek onder de grote druk
en bood zijn excuses aan, in de hoop meer geweld te voorkomen.
Rome gecapituleerd
Vorige week bracht Benedictus XVI opnieuw een bezoek aan Duitsland, maar deze keer had hij een totaal
andere agenda. Vijf jaar na Regensburg blijkt Rome gecapituleerd te hebben en is het Vaticaan een proislamitische koers ingeslagen. In een recent boek betuigde de paus zijn spijt over zijn toespraak in
Regensburg en noemde Tarcisio Bertone, de minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan, deze rede
over de islam zelfs al een 'oudheidkundig overblijfsel'.
'De basishouding ten opzichte van de militante islam lijken nu angstvallig veel op de Vaticaanse diplomatieke
houding tegenover het communisme in de laatste 25 jaar van de koude oorlog,' constateert George Weigel,
een toonaangevende Amerikaanse schrijver over het Vaticaan. In de nieuwe agenda probeert Rome
'politieke tegemoetkomingen aan islamitische staten te doen en een krachtige publieke veroordeling van de
islamistische en jihadistische ideologie te vermijden.'
Toenadering Vaticaan - Iran
Na Regensburg benoemde de paus de pro-islamitische kardinaal Jean-Louis Tauran tot hoofd van de
Pontificale Raad voor Interreligieuze Dialoog. Recent bracht zelfs een delegatie islamitische geestelijken van
de Iraanse Consultatieve Vergadering een bezoek aan het Vaticaan, en werd aartsbisschop Edmond Farhat
naar Teheran gestuurd om daar deel te nemen aan de 'internationale conferentie over de wereldwijde
campagne tegen het terrorisme'.
Al in de herfst van 2010 ontmoetten gezanten van het Vaticaan in Teheran moslimleiders voor een
'interreligieuze dialoog'. Hier prees kardinaal Tauran de 'hartelijke geest' van Iran en de 'vriendelijke
Ahmadinejad'. Vorige maand publiceerde het Vaticaan een brief van kardinaal Tauran, gericht aan zijn 'beste
moslimvrienden', waarin hij schreef een alliantie met de islam te willen vormen tegen het atheïsme.
Paus ontmoet gevaarlijke islamist Ramadan
In 2008 organiseerde het Vaticaan het eerste driedaagse forum met islamitische leiders. De paus ontmoette
toen één van de gevaarlijkste islamistische leiders in het Westen: Tariq Ramadan, de kleinzoon van Moslim
Broederschap oprichter Hassan al-Banna. Ramadan is een Zwitserse geestelijke die het bestaansrecht van
Israël ontkent en die vanwege zijn banden met extremisten de toegang tot de Verenigde Staten is ontzegd.
Dit is dezelfde Ramadan die in 2006 op hoge kosten van de gemeenschap -namelijk 200.000 euro per jaar
voor één dag per week, en 400.000 euro extra voor debatten en wijkbezoeken- een gasthoogleraarschap
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam kreeg en in dienst trad als adviseur integratie van de gemeente
Rotterdam.
Vaticaan wil nieuwe moskeeën in Europa
In mei 2011 verklaarde bisschop Mariano Crociata dat het Vaticaan voorstander is van de bouw van nieuwe
moskeeën in Europa. Een maand later was er in Turijn een ontmoeting tussen de Europese bisschoppen en
Europese moslims (ook hier was kardinaal Tauran aanwezig) en werd de noodzaak voor een 'progressieve
culturisering van de islam in Europa' onderstreept. Ondanks het feit dat de Amerikaanse Commissie voor
Religieuze Vrijheid Egypte voor het eerst op de lijst van landen met de 'allerergste christenvervolgingen'
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plaatste, ontving de Comunione e Liberazione, één van de invloedrijkste bewegingen in de Katholieke Kerk,
in september een senior leider van de Moslim Broederschap die de president is van Al Azhar, de
belangrijkste islamitische universiteit in Caïro.
Israël slachtoffer van pro-islam koers Vaticaan
Voor de hand liggend slachtoffer van de nieuwe pro-islamitische koers van het Vaticaan is de joodse staat
Israël. In januari 2009 marcheerden duizenden moslims naar de kathedraal in Milaan, verbrandden daar
Israëlische vlaggen en scandeerden antisemitische slogans. Joaquin Navarro-Valls, die 22 jaar lang de
woordvoerder van de vorig paus was, verdedigde dit echter als zijnde 'vrijheid van meningsuiting'.
Een paar maanden later bracht Benedictus een bezoek aan Bethlehem. Door de Palestijnse etnische
zuiveringen is het aantal christenen in Bethlehem gedaald van een meerderheid naar minder dan 20%.
Benedictus had de bomaanslagen, schietpartijen en andere islamitische aanvallen op christenen, zoals de
brute moord op de eigenaar van een Bijbelwinkel in Gaza, kunnen veroordelen, maar deed dat niet. De paus
bracht juist een boodschap van solidariteit met de Palestijnen, stond zij aan zij met PA leider Abbas en
zweeg in alle talen over het lijden van de 3000 christenen op de door Hamas gecontroleerde Gazastrook.
Tevens gaf hij op misleidende wijze het afscheidingshek en de Israëlische 'bezetting' de schuld van alle
ellende.
Enkele weken later vond de racistische Durban-II conferentie plaats. Op de eerste dag van de conferentie
veroordeelde de Iraanse president Ahmadinejad Israël als 'volkomen racistische' staat en zette hij
vraagtekens bij de Holocaust. Op dat moment verlieten alle Europese delegaties de zaal, maar die van het
Vaticaan bleef zwijgend zitten (net zoals het Vaticaan tijdens de Tweede Wereldoorlog zweeg over de
concentratiekampen en de gruwelijke genocide op de joden).
Vaticaan samen met islam tegen Israël
Tijdens de historische Vaticaanse synode over het Midden Oosten in de herfst van 2010 werd er niet één
woord gewijd aan de virulente wereldwijde vervolging van christenen door moslims. Integendeel, de
Katholieke Kerk deed alle moeite om begrip te tonen voor de 'grieven' van de moslims, speciaal degenen die
zijn gericht tegen het 'Zionisme' - een woord dat destijds in het Nazisme en nu in de islam, politiek 'links' en
dus ook het Vaticaan als het symbool van het kwaad wordt gezien.
Naast Irak was Israël dan ook het enige land dat de wind van voren kreeg. Patriarch Antonius Naguib, de
afgevaardigde van de Egyptische Koptische kerk, sprak zijn solidariteit uit met de situatie van de Palestijnen
en impliceerde dat enkel Israël schuldig is aan de opkomst van het islamitische fundamentalisme. De hele
synode stond overigens bol van heftige en radicale anti-joodse verklaringen, zowel ten aanzien van politieke
als theologische kwesties.
Christenvervolgingen doodgezwegen
Door intimidatie en geweld is de islam er niet alleen in geslaagd om kritiek op de islam, maar ook alle
verwijzingen naar de dagelijkse grove vervolgingen van christenen in de moslimwereld door het Vaticaan te
doen verstommen. Van de circa 100.000 christenen die jaarlijks worden omgebracht vanwege hun geloof
wordt 80% vermoord door moslims. Vooral de laatste jaren staan christenen in sterk toenemende mate bloot
aan bomaanslagen, moordpogingen, martelpraktijken en verkrachtingen en worden velen van hen gevangen
gezet of verbannen. De wortels van het christendom in het Midden Oosten worden letterlijk uitgeroeid.
Toen in de afgelopen winter in Egypte weer eens christenen werden vermoord door moslims verklaarden het
Vaticaan en kardinaal Tauran enkel dat 'woede vermeden' moest worden en werd de rol van de islam in de
moorden gebagatelliseerd. In Egypte zijn de moslims na de revolutie weer overgegaan tot de orde van de
dag. Afgelopen vrijdag werd in een dorp in het Aswan district, zo'n 800 kilometer ten zuiden van Caïro,
opnieuw een Koptische kerk in brand gestoken en hielden moslims een pogrom achtige roof- en
plundertocht langs de winkels van christenen. 'Wij zullen geen enkele christen in dit land overlaten', beloofde
een bende Salafistische moslims vorige maand (2).
In de zomer van 2010 werd bisschop Luigi Padovese, president van de Katholieke Episcopale conferentie in
Turkije, in Iskenderun afgeslacht door islamitische fanatiekelingen. Dit gebeurde één dag voor het pauselijke
bezoek aan Cyprus. De paus wees het idee dat de moord ook maar iets met religie van doen had, echter
ogenblikkelijk van de hand.
Morele misdaad
In Turkije is het aantal christenen gedaald van 2 miljoen naar 85.000; in Syrië van 50% naar 4%, in Jordanië
van 18% naar 2%. Bijna twee derde van de 500.000 christenen in Baghdad zijn gevlucht of werden
vermoord. In Libanon zijn er door de vervolging van zowel Soenitische als Shi'itische moslims nog maar een
handjevol christenen over. In Saudi Arabië worden christenen stelselmatig gemarteld door de religieuze
politie van het land.
Kortom: in de moslimwereld vinden op ongekende schaal etnische zuiveringen plaats. De onderwerping van
het Vaticaan aan de islam is, samen met de anti-Israël houding, daarom nu al één van de grootste morele
misdaden van de 21e eeuw. (1)
Xander
(1) Ynet News ; (2) Arutz 7
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De wereld in 2025
visionair: germen op 2 oktober 2011
Hoe ziet de wereld er geopolitiek uit als de stofwolken van de economische
crisis opgetrokken zijn? De eerste contouren worden al zichtbaar voor wie op
lange-termijn trends let. Een overzicht.
Technische snufjes zoals deze drijvende steden zullen alleen mogelijk zijn in
een stabiele wereld. Europa en Rusland worden derderangs mogendheden
Het gaat al ruim vier jaar, van 2008 tot 2011, niet goed met de wereldeconomie. Opmerkelijk is dat de
economische rampspoed niet over de hele wereld heerst. Landen als China, Rusland, Turkije en Brazilië
doen het nog steeds goed. Kortom: het lijkt erop dat de crisis een trend versnelt die al langere tijd speelt: het
verschuiven van het economische zwaartepunt van Europa naar het Verre Oosten en grondstofrijke landen
(veel van de Turkse economische groei komt door Saoedische investeringen).
Structureler is het probleem (althans: geopolitiek gezien) dat de bevolking in Europa krimpt. In Rusland is het
probleem nog veel erger. Volgens sommige schattingen zullen in Rusland in 2050 nog maar iets meer dan
honderd miljoen mensen wonen, van 150 miljoen nu. Deze mensen zullen ook voor een groot deel uit
bejaarden bestaan. Rusland bestaat op dit moment van de grondstoffenexport. Dit geeft het land nu voor
even respijt, maar de catastrofale instorting van de bevolking zal het land in existentiële problemen brengen.
De Chinese crisis van 2017
Toch is China in veel opzichten een reus op lemen voeten. Het land verstrekt ondernemingen goedkoop
kapitaal waarmee bedrijven tegen zeer lage prijzen producten kunnen dumpen en buitenlandse concurrentie
weg kunnen drukken. Dat werkt vrij aardig: van de Europese en Amerikaanse maakindustrie blijft nauwelijks
meer wat over. Dit lukt de Chinezen door nauwelijks winst te maken. In feite subsidieert de overheid de
maakindustrie enorm.
Dit gaat echter ten koste van enorme interne schulden. Veel leningen van Chinese banken zullen nooit meer
terugbetaald kunnen worden. Ook is er nu in China een enorme huizenluchtbel. Dat betekent over het
algemeen weinig goeds. Als beleggers hun geld alleen nog maar in huizen en bouwprojecten kunnen
steken, is er klaarblijkelijk een einde gekomen aan de beste mogelijkheden om in de Chinese industrie te
investeren. Ook beschikken de Chinese staatsbanken over veel slechte leningen, vaak uitgeleend aan
staatsbedrijven of vriendjes, die nooit meer terugbetaald kunnen worden. Volgens sommige analisten staat
China er zo voor als Japan in 1991. Als om welke reden dan ook de Chinese export stokt, komen de
bedrijven met hun slechte leningen fors in de problemen. Ze beschikken niet over reserves om op terug te
vallen. Boem. Ongeveer wat er in Japan in 1991 gebeurde.
China is echter in theorie nog een communistisch land. Het land zal niet aarzelen om in te grijpen in de
banksector, als dat nodig is om het land intact te houden. Ook kan China kapitaalstromen blokkeren.Het land
riskeert dat de sociale spanningen tussen de rijke kuststrook en het arme binnenland het land uiteen zullen
laten vallen.
Opkomende grootmacht Turkije
Turkije zal meer dan tien jaar na nu economisch gezien het machtigste land van Europa en het Midden
Oosten zijn. Tegen die tijd zal het Arabische schiereiland door de olie heen zijn en dus geteisterd worden
door opstanden. Voor de snel groeiende bevolking in Jemen en Saoedi Arabië is er als de olieinkomsten
verdwijnen, geen werk en inkomen meer. Mogelijk zullen Turkse troepen hier orde op zaken komen stellen.
Turkije zal gebruik maken van de zwakte van Rusland en Europa om voet aan de grond te krijgen in de
Balkan en de Kaukasus. De uitbreiding van de Turkse invloedssfeer zal grotere spanningen met Israël en
mogelijk Iran opleveren.
VS machtiger dan ooit
Met hun voornaamste geopolitieke probleem, China, uit de running, en een andere lastpak, Rusland, op het
punt van ineenstorten omdat de bevolking krimpt, zal de Amerikaanse macht groter zijn dan ooit.
Alleen het komende tekort aan aardolie kan deze positie bedreigen maar gelukkig voor de VS zijn er enorme
teerzandvoorraden in het noordelijke buurland Canada. Hier in Europa zijn we afhankelijk van Rusland. Als
enige continent beschikt Europa nauwelijks over inheemse energiebronnen.
De VS is ondanks de crisis nog steeds de grootste samenballing van economische macht ter wereld. Er zijn
geen vergelijkbare grootmachten en dat zal de komende decennia zo blijven. De VS zal de oceanen en het
luchtruim wereldwijd blijven beheersen. Hieraan kunnen we ook de ruimte toevoegen. Japan, naast de VS
tegen die tijd het enige grote ruimtevarende land met hoogwaardige technologie, misschien op een tweede
plaats.
http://www.visionair.nl/ideeen/wereld/de-wereld-in-2025/
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Recordgat in ozonlaag Noordpool
Laatste update: 3 oktober 2011 08:58 bron:ANP
PASADENA – Na de Zuidpool, is er nu ook op de Noordpool een echt gat in de
ozonlaag geconstateerd. Door extreme kou strekte het gat zich deze lente uit over
Oost-Europa, Rusland en Mongolië.
Foto: Thinkstock
Bewoners zijn daardoor tijdelijk blootgesteld aan hogere UV-straling, wat huidkanker
kan veroorzaken.
Dat meldde wetenschapster Gloria Manney van het Amerikaanse Jet Propulsion Laboratory van de NASA
zondag in het tijdschrift Nature.
De ozonlaag filtert de UV-straling van de zon, maar de laag is aangetast door gassen uit koelkasten,
spuitbussen en andere apparatuur. Kou verergert dat proces. Elke winter en lente is het gat daardoor groter,
waarna het weer krimpt.
Jaarlijks
Zonder de internationale afspraken voor minder gassen uit koelkasten en dergelijke zou er al jaarlijks een
ozongat op de Noordpool zijn, stelt Manney.
Aan het onderzoek naar het ozonverlies op de Noordpool werkten wetenschappers mee van 19 instituten uit
negen landen, waaronder het KNMI in Nederland.

Londense joden krijgen automatische verkeerslichten tijdens sabbat
Omdat het voor orthodoxe joden verboden is om tijdens de sabbat
elektriciteit te gebruiken, heeft de stad Londen beslist om in de buurt van
een drukbezochte synagoge automatische verkeerslichten in te voeren voor
voetgangers. De gelovigen worden zo niet verplicht om op een knop te
drukken en een religieuze wet te overtreden. Dat schrijft de Britse krant
Daily Mail.
De oversteekplaats is gelegen op Henlys Corner, een van de drukste kruispunten in de Britse hoofdstad en
in de buurt van een populaire synagoge.
Vanaf december wordt het verkeer op het kruispunt om de negentig seconden automatisch tegengehouden.
De maatregel zal enkel gelden tussen vrijdag- en zaterdagavond, wanneer joden de sabbat volgen. Experts
verwachten geen extra verkeerschaos.
De automatisering van de lichten komt er op vraag van joodse leiders van de Finchley United Synagoge die
de Londense verantwoordelijken voor verkeer contacteerden.
Orthodoxe joden mogen volgens hun strenge geloof geen elektrische apparatuur gebruiken tijdens de
sabbat. Het drukken op een knop voor het bedienen van verkeerslichten is in die periode dus ook verboden.
(adha)
02/10/11 21u25 Bron: HLN (BE)

American Revolution? Straatprotest breidt uit naar verschillende steden…
Terwijl de politie honderden demonstranten arresteerde op de Brooklyn Bridge in
New York City, begonnen in verschillende Amerikaanse steden mensen op straat te
komen om hun ongenoegen te uiten over het Amerikaanse ‗casinokapitalisme‘:
Chicago, Denver, Seattle, Los Angeles, Boston..
Alle protesten zijn geïnspireerd op de Occupy Wall Streetbeweging die al meer dan twee weken honderden
mensen samenbrengt in het financiële district van New York en die protesteren tegen de bankreddingen, de
invloed van bedrijven op het Amerikaanse beleid, de inbeslagname van huizen (foreclosure) en de hoge
werkloosheid…
Gisteren werden bij een protestmars 700 betogers opgepakt omdat ze over de autobanen van de Brooklyn
Bridge liepen. Op een kleine twintig demonstranten na, is iedereen weer op vrije voeten. Ze moeten zich nog
wel verantwoorden, onder meer voor het verstoren van de openbare orde.
De actievoerders in New York zeggen dat ze overmorgen opnieuw een protestmars door de stad zullen
lopen.
Bron: Media&Kranten
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Uit het nieuws 28-09-2011 (Aflevering: 470)
Door: Franklin ter Horst
De zwendel over de Arabische vluchtelingen
Een van de eisen van zowel het PLO-bewind in Ram-allah alsook dat van de terreurbeweging Hamas in
Gaza is dat Israël akkoord moet gaan met de terugkeer van alle ‗vluchtelingen‘ en hun nazaten naar de
plaatsen in Israël van waaruit ze in 1948 verdreven zijn. Men spreekt van het ‗recht op terugkeer‘ en
beschuldigd Israël ervan verantwoordelijk te zijn voor deze vluchtelingen. Maar het verhaal over deze
ste
vluchtelingen is één van de grootste zwendelpraktijken van de 20 eeuw.
Ruim zestig jaar na de oprichting, blijft de staat Israël het enige land in de wereld die constant besmeurd
wordt met de meest bizarre complottheorieën en bloedsprookjes, door de internationale gemeenschap. Haar
bestaansrecht wordt voortdurend ter discussie stelt en dat niet alleen door haar Arabische vijanden, maar
ook door de wereldleiders en de Verenigde Naties en niet te vergeten door allerlei fascistische antiIsraëlische propagandisten. Zo bestaat er de mythe dat de stichting van de Joodse staat vergezeld ging van
een geplande etnische zuivering en een verdrijving van de in de nieuwe staat Israël verblijvende Arabieren.
Arabische vluchtelingen
Op 29 november 1947 stelde de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties in resolutie 181 een deling voor van het gebied ten westen van de rivier
de Jordaan in een Joods en Arabische deel, wat door de Arabieren werd
afgewezen. Het ging hierbij om het gebied dat door de Volkerenbond al in zijn
geheel aan Israel was toegewezen en zelfs door de VN bekrachtigd. Vervolgens
gaven de Britten het mandaat terug aan de internationale gemeenschap en
verlieten op 13 mei 1948 overhaast hun mandaatgebied in de hoop dat de
Arabieren daarna snel met de Joden zouden afrekenen. Vervolgens riep David
Ben Goerion de staat Israël uit op het door de VN toegekende gebied. De
Arabieren hadden inmiddels al gedreigd met een oorlog en die kwam dan ook. De onafhankelijkheid was
nauwelijks uitgeroepen, of Israël werd door de legers van 6 Arabische landen, Egypte, Syrië, Transjordanië,
Libanon, Saoedi-Arabië en Irak, aangevallen. De invasie was niets anders dan een misdaad waarvoor de
Arabische wereld nooit ter verantwoording geroepen is.
De aanvallende Arabische landen riepen de bevolking op zo snel mogelijk te vertrekken om hun intocht te
vergemakkelijken, met de belofte op spoedige terugkeer naar hun huizen zodra de nieuwe staat Israël was
veroverd en de overgebleven Joden de zee in waren gedreven. Duizenden Arabieren vertrokken omdat hun
leiders via de radio en via pamfletten in de naam van Allah daarop aandrongen. Bij het uitbreken van de
vijandelijkheden sloegen nog eens tienduizenden op de vlucht, hiertoe aangezet door de eigen leiders, of
verplicht geëvacueerd ten gevolge van de militaire situatie. Onderzoekers spreken over circa 600.000
vluchtelingen. Door de Joden het land uitgejaagd, zo is het verhaal. Maar deze beschuldiging strookt niet
met de werkelijkheid want hun vertrek was niets anders dan een strategische beslissing van de Arabische
leiders. Zo zei de Iraakse premier Nuri: ―We zullen het land verpletteren met onze kanonnen en alle
schuilplaatsen van de Joden vernietigen. De Arabieren moeten daarom hun vrouwen en kinderen naar
veilige gebieden brengen tot na de gevechten.‖
In Haifa kregen tienduizenden Arabieren de opdracht de stad te verlaten, op basis van instructies van het
Arabische Hoge Comité (AHC). Dit gebeurde ondanks intensieve Joodse pogingen om hen te overtuigen te
blijven. Enkele dagen eerder was de 6000 zielen tellende Arabische bevolking van Tiberias door zijn eigen
leiderschap tot vertrek gedwongen. Ook dit gebeurde volledig tegen de wens van Israël in. In Jaffa,
organiseerde de gemeente de transfer van duizenden inwoners, over land en zee. In Jeruzalem
verordonneerde het AHC het vertrek van vrouwen en kinderen en de inwoners van verschillende stadswijken
werden door lokale bendeleiders uit hun huizen verdreven. Tienduizenden inwoners van plattelandsdorpen
werden in opdracht van het AHC door locale Arabische milities verdreven. Burgers die geen gehoor gaven
om te vertrekken werden beschouwd als overlopers. Ook de moefti van Jeruzalem Haj Mohammed Effendi
Amin El Husseini riep alle Arabieren op het land zo snel mogelijk te verlaten: "Onze legers staan klaar aan
de poorten en zullen alles en iedereen uitroeien om ons land vrij te krijgen". Ook werd tijdens
propagandistische radio uitzendingen Israël beschuldigd van wreedheden tegen de Arabische bevolking.
De Moefti op bezoek bij Adolf Hitler in Berlijn op 28 november 1941
Monseigneur George Hakim, de Grieks-Katholieke bisschop van Galilea, de
leidende Christelijke figuur in het Heilige Land gedurende vele jaren, zei
tegen een krant uit Beiroet, Sada al-Janub, in de zomer van 1948 dat de
vluchtelingen erop vertrouwden dat hun afwezigheid niet lang zou duren, en
dat ze binnen een week of twee konden terugkeren. Hun leiders hadden
beloofd dat de Arabische legers de "Zionistische misdadigers" zeer snel
zouden vernietigen en dat er geen paniek of angst zou bestaan voor een
lange afwezigheid.
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De Israëlische regering onder leiding van David Ben Goerion probeerde de Arabieren op alle mogelijke
manieren tegen te houden door de Arabische landgenoten ervan te overtuigen 'gelijkwaardige burgers te zijn
en dat zonder enige uitzondering'. Er maakten 160.000 Arabieren gebruik van het aanbod om in Israël te
blijven.
De oorlog van 1948 werd uitvoerig beschreven in de wereldpers. Talrijke buitenlandse journalisten die
dagelijks in contact stonden met alle betrokkenen schreven wel over de vlucht van Arabieren, maar zelfs zij
die het meest vijandig stonden tegenover Joden zagen niets dat hen op de gedachte kon brengen dat die
vlucht niet vrijwillig was. Noch door Arabische, noch door westerse correspondenten, werd ook maar
gesuggereerd dat Israël de Arabieren verjoeg. De Londen Times, een krant zeer vijandig tegenover het
Zionisme, publiceerde maar liefst 11 hoofdartikelen over de situatie in Israël. In geen daarvan was zelfs een
vage verdenking te bespeuren dat de regering van David Ben Goerion verantwoordelijk was voor de vlucht
van de Arabieren. Zelfs geen enkele Arabische woordvoerder heeft een dergelijke aanklacht geuit. Noch de
Arabische vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, Jamal Husseini, noch de secretaris-generaal van de
Arabische Liga, Azzam Pasha, spraken in een toespraak met geen woord over vluchtelingen.
Emil Ghoury, secretaris van het Arabisch Hoger Comité zei op 15 september 1948 in de "Daily Telegraph"
van Beiroet: ―het feit dat deze vluchtelingen er zijn is het rechtstreekse gevolg van de actie van de Arabische
staten die zich keerden tegen het Verdeelplan en tegen de oprichting van een Joodse staat.‖ In 1960 paste
Ghoury zijn eerste versie plotseling aan en zei in de VN (17-11-1960): "Het waren de ( Zionistische)
terreurdaden, vergezeld door plunderingen, die de exodus van de Palestijnse Arabieren veroorzaakt
hebben". De premier van Syrië, Khaled al-Azm erkende na de oorlog in 1948 de Arabische
verantwoordelijkheid voor het vluchtelingenprobleem: ―sinds 1948 zijn wij het geweest die ervoor zorgden
dat zij het land verlieten. Wij hebben een ramp over de vluchtelingen gebracht door hen te pressen om weg
te gaan.
Invasie Arabische landen na het uitroepen van de staat Israël in 1948
Het was direct na de oorlog dat de vluchtelingenzwendel zich ontwikkelde tot een
internationale operatie. Zodra de de Verenigde Naties begon met het uitdelen van
voedsel, onderdak, kleding en medische hulp aan Arabieren die Israël waren
ontvlucht, kwamen massa‘s behoeftige Arabieren naar de kampen uit alle
Arabische landen. De organisatie had geen mogelijkheid tot identificatie; de
nieuwkomers tekenden dus eenvoudigweg het register als vluchtelingen en
ontvingen gratis hulp.
In december 1948 rapporteerde Sir Rafael Cilento, de directeur van de
hulporganisatie, dat 750.000 ‗vluchtelingen‘ werden geholpen. Rond juli 1949
bedroeg dat aantal al een miljoen. Het internationale Comité van het Rode Kruis nam ook deel aan die
bezigheden. Het drong aan op erkenning van elke behoeftige Arabier als een vluchteling. Zo kwamen er nog
eens 100.000 bij op de lijst. Zo bestaan er dus nu, in de derde generatie, als gevolg van alle vervalsingen,
een grote vage massa Arabieren, vermeld op officiële lijsten van de VN als Arabische vluchtelingen,
beschreven als "slachtoffers van Israëlische agressie" vragend om hun recht op terugkeer. Het vertrek van
de ‗vluchtelingen‘ ligt geheel op de schouders van de Arabische landen wiens boosaardige plan het was
Israël te vernietigen. Pas later zagen de Arabieren de propagandistische waarde ervan in om Israël de
schuld te geven.
Zelfs Abu Mazen de leider van het PLO-bewind heeft toegegeven dat Arabische leiders verantwoordelijk
waren voor de vlucht van de Arabieren. Op 13 december 2008 schreef Mahmoed al-Habbash in de officiële
PLO-krant al Hayat al-Jadida dat de Arabieren hun huizen vrijwillig verlieten op instructie van hun eigen
Arabische leiders en met de valse belofte van een spoedige terugkeer. Vandaag gebruikt het PLO-bewind
de ellende van de Arabische vluchtelingen als een wapen voor Israël‘s vernietiging en eist al jaren ‗het recht
op terugkeer‘ van alle Arabieren, hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. De bewering van
ontrechting met voorbedachten rade en het vervolgens gecreëerde Arabische 'vluchtelingenvraagstuk' vormt
de kern van de aanklacht die door Israëls vermeende slachtoffers en hun Westerse bondgenoten naar voren
wordt gebracht.
Het verhaal van de Arabische vluchtelingen is complete fraude. Door de nederlaag van de Arabische wereld
zaten de vluchtelingen die dachten snel naar huis terug te kunnen keren,
vast in de omliggende Arabische staten waar ze veelal in
vluchtelingenkampen waren ondergebracht En nu ruim zestig jaar na hun
verstrooiing verblijven deze vluchtelingen en hun nakomelingen nog
steeds in kampen waarin zij al tientallen jaren door hun Arabische
‗broeders‘ worden vastgehouden, gevoed met haat tegen de staat Israël
en valse hoop op een mogelijke terugkeer.
Dit is het Chatila vluchtelingenkamp in Beiroet, Libanon.
De Arabieren die voor de bommen van hun eigen broeders zijn gevlucht,
ontlenen hun bestaan aan de leugen dat zij door Israël zijn verdreven en mogen zich verheugen in het feit
dat steeds meer mensen, waaronder kerken, die leugen voor waarheid aannemen. Deze mythe wordt in
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leven gehouden met de hulp van de UNRWA. Volgens de definitie van de VN zijn de nakomelingen van de
Arabische vluchtelingen uit 1948 óók vluchtelingen. Deze vluchtelingen blijken veel meer rechten te hebben
dan welke andere groep vluchtelingen ook op aarde. Voor deze vluchtelingen gelden als enige
bevolkingsgroep op de wereld compleet andere regels. Dit om dit ‗vluchtelingenprobleem‘ zo groot mogelijk
te maken, en zo te gebruiken als politiek wapen tegen de staat Israël. Vele landen dragen bij tot het
voortbestaan van de UNRWA, dat zich enkel bezighoudt met het bijstaan en het bestendigen van het
vluchtelingenprobleem, maar ook tot het aanzetten van haat tegen de Joden.
Het PLO-bewind, de Arabische wereld en een groot deel van het westen staan erop dat de vluchtelingen met
hun nageslacht, bij elkaar vier miljoen mensen, weer naar hun huizen in Israël mogen terugkeren. Ram-allah
diende in 1999 zelfs een claim tot schadevergoeding in bij de Europese Unie ter hoogte van 670 miljard
dollar, als eis tot financiële compensatie voor de vluchtelingen en hun ‗recht op terugkeer‘.
De voorstanders van het ―recht op terugkeer‖ beweren dat zij een wettelijke basis hebben gevonden in
resolutie 194 die in 1948 door de Algemene Vergadering van de VN werd aangenomen. Deze resolutie is
slechts een niet-bindend voorstel dat geen enkele basis heeft in het internationaal recht. Hoewel in de
resolutie wordt gezegd dat de vluchtelingen die willen terugkeren naar hun huizen en in vrede willen leven
met hun buren, hen dat toegestaan moet worden, maar anderzijds spreekt de resolutie ook over de
hervestiging van vluchtelingen in een ander land en compensatie voor diegenen die niet meer terugkeren.
Voor Israël is de terugkeer van de vluchtelingen onbespreekbaar, omdat dit de demografische vernietiging
van de Joodse staat zou betekenen. Israël stelt ook dat het probleem van de vluchtelingen is gepolitiseerd,
verdraaid en sterk overdreven als middel om Israël te dwingen toe te geven aan zijn eigen ondergang. Men
wil de status van de vluchtelingen zo houden, zodat ieder kind kan worden opgevoed met intense haat tegen
Israël.
Kinderen worden volgepompt met haat
Het idee dat hun grootouders door Israël uit hun huis zijn verdreven, is ze door
de corrupte en misdadige PLO-kliek met de paplepel ingegeven. De grote
vergissing van de Arabieren was dat ze de oproep om te vertrekken van hun
Arabische leiders opvolgden. Zij geloofden de uitspraken dat de Joden binnen
slechts enkele weken de zee in zouden gedreven zodat ze snel naar hun
huizen zouden kunnen terugkeren, met alle huizen van de Joodse bevolking
erbij. Tientallen jaren zijn de Arabische vluchtelingen gebruikt als politieke
pressiegroep, die opzettelijk de vluchtelingenstatus behield om druk op Israël uit te oefenen. En de
internationale gemeenschap is partij bij deze zwendel.
Ik heb tenslotte een vriendelijk verzoek aan u mijn nieuwsbrieven zoveel
mogelijk door te sturen aan vrienden en bekenden
Klik op: Inhoud voor overzicht alle artikelen en laatste 10 nieuwsbrieven.

Uit het nieuws 21-09-2011 (Aflevering: 469)
Door: Franklin ter Horst
Europa gaat een donker tijdperk tegemoet
Op 24 juli 1922 erkenden 52 regeringen van de landen van toenmalige Volkenbond (waarvan 25 Europese
landen) de rechtmatigheid van het aan het Joodse volk toebedeelde grondgebied. Deze resolutie is een
bindend internationaal recht dat tot op de dag van vandaag rechtsgeldig is. In de resolutie staat ondermeer
dat elke poging om het Joodse volk het recht op het toegewezen land te ontzeggen of ongedaan te maken
een ernstige schending is van het volkenrecht. Dat is precies wat de leiders van Europa vandaag doen, het
schenden van Israëls recht op het land! Men spreekt over het ontruimen van de ‗bezette Palestijnse
gebieden‘ terwijl hier geen enkele sprake van is.
Jeruzalem is niet van Israël, schreef de Europese Unie enkele jaren
geleden in een brief aan het Israëlische Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Terwijl Jeruzalem al sinds koning David de hoofdstad is van
Israël, schreef de Europese Unie: "Europa erkent geen enkele
aanspraak van Israël op Jeruzalem als de hoofdstad van Israël." De
Europese leiders vinden dat erkenning van een Palestijnse staat lees
(PLO-terreurstaat) het vertrekpunt moet zijn van een allesomvattende
vredesregeling. Men doet net alsof het handvest van deze
terreurbeweging niet bestaat waarin duidelijk vermeld staat dat men
Israël in fases wil vernietigen. De West Europese Unie (WEU) adviseert in haar eind 2009 verschenen
rapport een gedwongen Israëlisch-Palestijnse vredesovereenkomst. ‗Het creëren van een Palestijnse staat
is de enige manier om vrede en veiligheid in het gebied te waarborgen.‘ Volgens de WEU zijn zowel Syrië
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als het PLO-bewind voorstanders van een vredesovereenkomst met Israël. Verder verwijderd van de
waarheid kan het niet zijn. De WEU is van mening dat vrede alleen mogelijk is als die van buitenaf door de
internationale gemeenschap wordt opgelegd en door de Verenigde Naties gewaarborgd. In dit rapport wordt
de voormalige Egyptische vliegtuigkaper en aartsterrorist Jasser Arafat de ―vader van de natie‖ genoemd.
Deze figuur wordt door de WEU De ‗vader van de natie‘ genoemd!
De voormalige terreurbaas mocht zich tot zijn dood op 11 november 2004, verheugen op een grote schare
supporters in Europa. De prominenten stonden aan zijn ziekbed en kwamen tranen te kort toen de
veelgeprezen aartsterrorist kwam te overlijden. Op het VN-hoofdkwartier in New York werd de vlag half stok
gehangen toen ze hoorden dat hun idool was gestorven en hielden 191 leden van het General Assemble
een minuut stilte. Het is daarom voor velen in Europa nog steeds moeilijk te accepteren dat hun grote idool
een doortrapte schurk is geweest.Europa heeft er alles aan gedaan een beeld van hem te creëren als een
naar vrede snakkende lieve man die continu door Israël werd dwarsgezeten. Door Arafat jarenlang te
steunen is Europa medeplichtig geworden aan zijn terreur. Arafat is opgevolgd door zijn voormalige
terreurbroeder Abu Mazen die alle in Samaria en Judea wonende Joden uit dit aloude Bijbelse gebied wil
verwijderen. De ambassadeur van de PLO in de Verenigde Staten, Maen Areikat, heeft op 13 september
2011 tot verslaggevers in Washington gezegd dat de Palestijnse staat, vrij moet zijn van Joden. Ook dit soort
uitlatingen leveren geen commentaar op uit Brussel.
Waarom Europa er alles voor over heeft deze doodscultuur in stand te houden, is normaal gesproken een
raadsel, tenzij men wordt gedreven door ordinaire Jodenhaat. Terwijl het PLO bewind alle akkoorden met
Israël met voeten heeft getreden, wordt Israël door Brussel‗het grote obstakel voor de vrede genoemd‘. Tot
het Europese pakket aan eisen behoort naast de ontruiming van Samaria en Judea, het oostelijk deel van
Jeruzalem en de Golan-hoogvlakte. Daarnaast wil men dat de Tempelberg onderdeel wordt van een
toekomstige Palestijnse staat en dat Israël moet doorgaan met het ontmantelen van controleposten die zijn
opgericht om de Joodse burgers te beschermen tegen terroristische aanslagen. Indien Israël mocht
weigeren gehoor te geven aan deze eisen, wil men de goederen die in de Joodse dorpen Samaria en Judea
worden geproduceerd, gaan boycotten. Brussel wil politieagenten, militairen en burgers sturen om de PLOArabieren bij te staan zodra ze een eigen staat hebben.
Ook voert Brussel de druk op Israël op om het omstreden Oriënt House in Jeruzalem te heropenen zodat het
PLO-bewind dit gebouw als zetel kan gaan gebruiken. Dit gebouw is door Israël gesloten omdat het werd
gebruikt als politiek centrum van waaruit terreuractiviteiten werden gecoördineerd. De man die dit centrum
beheerde was Faisal Husseini de PLO vertegenwoordiger in Jeruzalem en minister onder Arafat. Husseini
publiceerde verschillende artikelen waarin hij de grenzen van de staat ‗Palestina‘ omschreef als van de
Middellandse zee tot aan de rivier de Jordaan. Ook deze figuur werd destijds in het Westen als gematigd
afgeschilderd maar prees bij iedere gelegenheid het Palestijnse geweld tegen Israël. Daarnaast trainde hij
PLO-terroristen in Syrië in het maken van explosieven, ten gevolge waarvan talloze Israëlische burgers zijn
vermoord. In 1968 werd hij door Israël gearresteerd en opgesloten nadat hij een terreurcel had geholpen bij
het verbergen van wapens en munitie in zijn huis. Door de jaren heen is hij herhaaldelijk onder huisarrest
geplaatst of in de gevangenis beland. Hij maakte het Oriënt House tot het hoofdkwartier van de PLO in de
stad.

Het Oriënt House en Faisal Husseini/Jasser Arafat
De Europese Unie heeft nooit een neutrale positie ingenomen als het om Israël gaat. De Joodse wortels
worden geloochend en Israël‘s geschiedenis en landaanspraken worden genegeerd. Brussel heeft er
jaarlijks (met dank aan de Europese belastingbetaler) vele honderden miljoenen euro‘s voor over om het
PLO-bewind in het zadel te houden. De PLO-Arabieren krijgen per persoon meer financiële steun dan wie
ook ter wereld terwijl ze gerekend kunnen worden tot de meest gewelddadige bevolkingsgroepen op aarde.
Europa heeft met haar anti-Israël houding een verschrikkelijk oordeel over zichzelf uitgesproken en gaat een
bijzonder donker laatst hoofdstuk van haar geschiedenis tegemoet.
De teloorgang van Europa is al in gang gezet.
In het boek: ―The Nazi roots of the ‗Brussels EU‖ wordt de aard geschetst van de ware bedoelingen van het
Europese machtsblok. De Europese Unie is volgens de schrijvers, P.A.Taylor, A.Niedzwiecki, M.Rath en de
Auschwitz-overlevende A.Kowalczyk, niets anders dan een dekmantel voor de vorming van een
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gecontroleerd en dictatoriaal wereldrijk, onder toezicht van één mondiaal kartel. Het miljarden kostende
Europese Parlement zou onder controle staan van een corrupte en maffiose toezichthouder, de EUCommissie. De gehele EU zou daardoor zijn teruggeworpen op een middeleeuws systeem, waarin
autocratische vorsten de scepter zwaaien en alle EU-onderdanen maar te buigen hebben. Het boek gaat
uitvoerig in op de rol van de ex-nazi Walter Hallstein, één van de ondertekenaars van het Verdrag van Rome
(1957) en de eerste voorzitter van de EU commissie van 1958-1967. Hallstein was tijdens het Naziregime lid
van juridische Nazi-organisaties, die de democratische rechtsorde wilden veranderen in een fascistische
wetgeving. In 1939 gaf Hallstein een lezing over de geplande verovering van Europa, de juridische structuur
van het Groot-Duitsland en de afschaffing van de democratie.
Enkele decennia later ontwikkelde hij een tweede blauwdruk voor een
supernationaal Europa in zijn boek ‗Die Europäische Gemeinschaft‘( 1973), waarin
hij de EU Commissie onafhankelijk stelde van de lidstaten en er een wetgevende
macht van maakte. De meest essentiële ingreep in de vrijheid van de EU-burger is
het eerder genoemde Verdrag van Lissabon (2009). Dit verdrag maakt het
mogelijk dat de EU-commissieleden nooit gekozen kunnen worden, maar worden
aangesteld en onder geen enkele mogelijkheid kunnen worden vervangen, ook al
is er overtuigend bewijs voor bijvoorbeeld de schending van mensenrechten. De
EU Commissie mag zelf beslissen of er een referendum wordt gehouden en ze
mag altijd een wetswijziging van het EU Parlement weigeren. Volgens het boek is
Europa sinds 2009 ook een nieuwe 'royal' rijker, door de ‗kroning‘ op wie niemand
in de hele EU heeft gestemd, in Kasteel Hertoginnedal (Brussel), door de
Bilderberg Groep.
Nigel Farage, de Britse leider van de Engelse Independence Party, noemde in november 2009 de Europese
Unie een autoritaire tirannie die wordt geregeerd door niet verkozen bureaucraten daarmee onder meer
doelend op Manuel Barroso. Farage doorbrak daarmee de tirannieke wet uit 1999 dat bepaalt dat het illegaal
is om de EU te bekritiseren. Barroso kronkelde zich in allerlei bochten toen Farage openlijk de EU elite
afkraakte voor hun leugens en vriendjes politiek. Dat kwam hem op een zware berisping te staan van de
voorzitter van het Europees Parlement Jerzy Buzek en werd hij gewaarschuwd zich te matigen. Maar Farage
laat zich de mond niet snoeren want in februari 2010 omschreef hij de volslagen onbekende roomskatholieke EU president Herman van Rompuy als een man met het ―het charisma van een dweil en het
uiterlijk van een bankbediende‖. Wie geeft u verkozen? Wie bent u? Niemand had nooit van u gehoord, zo
beet Farage hem toe. Hij noemde Van Rompuy ―de sluipmoordenaar van de Europese democratie en de
nationale staten en in november 2010 noemde hij de leiders in Brussel gevaarlijke mensen die bezig zijn de
democratie te vernietigen. En dat is precies waar het EU wangedrocht mee bezig is.
Op 05-10-2007 verklaarde de Italiaanse oud-premier Giuliano Amato, die meer dan een jaar lang nauw
betrokken was bij het opstellen van de verdragtekst voor de nieuwe Europese Grondwet, dat dit verdrag
bewust onleesbaar is gemaakt om te voorkomen dat burgers nieuwe referenda eisen. ‗De regeringsleiders
besloten dat de verklaring onleesbaar moest worden.‘ Aldus Amato in de Euobserver. In een toespraak op 9
november 2010 verklaarde de kampioen handen schudden Van Rompuy dat het tijdperk van onafhankelijke
landen voorbij is en noemde Eurosceptici een gevaar voor de vrede. ―Het idee dat landen nog op zichzelf
kunnen staan is een leugen‖aldus de Belg die een groot voorstander is van een Europese superstaat en de
vloer aanveegt met iedereen die hier sceptisch tegenover staat. Hij zegt dat in de ogen van Brussel het idee
van een nationale staat binnen de grenzen van Europa geen bestaansrecht meer heeft. Van Rompuy deed
e
zijn omstreden uitlatingen in het kader van de 21 verjaardag van de val van de Berlijnse muur. ―Wij moeten
samen strijden tegen het gevaar van het nieuwe Euroscepticisme‖.Hij vergeleek de kritiek op Europa met
angst dat op haar beurt zou kunnen leiden tot egoïsme, nationalisme en uiteindelijk oorlog. Mocht het in
Europa inderdaad tot oorlog komen, dan moeten de daders in Brussel gezocht worden en niet onder de
critici van deze kliek.
Van Rompuy en Barroso, twee volslagen
incompetente machthebbers op het Europese
podium.
De EU zou zijn vervallen tot een corrupte en
miljardenverslindende organisatie en EU
Commissieleden zouden zijn betrokken bij
fraude, vervalsing in geschriften en
handtekeningen, en verduisteringen van EUfondsen. Volgens diverse deskundigen zijn de
corrupte en incompetente machthebbers in
Brussel ook schuldig aan de huidige financiële
crisis en hebben zij Europa naar de rand van
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de afgrond gebracht. Het Duitse Handelsblatt constateerde dat alle eerdere verdragen en beloftes aan de
Europeanen door de huidige politici en financiële machthebbers zijn gebroken en alle bestaande regels en
wetten door hen aan hun laars gelapt. In juni 2010 nam de Raad van Europa –onder voorzitterschap van
Turkije- Resolutie 1743 aan, ―Islam, Islamisme en Islamophobia in Europa‖. Hierin wordt opgeroepen om in
samenwerking met de Organisatie van de islamitische Conferentie (OIC) kritiek op de islam in Europa te
bestrijden. Ook dringt het erop aan de niet-moslim bevolking van Europa te onderwerpen aan ―levenslang
voortdurende educatie‖over de islam. Zie ook eens deze video.
De gestadige verandering van de Europese Unie in een fascistische superstaat is niet langer slechts een
dreigende mogelijkheid, maar harde realiteit, die te vinden is in de voetnoten van het Verdrag van Lissabon.
Al eerder bleek dat via dit Verdrag allerlei afgewezen zaken, zoals het door Nederland verworpen Europese
volkslied en officiële invoering van de algemene Europese vlag, tóch zijn ingevoerd. Er komt een moment
dat Europa wakker zal worden uit een nachtmerrie die waar blijkt te zijn.
Klik op: Inhoud voor overzicht alle artikelen en laatste 10 nieuwsbrieven.

Mark Rutte, de VVD en het verraad van rechts
Hij zat er nog eens goed naar te kijken, ons jongste aspirant redactielid en ook
hij kon er niets anders van maken, Mark Rutte heeft met de VVD rechts verraden
en dat tot droevenis van allen die tegen beter weten in op de VVD stemden .
Wij zullen niet in de reeds zo vaak gepubliceerde beschrijvingen van onze
huidige minister president vervallen, de would be snelle met Teflon gecoate
Popie Jopie die met een duimje omhoog en een vingertje wijzend naar voren,
tracht een persiflage weer te geven van een geslaagde politicus. Niets is minder waar, want beste lezers, het
lot van Rutte en zijn VVD hangt af van de goedwillendheid van het CDA, de SGP maar zeker niet in de
laatste plaats van de linkse partijen met de PvdA voorop, waarbij aan de PVV van Geert Wilders een
soufleursrol is toebedeeld.
Er is dus geen enkele liberale rechtse politieke partij in ons polderlandschap te bekennen. Niet dat dit zo
veel uitmaakt in een land, waar elke regering van oeverloos lang durende compromis onderhandeling aan
elkaar hangt en het resultaat van het oorspronkelijk gekozen gerecht op het politieke menu niets meer blijkt
te zijn, dan een zeer sterk verwaterd zurig smakend aftreksel van wat de kiezer graag wilde, namelijk in dit
geval, een rechtse liberale wind door ons land te laten blazen.
Wat bent als u op de VVD heeft gestemd en misschien zelf met voorkeur op Mark Rutte,er mee opgeschoten
? Toegegeven, u kunt uw voiture starten en ‗s avonds een retourtje Afsluitdijk gaan doen en dat met 130
kilometer per uur. Wij denken dat wij het daar dan wel zo ongeveer mee gehad hebben.
Wij zouden onze vingers aflikken met het resultaat dat dit nieuwe kabinet neer zou zetten, maar, en vergeef
ons deze opmerking, voorlopig vegen wij ons achterste af met wat de getolereerde Rutte Boys neerzetten.
Op prinsesjesdag werd overduidelijk, dat van het verkiezingsplan weinig of niets meer over was en slechts
met de hulp van steeds wisselende andere partijen ziet Rutte kans het hoofd boven water te houden, waarbij
het misschien wel zo plezierig zou zijn, als dit niet meer zou lukken, nieuwe verkiezingen, niet meer
stemmen en de boel de boel laten in dit in en in futloze in de politiek ongeïnteresserde trieste land.
Uiteraard willen de partijen waarop Rutte MOET steunen een onevenredige invloed hebben op het
regeringsbeleid, wij zien dat met name bij het CDA dat met o.a. Genosse Donner inmiddels de dienst
uitmaakt in ons land, de PvdA die ‗s morgens de lakens uitdeelt en ten slotte de SGP die haar ideën weet
door te zetten, waar anders nooit iemand naar geluisterd zou hebben.
En wat krijgen diegenen die voor de VVD gestemd hebben in ruil ? Dat lijkt verborgen in de nevelen die ons
land en ook de politiek de komende maanden zullen bedekken. De liberale stroming, de trots van de VVD
bestaat eenvoudig niet meer of is althans onzichtbaar geworden, want anders zouden Rutte en de zijnen
inmiddels al van hun wachtgeldregeling kunnen profiteren. Maar de smaak van macht prevaleert, net als bij
andere politici en daarom zal de VVD toegeven aan een politieke prostitutie, zoals wij die van de meeste
andere partijen ook gewend zijn. Het CDA, als kleinste regeringspartner mocht net zo veel
staatssecertarissen en ministers leveren als de winnaar van de verkiezingen en reeds toen ging en wederom
onze excuses Mark Rutte, toen Jan Kees de Jager even niet in de buurt was, gebukt staan.
Dus wie gaat er opkomen voor het liberalisme in ons land ? Wij zijn bang dat wij u het antwoord schuldig
moeten blijven, want ook bij de door veel van onze lezers geprezen PVV zien wij veel linkse tendensen, D
66 van oudsher de partij van noch vlees, noch vis biedt geen uitkomst, dus zullen wij ons moeten
voorbereiden op de tijd van Mao pakjes, dezelfde auto‘s ( indien die er nog af kunen ) dezelfde huizen,
kortom wordt het Malieveld binnenkort ons eigen Plein van de Hemelse Vrede en Gelijkheid.
Het verraad van de VVD aan haar eigen kiezers en aanhangers heeft er voor gezorgd dat ―Liberalisme‖
binnenkort weer een soort verboden ―godsdienst‖ gaat worden, die uitsluitend binnenskamers beleid kan
worden. Aleternatieven ? Wij zien ze niet .
http://www.geennieuws.com/2011/10/mark-rutte-de-vvd-en-het-verraad-van-rechts/
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Staatsschuld loopt op met 452 euro per seconde

23-09-2011 | Gepubliceerd 11:28 De staatsschuld blijft hard oplopen. Foto ANP/Z24
Dat blijkt uit de nieuwe versie van de Z24 Staatsschuldmeter. Onze totale schuld van Rijksoverheid
en lagere overheden loopt op naar 407 miljard euro eind 2012.
―Koersvast naar een nog hogere Staatsschuld‖, zo had de titel van de Miljoenennota dit jaar ook kunnen
luiden. Het kabinet Rutte bezuinigt hard en de lasten gaan flink omhoog.
De collectieve lastendruk komt volgend jaar zelfs uit op het hoogste peil sinds 2000. Maar desondanks blijft
de schuld van de overheid stevig doorgroeien.
Recordschuld
Eind 2012, zo schrijft het kabinet in de Miljoenennota, zal de EMU-schuld (de schuld van de Rijksoverheid
en lagere overheden samen), oplopen naar 407 miljard euro. Dat is een absoluut record.
Tussen vandaag en 31 december 2012 loopt de schuld op met ruim 18 miljard. Dat is gemiddeld 39 miljoen
euro per etmaal, 1,6 miljoen per uur en 452 euro per seconde.
Dat is dus ook het tempo waarmee de Z24 Staatsschuldmeter het komende jaar oploopt. Zoals elk jaar
gebruiken we de nieuwe cijfers uit de Miljoenennota, om de teller te ijken.
407.000.000.000 euro
De Staatsschuldmeter start op vrijdag 23 december om 11 uur op precies 388.836.461.187 euro, en loopt op
naar 407.000.000.000 euro op middernacht 2012. Als er in de tussentijd nieuwe informatie vrijkomt over de
ontwikkeling van de schuld, zullen we de Staatsschuldmeter uiteraard weer aanpassen.
Uiteindelijk is de EMU-schuld natuurlijk niet van de overheid, maar van alle Nederlanders samen. Het is
onze schuld. Op elk van de bijna 16,7 miljoen Nederlanders drukt nu gemiddeld een schuld van precies
23.300 euro. Eind volgend jaar is dat opgelopen naar 24.388 euro.
Zonder de hypotheek te verhogen of persoonlijke leningen af te sluiten, neemt ook jouw schuld dus met
1.088 euro toe. Dat is 2,34 euro per dag. Daar hoef je zelf niets voor te doen.
Er is ook goed nieuws. De staatsschuld loopt in 2011 minder snel op dan het Ministerie van Financiën eerder
vreesde. Dat komt onder andere doordat ING en Aegon vervroegd staatssteun afbetaalden.
Tegenvallers waren er ook. Volgens Europese regels moet het Rijk een deel van de garanties die het geeft
aan het Europese noodfonds (EFSF), bij de schuld optellen. Het gaat daarbij om het deel dat door het EFSF
daadwerkelijk is gebruikt om leningen af te sluiten voor hulp aan Ierland en Portugal. (Griekse steun komt uit
een ander potje). Per saldo zijn de meevallers in 2011 groter dan de tegenvallers. De schuld valt daardoor
iets mee. Werd bij het begin van dit kabinet nog uitgegaan van een schuld van 66,1% van het bbp,
uiteindelijk zal deze quote eind dit jaar uitkomen op 64,7%.
Maar deze percentages kunnen de harde waarheid niet verhullen: de Z24 Staatsschuldmeter blijft
onverbiddelijk doortikken. Terwijl jij dit artikel las ging de staatsschuld met pakweg 75.000 euro omhoog.
Wil je de Z24 Staatsschuldmeter op je eigen weblog, website, Hyves, of Facebook-pagina? Dat kan. Klik op
de copy-knop rechtsonder in de meter.Op
http://www.z24.nl/economie/artikel_238612.z24/Staatsschuld_loopt_op_met_452_euro_per_seconde.html
Het kan zijn dat de Z24 Staatsschuldmeter op dit moment nog de oude stand toont. Klik dan op ‗Refresh‘
(F5) of ‗Huidige pagina vernieuwen‘. Helpt dit niet, dan kun je de 'browser history' of 'recente geschiedenis'
van je internetbrowser wissen. Deze optie zit in zowel Internet Explorer als Firefox en in het menuutje Extra.
Voor iPad-gebruikers: Helaas ondersteunt Apple's iPad geen Adobe Flash. De meter is dus niet zichtbaar op
je iPad.
Mathijs Bouman.mathijs.bouman@z24.nl.020-8202610.
Verantwoording
Hoe berekenen wij de snelheid waarmee de Z24 Staatsschuldmeter oploopt? Volgens de Miljoennennota
komt de EMU-schuld van de Nederlandse overheid uit op 391 miljard euro. Begin dit jaar bedroeg de schuld
382 miljard. We veronderstellen dat de groei van de schuld lineair oploopt, dus iedere dag met hetzelfde
bedrag. Onder die veronderstelling staat de schuld op 23 september, om 11 uur in de ochtend, op 388,8
miljard. Volgens de Miljoenennota bedraagt de schuld eind 2012 407 miljard. In de 465 dagen tussen 23
september 2011 en 31 december 2012 stijgt de schuld dus met ruim 18,1 miljard.Dat is 452 euro p. seconde.
http://www.z24.nl/economie/artikel_238612.z24/Staatsschuld_loopt_op_met_452_euro_per_seconde.html
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'
6 miljoen moslims bekeren zich tot het christendom elk jaar
Fragment video, vertaald door Marion Verkleij
Dit gebeurt alleen al in Afrika en is zeer zeker het tegendeel van wat de media zegt!
Meer dan 1 biljoen mensen noemen zichzelf moslim, waarvan velen wachten op de
global Jihad, om de wereld over te nemen voor Islam. 1400 Jaar lang hebben moslims
het Christendom tegengewerkt.
Momenteel is deze geschiedenis, volgens vele berichtgevingen, veranderd. Vele, vele
moslims van verschillende afkomst en leeftijd komen tot Jezus en aanvaarden Hem als
hun Heer en Verlosser. Wat vandaag in de moslimwereld gebeurt, is nog nooit
voorgekomen. Zelfs de meest fanatieke moslim komt tot geloof in Jezus Christus….
Hierbij een getuigenis van één van hen; hij haatte de christenen en hun gemeente,
maar zijn hart veranderde toen hij het evangelie hoorde:
―Ik gaf mijn leven over aan Jezus Christus. Jezus vergaf mijn zonden. Hij gaf mij eeuwig leven en vrede.
Bovendien, ik leed werkelijk in mijn dagelijks leven, maar heb nu vrede en blijdschap, omdat Jezus in mijn
hart kwam. Jezus houdt van alle mensen en verandert hen. Hij is degene die liefde en vrede geeft. Ik was
eerst niet zo, maar Jezus veranderde mijn leven. En ik zal van Hem getuigen, want alle eer komt Hem toe!‖
Velen hebben dromen, visioenen, zelfs wonderen. Ze zien Jezus die aan hen verschijnt. In Afrika was de
helft van de pastors leider of Ihman in moslim moskeeën. Maar moslims die christen worden, gaan
vervolging, discriminatie of zelfs de dood tegemoet. Ondanks de gevaren, leiden velen van hen andere
moslims tot Jezus Christus.
Van de Afrikaans moslims komt 42% tot geloof door dromen, visioenen, verschijnen van engelen of het
horen van God‘s stem.
Een moslim droomde dat Mohammed Jezus niet in de ogen kon kijken… hetgeen betekent dat Jezus groter
is dan Mohammed.
In een andere droom vertelde Jezus een moslim om tot Hem te komen, de Bijbel te lezen en dat Hij hem de
Weg, de Waarheid en het Leven zou laten zien.
In een andere droom zag iemand een lange rij christenen op weg naar de hemel. Hij probeerde ook in die rij
te komen, maar een heel lang wezen blokkeerde zijn pad, en hij begon te huilen want de kant die hij opging,
was werkelijk afgrijselijk, maar de kant die de christenen opgingen, was naar een prachtige plaats.
Een fanantieke moslimvrouw was al jaren in de gevangenis wegens politieke activiteiten, toen Jezus aan
haar verscheen. Hij legde haar persoonlijk verlossing uit en het evangelie. Zij predikt de blijde boodschap nu
aan de moslims.
Video bekijken, ga naar http://www.youtube.com/user/#p/u/8/P_gV10xCgiE
Bron: http://www.youtube.com/watch?v=N0RjfJblqEw&feature=player_embedded
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/

Wel eens Monopoly gespeeld?
door een van onze correspondenten op mei.25, 2011
Huidige spelsituatie.
De banken en Multinationals bezitten op het ogenblik alle straten, stations, de
waterleiding en het elektriciteitsbedrijf.
Op al die straten hebben ze het maximum aantal hotels neergezet. De speler (u en ik)
moet, iedere keer als hij op een straat komt te staan, het maximum betalen. De
Kalverstraat en het Spui kosten bij een bezoek een vermogen, maar zelfs de Dorpsstraat vol met hotels doet
je financieel helemaal leeglopen. Je dankt god op je blote knieën als je een keer op Vrij Parkeren komt.
Helemaal blij ben je als in de gevangenis terechtkomt, want dan mag je een paar beurten overslaan. Het
kleine beetje inkomsten wat je ontvangt als je langs AF komt moet je gelijk weer inleveren bij de eerste de
beste tussenstop. Bij een Kanskaart of het Algemeen Fonds kun je af en toe een beetje geld krijgen
toegestopt, maar voor hetzelfde geld kan je ook een boete moeten betalen of extra belasting.
Nieuwe spelregels.
Iedereen is het spel zat en wilt ermee stoppen. Het geld is op dus je zou klaar moeten zijn. Vroeger was het
zo dat je had verloren als je geld op was. Maar dat mag tegenwoordig niet meer. De banken en
multinationals hebben namelijk nieuwe spelregels bedacht. Het is verboden om te stoppen met het spel. Ook
al bezit je niets meer, je bent verplicht om toch door te spelen en steeds weer opnieuw geld te lenen voor
hetgeen je moet betalen bij je volgende gooi met de dobbelstenen.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/05/wel-eens-monopoly-gespeeld/
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Gezondheid: Hoe Dr. Hamer kanker genas en daardoor „n paria werd!
Door GuidoJ.zondag, 21 augustus 2011Reageer (74) EmailPrintAAA
Lichaam en geest beïnvloeden elkaar, een gezond lichaam bevordert een gezonde geest en andersom.
Dr. Ryke Geerd Hamer is de man, die ontdekte dat niet alleen kanker, maar alle
andere ziekten, getriggerd worden door onverwachte shocks en trauma‘s, die het
lichaam in korte tijd even volledig over toeren doen raken. Al snel werd Hamer
benaderd door ‗krachten-achter-de-schermen‘, die hem bedreigden met uiterst
onplezierige zaken, wanneer hij zijn ontdekkingen wereldbekendheid zou gaan geven.
Dokter Hamer liet zich niet ontmoedigen en ging door, moest op de vlucht en werd
zelfs gevangen gezet. Hij werd een getekend man!
Maar zijn methode vond uiteindelijk weerklank. Het bewijs voor zijn toch voor de hand
liggende theorie, die hij dus met wetenschappelijke bewijzen wist te onderbouwen, ligt
natuurlijk in de -door de wetenschap- betwiste relatie van het lichaam en de geest.
Maar sinds de oudheid wordt hier al over gesproken en elke arts wéét, dat als een
patient niet meer in zijn genezing gelooft, het vechten tegen de bierkaai is. En omgekeerd, wanneer een
persoon opgewekt is, vol optimisme zijn genezingsproces tracht te bevorderen, dit een langere
levensverwachting tot gevolg heeft, vaak zelfs volledige genezing als resultaat.
Kijk hieronder naar de documentaire, waarin de vele, vele patiënten aan het woord komen en in beeld zijn,
die kankers overleefden als gevolg van het volgen van de methode van dokter Ryke Hamer.
―Dankzij de revolutionaire ontdekkingen van Dr. Ryke Geerd Hamer zullen we voortaan anders kijken naar
wat wij ‗ziekte‘ noemen. Wanneer we zouden leven in een wereld die fair is, en rechtvaardig, zou Dr. Hamer
de Nobelprijs voor geneeskunde dienen toegekend te worden, voor zijn revolutionaire bevindingen..‖ Gilbert
Renaud Ph. D
***
Dr. Hamer genas kanker en werd ‗n paria!
by Stephen Coleman (henrymakow.com)
vertaling Guido Jonkers © WantToKnow.nl/.be
―Het vinden van dit ‗Biologische Speciale Programma van de Natuur‘ was voor inderdaad een openbaring.
Alleen het leven zélf is in staat om een dergelijk drama te schrijven..!
Zonder de dood van mijn zoon, en de kanker die ik vervolgens kreeg, zou het ware karakter van
ziekteverschijnselen waarschijnlijk pas over tientallen jaren zijn ontdekt. Met name ook omdat de traditionele
geneeskunde steeds verder verwijdert raakt van dit ‗geheim‘.‖
Ryke Geerd Hamer
x
Dr. Ryke Hamer, kapot gemaakt door het farmaceutisch-industrieel complex..!
Het is het jaar 1978 en de zoon van dokter Hamer, Dirk, is dodelijk gewond bij een
schietincident, waarbij de kroonprins van de Italiaanse koninklijke familie betrokken
was. Dirk overleed zo‘n 4 maanden later. 6 Maanden daarná werd bij Dr. Hamer zélf
kanker aan de testikels gediagnosticeerd. De tumor werd chirurgisch bij hem
verwijderd.
Omdat Dr. Hamer nooit ernstig ziek was geweest in zijn leven, vroeg hij zich op een
dag af, of de dood van zijn zoon, die hij als zeer traumatisch had ervaren,
mogelijkerwijs de kanker had getriggerd toe te slaan.. Hij werkte op dat moment in
een grote kankerkliniek en besloot om kankerpatiënten te gaan onderzoeken, die
dezelfde aandoening hadden, als hijzelf onder de leven had gehad.
Niet lang daarná, zat hij met uiterste verbazing op een dag naar de resultaten van dit onderzoek te kijken!
Want wat bleek: voordat de diagnose teelbalkanker bij de onderzochte patiënten was gedaan, bleken zij
allemaal een serieus ‗conflict‘ en/of het verlies van een geliefde te hebben moeten incasseren.
Toen verlegde hij zijn onderzoek naar de afdeling van de kliniek waar vrouwen met baarmoederhalskanker
werden behandeld. Daar ontdekte hij eenzelfde ziektebeeld: vrouwen die leden aan deze vorm van kanker,
hadden een significant aantal traumatische ervaring achter de kiezen, met het verlies van een familielid of
goede vriend/vriendin. Op de universiteit had hij diverse gesprekken met hoogleraren en deze leerden hem
dat de testikels van de man en de baarmoeder/eierstokken van de vrouw in het embryo DEZELFDE
oorsprong hebben, en later worden gevormd in de definitieve vorm van het vrouwelijke of mannelijke wezen
dat uit het embryo groeit..!
Dokter Hamer ontdekte op CT-scans van de hersenen van deze patiënten met eierstok- of testikelkanker,
dat ALLE patiënten een donker vlekje in hun hersenen hadden, op dezélfde plaats. Hij concludeerde dat niet
alleen kanker, maar alle ziekten worden getriggerd door een mentale shock en/of trauma. En later scherpte
hij deze conclusie aan, ná onderzoek, waarbij hij ontdekte dat verschillende emotionele triggers kunnen
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cumuleren over de jaren in een menselijk lichaam, en dat het 10-tallen jaren kan duren voordat deze
emotionele trauma‘s zich als ziekte manifesteren in het lichaam.
Het was 1981 en dokter Hamer had zijn bevindingen samengevat in een postdoctoraal proefschrift, dat hij
indiende bij hoogleraren van de Universiteit van Tubingen in het toenmalige West-Duitsland. Binnen een
paar dagen na het indienen van zijn eindversie verschenen er bij hem thuis een paar zware jongens, die
hem bedreigden. Het kwam erop neer dat dokter Hamer zijn bevindingen rondom zijn kankeronderzoek
terug moest trekken, anders zouden er vervelende dingen met hem gebeuren. Hij weigerde, want Dr. Hamer
WIST dat hij een enorme ontdekking had gedaan en dat hij deze uiterst goed gefundeerd had bewezen.
Dirk Hamer, de op 19-jarige leeftijd overleden zoon van dr. Hamer. Zijn dood zette het
denkproces bij dr. Hamer op gang. En dat niet alleen..
Inmiddels werden dokter Hamer en zijn vrouw het doelwit van constante bedreigingen
door de machtige Italiaanse Savoy-familie, die feitelijk verantwoordelijk waren voor de
dood van zijn zoon. Dokter Hamer is ervan overtuigd, dat de continue bedreigingen,
verantwoordelijk waren voor de dood van zijn vrouw in 1985.
Een paar maanden ná haar dood, kreeg dokter Hamer van de universiteit van
Tubingen te horen, dat zijn thesis was afgewezen, zonder dat daar ook maar één test
of andere serieuze analyse aan werd verbonden..
De hoogleraren die hem begeleiden, weigerden het verband te accepteren tussen de
psychische trauma‘s en de daarop volgende ernstige lichamelijke klachten. Dokter Hamer besloot het er niet
bij te laten zitten, en bracht deze casus naar de rechtbank. Hij werd in het gelijk gesteld: de universiteit werd
verplicht gesteld om de bevindingen van dokter Hamer te testen. Ondanks dit vonnis heeft de universiteit het
verplichte onderzoek nooit uitgevoerd..!
Het omgekeerde gebeurde echter, hoe vreemd het ook mag klinken.. Dokter Hamer werd in 1986 voor de
rechter gesleept, met de beschuldiging dat hij weigerde zijn ontdekkingen te herroepen. Het onmogelijke
gebeurde: dokter Hamer‘s artsenlicentie werd ingetrokken, de rechtbank droeg hem op om ander werk te
gaan doen en waarschuwde hem zelfs, dat hij NIET met enige kankerpatiënt mocht spreken over zijn
bevindingen.
Desalniettemin is dokter Hamer in zijn vak gebleven. Hij werd directeur van een noodlijdende kankerkliniek,
en slaagde erin om het ongelooflijke genezingscijfer te halen, bij door deze kliniek geopereerde patiënten,
van maar liefst 92%..! De kliniek opereerde meer dan 200.000 personen en dokter Hamer heeft aanleiding
gezien in dit succes om de hedendaagse officiële methode van kankerbehandeling als barbaars, wreed en
volledig onnodig te kwalificeren..!
Hij had nooit de wijze van het behandelen van teelbalkanker op hemzelf laten toepassen, als hij destijds de
gegevens had gehad, over het verband tussen het persoonlijke trauma en de lichamelijke kankerreactie.
Op CT-scans van de hersenen zijn bij getraumatiseerde personen duidelijk de donkere
vlekjes waarneembaar (zie ringenfocus), die duiden op een conflict-actieve fase.
Dokter Hamer werd echter nog steeds achtervolgd door rechterlijke processen. Deze
werden zo intens, dat hij de wijk moest nemen naar Spanje. Uiteindelijk werd hij daar
toch gearresteerd en op valse gronden in de gevangenis gedumpt. Dokter Hamer werd
naar Frankrijk uitgeleverd en daar werd hij veroordeeld voor een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf van maar liefst 3 jaar, op volledig gefalsificeerde gronden.
Na zijn vrijlating werd dokter Hamer bevriend met Dr. Claude Sabbah, een oncoloog.
Hamer trainde deze arts in de methode, die nu NGM wordt genoemd. Dit staat voor
New German Medicine. Claude Sabbah slaagde erin om de methode Hamer snel
onder de knie te krijgen en het logisch-onvermijdelijke gebeurde: hij haalde dezelfde genezingspercentages
als Dr. Hamer had gehaald in zijn eigen praktijk. Sabbah besloot om zoveel mogelijk artsen, die voor deze
NGM openstonden te onderwijzen met deze methode.
Het blijkt dat vooral veel Joodse artsen en chirurgen hun Joodse patiënten helpen met deze NGM-methode.
Maar deze artsen deden dit ook in combinatie met de praktisch volledig nutteloos gebleken, moderne
hedendaagse therapieën. Dokter Hamer wees hen meermalen op deze hypocriete houding. Op basis van
het conflict tussen dokter Hamer en veel Joodse artsen, wordt hij té vaak als antisemiet gekwalificeerd.
Desalniettemin heeft dokter Hamer van veel Joodse gemeenschappen via de rabbi‘s al excuses ontvangen
voor veel van deze aantijgingen. Maar er blijft met vuil naar hem worden gegooid; veel door Illuminatiegesponsorde websites zorgen voor een onophoudelijke stroom van afwijzingen en denigrerende
opmerkingen aan zijn adres.
Veel individuele artsen en medische groepen plagiëren de ontdekkingen van dr. Hamer, zónder hem daarbij
de credits te geven. Er zijn zelfs Christelijke groeperingen die in de ontdekkingen van Hamer aanleiding zien,
verbanden vanuit de Bijbelse schrift aan te halen. Vanuit verschillende hoeken komen goede en slechte
berichten over deze manier van benaderen. Zeer waarschijnlijk is de onduidelijke wijze van benaderen,
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debet aan dit resultaat, en omdat deze groeperingen niet de moeite nemen het werk van Hamer diepgaand
te bestuderen voor een beter begrip van de relatie fysiek lichaam en mentaal proces.
En last but not least, is er het medisch-farmaceutisch, industrieel complex van de Illuminatie, dat haar best
doet om de ontdekkingen van dr. Hamer onder tafel te schuiven. Maar met de openheid van het internet, is
het hen niet meer gegeven deze ontdekking te ontkrachten.
Volgens vele, open-minded artsen, die hebben gewerkt en nog werken met de methode van Dr. Ryke
Hamer, verdient hij de Nobelprijs voor Geneeskunde. Maar in plaats van de Nobelprijs, kreeg dokter
Hammer gevangenisstraf toegekend. Hij is als een vluchteling van land naar land gereisd, om de heftige
vernederingen en vervolging te ontlopen, van het industrieel-medisch complex. Dokter Hamer heeft zijn
leven en zijn beleving opgeofferd om waarheid in deze wereld te brengen. Vandaag de dag verblijft dokter
Hamer nog steeds op een geheime locatie, in een land dat geen uitleveringsverdrag heeft met Duitsland.
Kijk hier naar de uiterst indrukwekkende documentaire over het levensverhaal van dokter Ryke Hamer.
Kan deze NGM de huidige medische wetenschappelijke visie op ziekte veranderen?
Het is zeer waarschijnlijk dat de visie van dokter Hamer de medische wetenschap VOLLEDIG op zijn kop
zet. Het beeld van de wetenschap op ziekte is, dat het ontstaat door bacteriën, door virussen, in ieder geval
iets FYSIEKS, dat het menselijke lichaam penetreert en daar de oorzaak vormt voor allerlei ziekten. Volgens
de visie van dr. Hamer stopt de kanker wanneer het traumatische conflict stopt in het betreffende lichaam.
Een trauma is daarmee dus niet een alleen psychisch fenomeen, maar het werkt psyche-somatisch.
Hetgeen wil zeggen dat de energetische werking van het trauma doorwerkt op de lichaamscellen!
De ongelooflijke kracht van onze geest is in staat het lichaam op slot te zetten; de
sleutel hebben we echter altijd in bezit om onze geest te bevrijden..
Natuurlijk werkt de traditionele medische kennis prima op het gebied van fysieke
klachten, zoals botbreuken, brandwonden en dergelijke. Het werkt prima in het geval
van plastische chirurgie. Maar volgens de visionaire dokter Hamer, is het mogelijk dat
maar liefst 95% van de medische procedures, die in de Westerse ziekenhuizen wordt
behandeld met traditionele methoden, kan worden geschrapt..! Zijn ‗New German
Medicine‘, NSM, zorgt ervoor dat vele bestaande methodes medische en
wetenschappelijk volledig onnodig zijn geworden…!
Wanneer je dit ongelooflijk vindt, bedenk dan dat het een revolutionaire gedachte is, om áf te stappen van de
virus- en bacteriëntheorie. Het gaat erom een VOLLEDIG nieuwe gedachte te omarmen, die uitgaat van een
onverbrekelijke band tussen de geest en het lichaam. Een gedachte dat ‗angst‘ en ‗trauma‘ een diepe
energetische wond nalaten in de geest en daarmee in het lichaam.
De volgende voorwaarden zijn daarbij van belang:
1. De betreffende persoon heeft een subjectief, uiterst zware conflictbeleving doorgemaakt.
2. Deze persoon heeft dit uiterst dramatisch en vooral acuut beleefd en het is dus als een
blikseminslag binnengekomen. En als laatste punt
3. Hij heeft deze traumatische ervaring NIET kunnen uiten, niet kunnen delen met zijn medemensen.
Deze persoon heeft het voorval opgevreten en is daarin geïsoleerd geraakt.
Voor het geval je nog mocht twijfelen..
Volgens dokter Hamer is het omkeren van deze volgorde tevens de oplossing
voor de heftige knoop waarin het lichaam verzeilt is geraakt. De hersenen dienen
als het ware te worden herprogrammeert, er dient een code te komen, waarmee
de patiënt het conflict in zichzelf mag stoppen.. Dan stopt ook de betreffende
kanker in het lichaam. Zo toont zijn onderzoek keer op keer aan en tonen al zijn
nog levende patiënten aan!!
Dokter Hamer dient vernietigd te worden, zijn denkbeelden zijn waanzin!
Je begrijpt dat deze revolutionaire ontdekking van dokter Hamer de nekslag is voor het miljarden
verdienende industrieël-farmaceutische complex. Het wordt tijd dat de gewone burger zijn eigen kracht
terugneemt, beseft dat geen dokter iemand KAN beter maken. Dat een dokter PER DEFINITIE alleen het
zelf-genezend vermogen van een mens kan ondersteunen. Feitelijk maakt een mens
zichzelf dus ziek EN BETER!
De revolutionaire gedachte wordt door andere ondersteunt.
We raden je aan in het kader van dit artikel ook het verhaal te lezen over de
energetische consequenties van orgaandonatie. Ook in orgaandonatie is al jaren de
discussie gaande, of organen een ‗energetische lading‘ hebben van de donor. Hier op
WantToKnow kun je uitgebreide informatie vinden over de juistheid van deze gedachte.
Organen van de ene persoon SLAAN SPECIFIEK ENERGETISCHE PATRONEN op
en deze beïnvloeden de ontvanger van het betreffende orgaan (Hart, nieren, lever,
longen). HIER en HIER.
Daarnaast hebben we het revolutionaire werk van Christiane Beerlandt, waarover we
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hier op de site ook al eens uitgebreid aandacht besteedden. HIER? De titel van haar boek..? ‘De sleutel tot
zelfbevrijding’..!
***
Wil je het boekje bestellen over de Germaanse geneeskunde, klik dan op deze cover van het boekje
hiernaast en je bent op de site van de vereniging voor verspreiding van de GNM onder Nederlandstalige.
Daar is dit boekje eenvoudig en voordelig te bestellen en tref je nog veel meer uiterst diepgaande informatie
aan over deze revolutionaire geneeskunst.
Mocht je interesse hebben een volledig presentatie van deze GNM te lezen, dan klik je HIER voor een .pdf
met een verhaal van dokter Hamer.
http://www.wanttoknow.nl/overige/hoe-dr-hamer-kanker-genas-en-daardoor-n-paria-werd/

Maxima wordt uitgescholden
Juichende verhalen in de ‖ Hoe houden wij de Nederlander dom‖ media, waarbij het
vooral gaat voor de hoeveelste keer Maxima de zelfde jurk aanheeft tijdens een van
haar vele buitengewoon interessante reizen naar verre oorden, waar zij de aanwezigen
verbijstert door haar kennis van financiële zaken. Het volk geniet, kwijlt en en snottert,
over een aantal jaren twee echte bollebozen op de troon !
U heeft het kunnen lezen, eerst moest onze finacieringsdeskundige naar New York, en nog maar net van
deze vermoeiende tocht bijgekomen ging het richting Mexico alwaar de Global Partnership voor Financial
Inclusion van de G 20 vergaderde. natuurlijk niet in die smerige stad zelf, nee, gezellig met z‘n allen naar
Riba Maya, waar de dames en heren in ieder geval nog wat afleiding hadden.
Nu vraagt u zichaf wat deze GPFI doet ? Nu zij geeft toegang tot financiële diensten tegen een redelijke prijs
. Dat zet je aan het denken, want Maxima is erevoorzitter van deze club, dus zal zij er toch wel iets van af
weten. Even Googlen, maar nee, niets te vinden, of ja toch wel . Financiële diensten betekent natuurlijk ook
dat je over financiën kunt beschikken en dan blijft de vraag wat is een redelijke prijs. Diep in de gewelven
van het internet vonden wij het antwoord, sloegen ons voor het hoofd dat wij hier niet zelf op gekomen
waren, want NATUURLIJK, je werpt 3 kinderen en je beschikt tot aan het einde van je leven over financiën
zonder er iets voor te hoeven doen en laten wij nou reël zijn, als er toch geworpen dient te worden, hang er
dan gelijk een prijskaartje aan. Gelukt en dat weet u dan ook weer.
On 1 October 2011, the GPFI will hold its first forum in Riviera Maya, Mexico. More than 80 participants from
G20 countries, non-G20 countries, international organizations, the private sector and others with a stake in
advancing financial inclusion, will join this opportunity to help shape the global vision for financial inclusion,
discuss the achievements of the GPFI since its launch in Seoul in December 2010, and the challenges that
lie ahead.
The forum will be opened by His Excellency, the President of Mexico Felipe Calderon Hinojosa. Participants
will then be addressed by HRH Princess Máxima of the Netherlands, UN Secretary General‘s Special
Advocate for Inclusive Finance for Development and honorary patron of the GPFI, and Mr. Gerardo
Rodriguez Regordosa, Deputy Minister of Finance, who will set out Mexico‘s priorities for financial inclusion
as it prepares to take over the G20 presidency in 2012. Guillermo Babatz, President of CNBV Mexico, and
Daniel Schydlowsky, Superintendent of SBS Peru, will inform the participants of the commitments to
advancing financial inclusion made by developing country policymakers at the AFI Global Policy Forum
immediately preceding the GPFI meeting.
Maar terug naar de titel van dit artikel. Terwijl in ons land de vrijheid van meningsuiting en zeker die van de
pers door Piet Hein Donner en zijn ijverige Nacht und Nebel agenten en zeker tot vreugde van onze moeder
des vaderlands steeds meer beknot worden, is dit in het land van herkomt van ons economisch wonderkind,
geheel anders. Uiteraard maakte ook de Argentijnse pers gewag van de aanklacht welke is ingediend tegen
Jorge Zorreguitea, de vader van en ofschoon de artikelen gewoon een feitenrelaas waren, moesten wij onze
ogen uitwrijven toen wij de commentaren onder de berichten over deze ―dame‖ lazen. Wij citeren : een stuk
stront, een verraadster, de dochter van een hoer ( het zelfde voor haar vader) ‖en ter wille van de zekerheid
hebben wij toch nog even onze correspondent in Mexico gevraagd of wij het bij het juiste eind hadden met
de vertaling van de kwalificaties die de Argentijnen Maxima toebedelen, en ja hoor het klopt. Lees zelf :
http://www.diarioregistrado.com/Sociedad/52832-denuncian-al-padre-de-maxima-zorreguieta.html
Kennelijk hebben de Argentijnen een gehele andere mening over deze juffrouw
die veel nederlanders een accute ademnood bezorgt en hen in katzwijm laat
vallen. En voor zo ver u het vergeten bent, hier vader Jorge naast de dictator
Videla en zijn wij benieuwd hoe het Nederlandse O.M zich nu weer gaat trachten
te redden om voor dan de DERDE keer zich niet ontvankelijk te stellen om de
aanklacht tegen Zorreguieta in behandeling te nemen. Met het ethische gehalte
van ons O.M. in gedachten, houden wij onze adem in.
http://www.geennieuws.com/2011/10/maxima-wordt-uitgescholden/
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ESM, de nieuwe Europese dictator
Door Rudo de Ruijter op 2 oktober 2011
Wat is dit voor een onzin?
Dat was mijn eerste reactie toen ik deze video zag. Zoiets kan toch niet. Een
organisatie die naar eigen dunk zomaar onze staatskas leeg kan halen? We
leven toch in een democratische land? Voor de zekerheid toch maar even de
officiële teksten opgespoord, het Verdrag ter Oprichting van het Europese
Stabilitieits Mechanisme.
TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN STABILITYMECHANISM (ESM)
http://consilium.europa.eu/media/1216793/esm%20treaty%20en.pdf
De artikelen die in de video genoemd worden, zijn er zo in terug te vinden (vanaf pagina 19). En in de rest
van het verdrag heb ik niets kunnen vinden, wat deze dictatoriale macht op één of andere manier in zou
perken. De rillingen lopen me nog steeds over de rug.
Maar dat kan toch zo maar niet binnen de verdragen van de Europese Unie? Dat is toch een illegale
uitbreiding van de bevoegdheden van de Europese Unie? Nog wat verder zoekend, blijkt, dat er discreet
allemaal besluiten doorgejast zijn om deze ESM ―mogelijk‖ te maken.
Ik weet zeker, dat als politici in Nederland een club op zouden willen richten, die de staatskas leeg zou
mogen plunderen wanneer ze maar willen en zo vaak ze maar willen, dat ze de noodzakelijke
wetswijzigingen er in geen 20 jaar doorheen zouden krijgen.
Maar de Brusselse bureaucratie weet in een sneltreinvaart de Europese verdragen aan te passen om deze
staatsgreep in 17 landen tegelijk uit te voeren!!!
Op 17 December 2010 besloot de Europese Raad, dat er behoefte was aan een permanent stabiliteits
mechanisme, om de taken over te nemen van het huidige European Financial Stabilisation Mechanism
(EFSM) en de European Financial Stability Facility (EFSF). Dat zijn twee organisaties, die respectivelijk in
mei en juni 2010 door de EU uit de grond gestampt zijn om leningen te verstrekken aan landen met te veel
schulden. Voor deze organisaties ontbreekt echter een wettelijke basis. Merk alvast op, dat deze twee
illegale organisaties expliciet gericht zijn op financiële interventies, maar dat de verdragswijziging voor het
oprichten van de ESM ook de oprichting van organisaties op hele andere terreinen mogelijk maakt.
Die verdragswijziging komt op 25 maart 2011. Om te voorkomen dat er opnieuw referenda in Europa
gehouden moeten worden, wordt gebruik gemaakt van artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie,
die de Europese Raad de mogelijkheid geeft verdragsartikelen te wijzigen, zolang deze geen uitbreiding van
de bevoegdheden van de EU inhouden. (Die besluiten moeten nog wel door de nationale parlementen
geratificeerd worden, maar dat is normaliter slechts een formaliteit.) De wijziging bestond uit een onschuldig
ogende toevoeging aan een paragraaf van artikel 136. In het kort luidt de toevoeging: ―De EU landen die de
euro gebruiken mogen een stabiliteits mechanisme oprichten om de stabiliteit van de euro-zone als geheel
te bewaren.‖ Het gaat hier dus niet meer puur om financiële stabiliteit. Ook het neerslaan van betogingen,
het bespieden van wakkere burgers, of het anderszins bestrijden van destabiliserende elementen in de eurozone, kan nu via dit amendement opgedragen worden aan nieuwe organisaties onder EU-vlag.
Het amendement is dus wel degelijk een uitbreiding van de bevoegdheden van de EU. Het is dus in strijd
met artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie. Desalniettemin is geen minister of nationaal
parlement hierover gestruikeld en ging men in Brussel vrolijk en voortvarend verder met het in elkaar zetten
van het ESM-verdrag.
Op 20 juni 2011 werd door de nationale parlementen nog even goed gekeurd, dat de EU en de ECB de
taken van het ESM-verdrag uit gaan voeren.
Op 11 juli 2011 werd het verdrag ondertekend. Hoewel de ondertekening later die dag bij de opening van
een persconferentie bekend gemaakt werd aan tientallen journalisten, was er de volgende dag geen enkele
Nederlandse of buitenlandse krant te vinden met een titel over dit nieuwe Europese verdrag. Misschien
kwam dat doordat Juncker het in het Frans vertelde en pas even later in het Engels verder ging.
Het verdrag ligt nu ter ratificatie bij de nationale parlementen. Dat zou moeten gebeuren tussen nu en 31
december 2011.
Momenteel is er al sprake van, dat het benodigde kapitaal opgehoogd zal moeten worden van 700 miljard
(dat is 2.100 euro per euro-burger) naar 1500 à 2000 miljard euro, dus twee à drie keer zoveel.
Volgens de tekst van het verdrag zou het pas in juni 2013 van kracht worden. Daar willen ze nu 2012 van
maken.
Logischerwijs zal aan de parlementen gevraagd worden haast te maken met de ratificatie van het verdrag. In
Duitsland is het dezer dagen al in behandeling. Kennelijk was haast geboden, omdat steeds meer Duitse
burgers wakker werden.
Als we de laatste democratische strohalm willen benutten om deze dictatuur te verhinderen, dan zullen we
pijlsnel zo veel mogelijk burgers wakker moeten schudden en zo veel mogelijk protest-mails en brieven
moeten te sturen aan de Tweede Kamer, politici en politieke partijen. Toekijken of het anderen lukt om dit te
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bereiken is dan funest. Als je over internationale contacten beschikt, stuur hen dan ook informatie toe. In de
meeste euro landen is er nog niets of bijna niets over bekend.
Wanneer een dictator eenmaal op zijn zetel zit, dan krijg je hem er de eerste dertig jaar niet meer van af. Dat
willen we onze kinderen toch niet aan doen?
Foto‟s voor het nageslacht
Fotosessie van de mensen, aan wie op een dag gevraagd zal worden waarom ze een eind maakten aan de
souvereine democratiën in Europa.
Voor Nederland is een petitie in gang gezet: ―Geen ESM verdrag‖ op www.geenesmverdrag.petities.nl
Stuur svp links naar artikelen over het ESM-verdag aan CourtFool@orange.nl Bij voorbaat dank.
Gebruik van deze video en kopiëren van bovenstaande tekst naar andere sites is aanbevolen.Ondertitelde
video‘s zijn tevens beschikbaar in het Engels, Frans, Spaans en Bulgaars via bovenstaande email.
Auteur: Rudo de Ruijter - Link naar de fotosessie - video: Jozeph Muntenbergh

Bezet Wall Street, want het loopt uit de hand
3 oktober, 2011 | Auteur: mr. drs. BOU
Ruim 2 weken geleden begon in New York een grote demonstratie tegen de
manier waarop de financiële wereld werkt: Occupy Wall Street. Aanvankelijk
deden er zo‘n 1000 mensen aan deze bezetting van het financiële centrum van
New York mee, maar naarmate de dagen verstreken, groeide hun aantal tot meer
dan 200.000. Ook de agressie van de politie nam echter toe. Op zaterdag j.l. heeft de NY-politie meer dan
700 demonstranten gearresteerd. Zij laten zich daardoor echter niet afschrikken, de bezetting gaat door en
ook in andere Amerikaanse steden wordt nu gedemonstreerd. De Nederlandse media zeggen nauwelijks
waar deze demonstraties over gaan, maar op YouTube is dat wel duidelijk.
De Amerikaanse media probeert eveneens om deze massale demonstraties uit het nieuws te houden. Met
onze Westerse samenleving is zogenaamd niets mis, hier heersen vrijheid in democratie. In werkelijkheid
heerst er werkloosheid, in de VS vaak gevolgd door dakloosheid, er heersen honger en armoede, want
alleen de banken hebben geld. Zij hebben eerst middels allerlei financiële derivaten de beurshandelaren rijk
gemaakt en de bevolking arm. Daarna kregen ze een bail-out van belastinggeld, omdat ze anders failliet
zouden gaan, en nu houden ze de hand op de knip en draaien ze de geldkraan dicht. Deze politiek leidde tot
grote rijkdom voor ongeveer 1% van de bevolking, terwijl 99% van de mensen steeds armer wordt.
Misschien wordt het tijd dat ook Obama op de vlucht slaat, bij voorbeeld naar Saoedi Arabië, hoewel dit land
wel een erg slechte naam heeft wat betreft racisme. Het doel van deze Amerikaanse Lente is echter niet het
verjagen van de president, maar een grondige hervorming van het financiële systeem. De vrije markt
economie is al jaren failliet. Het is een zombie-economie die in leven wordt gehouden met geld-transfusies
uit de belastingkist. De VS is drie jaar geleden reeds leeggezogen, Europa is nu aan de beurt…`
Bron en (veel) video‘s: http://www.boublog.nl/03/10/2011/bezet-wall-street-want-het-loopt-uit-de-hand/
Te houden protesten op 15 oktober.
Zie: http://map.15october.net/
On October 15th people from all over the world will take
to the streets and squares. From America to Asia, from
Africa to Europe, people are rising up to claim their
rights and demand a true democracy. Now it is time for
all of us to join in a global non violent protest.
The ruling powers work for the benefit of just a few,
ignoring the will of the vast majority and the human and
environmental price we all have to pay. This intolerable
situation must end.
United in one voice, we will let politicians, and the
financial elites they serve, know it is up to us, the
people, to decide our future.
We are not goods in the hands of politicians and
bankers who do not represent us.
On October 15th, we will meet on the streets to initiate the global change we want. We will peacefully
demonstrate, talk and organize until we make it happen.
It‘s time for us to unite. It‘s time for them to listen.
People of the world, rise up on October 15th!
Zie ook: http://www.mediaenkranten.nl/2011/10/03/occupy-wall-street-breidt-zich-uit/
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Europese Commissie dwingt EU-landen ongelimiteerd uitkeringstoerisme te slikken
Dronken werkloze Roemeen. De EC wil hem en honderdduizenden anderen in
de armere EU landen ongelimiteerd het recht geven om bijvoorbeeld in
Nederland een uitkering aan te vragen.
Maar liefst twaalf landen van de Europese Unie hebben woedend gereageerd op
het plan van de Europese Commissie (EC) om de lidstaten te dwingen om
vrijwel ongelimiteerd uitkeringstoerisme te accepteren. Dat betekent dat burgers
uit armere landen zoals Bulgarije en Roemenië het vrije recht krijgen om in bijvoorbeeld Nederland,
Duitsland of andere landen te gaan wonen en hier een uitkering aan te vragen. Nu zijn daar nog allerlei
wettelijke beperkingen voor, maar de EC wil dat die worden opgeheven. Nodeloos te zeggen dat het plan
van de EC extreem kostbaar zal uitpakken voor een land als Nederland en een bom onder onze sociale
zekerheid zal leggen.
De EC heeft Groot Brittannië als eerste land gedreigd met een rechtszaak vanwege de beperkingen die de
Engelsen hebben gesteld aan het uitkeringstoerisme. Andere landen die vergelijkbare wetgeving kennen zoals Nederland- zullen echter ook aangepakt worden. Krijgt de EC zijn zin dan betekent dit dat de landen in
het Westen -midden in een tijd dat er zwaar bezuinigd moet worden- vele miljarden extra zullen moeten
uitgeven aan uitkeringen voor migranten uit andere EU landen.
Voor burgers uit de armere Oost- en Zuid Europese landen lonkt een lucratieve verhuizing naar het Westen.
Zo krijgt iemand die in Polen langer dan drie maanden werkloos is slechts € 126 per maand, minder dan de
helft van de € 311 die een werkloze in Groot Brittannië ontvangt.
Volgens de Britse minister van Werkgelegenheid, Chris Grayling, groeit in veel Europese landen het verzet
tegen de plannen van de EC om de Westerse lidstaten te dwingen om hun grenzen wagenwijd open te
zetten voor uitkeringstoeristen uit landen zoals Polen, Hongarije, Slowakije, Hongarije, Roemenië en
Bulgarije. 'Ik denk niet dat iemand uit een ander EU land zomaar hier naartoe kan komen en een uitkering
moet kunnen krijgen,' aldus Grayling, die zich gesteund weet door collega ministers uit 12 andere EUlanden.
EU wil controle over sociale zekerheid
'Dit klopt niet,' viel collega minister van Werk & Pensioenen Duncan Smith hem bij. 'Sociale zekerheid werd
altijd gezien als een nationale verantwoordelijkheid, maar nu wil Europa ook hier grip op krijgen. Deze vorm
van landjepik door de EU kan in de landen grote chaos veroorzaken, en daarom zullen we ons ertegen
verzetten.' Volgens een woordvoerder is ook Nick Clegg, vicepremier en leider van de Liberaal Democraten,
fel tegen. 'Het is één ding om voor Europese burgers die hier hebben gewerkt en belasting hebben betaald
te zorgen, maar iets heel anders om geld te geven aan iedereen die zich hier opduikt.'
Een woordvoerder van de Europese Commissie verklaarde dat Groot Brittannië weliswaar het eerste doelwit
is, maar dat ook andere landen op de lijst staan om door de EC gedwongen te worden hun grenzen
helemaal open te gooien.
Xander - (1) Daily Mail

Nederland mag Turk niet uitzetten van Europees Hof
Elsevier, donderdag 29 september 2011
Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft Nederland donderdag
berispt. De overheid mag niet met terugwerkende kracht de
verblijfsvergunning intrekken van een Turkse werknemer die bij zijn partner
verbleef, maar intussen van die partner af is.
Nederland mag van het Europees hof een Turkse man niet zomaar
uitzetten
Het hof in Luxemburg wijst erop(http://europa.eu/about-eu/institutionsbodies/court-justice/index_nl.htm) dat de man minstens een jaar in Nederland heeft gewerkt. Ook maakte hij
zich niet schuldig aan 'enig frauduleus' handelen.
Verbroken
Een intrekking met terugwerkende kracht druist daarmee in tegen afspraken
ttp://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/317437/Inburgering-in-buitenland-niet-meer-verplicht-voorTurken.htm) tussen Turkije en de Europese Unie.
De Turk was in 2004 Nederland binnengekomen en kreeg een verblijfsvergunning voor verblijf bij zijn
partner. De vergunning werd verlengd tot maart 2009.
Maar de relatie tussen de Turk en zijn partner was echter sinds 2007 verbroken, waarop de overheid besloot
de vergunning met terugwerkende kracht in te trekken.
Door RobinvanderKloor

Nieuwsbrief nr. 136 – 7 oktober 2011 - pag. 63

Crisis? Straks breekt echt de pleuris uit
Door: Jan Hein Strop - bron: De Pers
Het dreigt echt mis te gaan met de eurocrisis. Dan komt Nederland in een zware recessie, en zijn de
gevolgen ernstiger dan na 2008. Wat betekent dat voor uw baan, huis en portemonnee?
Euro naar laagste niveau
We schrijven 2012. Griekenland is failliet en besluit uit de euro te stappen, omdat er geen steun meer is voor
nog meer bezuinigingen. Die helpen niets, maar verdiepen alleen maar de ellende waar het land zich in
bevindt. Dan maar terug naar de drachme, ook al betekent dat in eerste instantie een totale instorting van de
economie. Maar de Grieken beschikken wel weer over hun eigen lot.
Gaan Portugal, Spanje, Ierland en Italië ook weg uit de muntunie, vraagt de markt zich af? Is dit het einde
van de euro? De rente voor deze landen loopt door de extreme onzekerheid angstwekkend hoog op en
alleen een ultieme financiële inspanning van de eurozone kan een volledige meltdown voorkomen. Enkele
grote Franse banken worden genationaliseerd, een nieuwe kredietcrisis is in volle gang. De gehele eurozone
raakt snel in een zware recessie, gevolgd door de VS. De wereldhandel krijgt een grote schok – het lijkt
2008 wel.
Onwaarschijnlijk scenario? Helaas niet. Iedere dag dat de leiders van de eurozone talmen met een
definitieve oplossing, komen de donkere wolken dichterbij. En iedere dag dat de besluiteloosheid aanhoudt,
wordt de redding van de euro duurder, zo niet onbetaalbaar.
Als het misgaat, is een zware recessie gegarandeerd. Wat gebeurt er dan? Van de Grote Recessie heeft
Nederland niet zo veel gemerkt. Goed, we hebben een paar banken gered waardoor de staatsschuld
toenam en we moeten nu bezuinigen om het begrotingstekort weg te werken. Maar Nederland bleef aan het
werk, kon vrolijk uit eten en stond na een jaar weer net zo lang in de file als voorheen. Wat nou crisis?
Nu is het anders. De economie is maar mondjesmaat hersteld en al zou een ramp uitblijven, dan nog kunnen
we de komende jaren rekenen op heel zwakke groei. Geld om de economie te stimuleren is er niet,
bezuinigingen grijpen om zich heen. Onder zulke omstandigheden zou Nederland wel echt last krijgen van
een nieuwe recessie. Wat betekent dat voor u?
Uw baan op de tocht
De werkloosheid gaat dit keer wel stijgen, zeggen geraadpleegde arbeidsmarktdeskundigen. Want de
huidige arbeidsmarkt is niet hetzelfde als die van de zomer van 2008. Weet u nog? Toen hadden we een
extreem lage werkloosheid van 3,8 procent – bijna nergens ter wereld geëvenaard. De arbeidsmarkt was zo
krap dat bedrijven de gekste toeren uithaalden om personeel te werven. Jong talent werd weggekocht met
bonussen en leuke extra‘s als het inlossen van de studieschuld. Na de val van de Amerikaanse bank
Lehman verwachtte de overheid een sterke toename van de werkloosheid, maar die bleef miraculeus
genoeg uit. Bedrijven bleken hun met veel geld en moeite gerekruteerde personeel niet van de hand te
doen, uit angst het talent niet zomaar terug te kunnen krijgen als de economie weer zou aantrekken. En nog
iets: er was een leger zzp‘ers dat je niet terugzag in de statistiek.
Nu er ook zonder escalatie van de eurocrisis langdurig bijna-stagnatie op het programma staat, zullen
bedrijven wel personeel durven te ontslaan. Het vertrouwen van producenten is door de magere
vooruitzichten nu al stukken lager dan in 2008, de rek is eruit. Bovendien zal de overheid nog harder
bezuinigen (waarover zo meer), wat vanwege de daaropvolgende vraaguitval nadelig is voor de
werkgelegenheid.
De werkloosheid is al een tijdje aan het oplopen tot 5,4 procent inmiddels. Als het misgaat, stijgt die volgens
deskundigen verder tot zo‘n 8 procent, wat betekent dat zo‘n 200.000 mensen hun baan verliezen. Als je de
zzp‘ers erbij optelt die geen opdrachten meer hebben, is het percentage een stuk hoger. Voor Nederland is 8
procent veel, maar nog altijd onder het Europees gemiddelde. Blij hoef je daar niet van te worden, want veel
ouderen zullen vanwege de beroerde arbeidsmarkt voor 50-plusers heel moeilijk weer aan de slag komen,
de langdurige werkloosheid rukt op.
Let op: dit is een proces dat vele jaren in beslag zal nemen. De arbeidsmarkt reageert vertraagd op
economische ellende, waardoor het nog jaren als een recessie zal voelen, ook al groeit de economie weer.
Weg overwaarde, half Nederland onder water
Denk maar niet dat de daling van de huizenprijzen in hetzelfde langzame tempo blijft verlopen. Als de beer
los is, gaan we een echte crash meemaken zoals die in de VS al lang heeft plaatsgevonden. In scenario‘s
die het ministerie van Financiën onlangs heeft vrijgegeven, dalen de huizenprijzen bij een nieuwe financiële
crisis wel met zo‘n 20 procent – een enorm vermogensverlies. Dat heeft een vernietigende invloed op het
consumentenvertrouwen, waardoor de huizenmarkt volledig tot stilstand komt en de bereidheid om geld uit
te geven tot een nulpunt daalt. De bouw van nieuwe woningen valt ver terug, wat opnieuw voedsel geeft aan
de economische krimp.
De crash betekent dat zeker de helft van de huishoudens straks een hypotheeklening heeft die groter is dan
de waarde van de woning – dat is nu al eenderde door de grote hoeveelheid aflossingsvrije hypotheken die
verkocht is. Deze groep staat zoals dat heet ‗onder water‘ en kan niet zomaar verhuizen. Bij verkoop
ontstaat immers een restschuld, waar ze nog jarenlang aan vastzitten. Dit is slecht voor de arbeidsmobiliteit.

Nieuwsbrief nr. 136 – 7 oktober 2011 - pag. 64

De kiem voor deze huizencrisis is lang geleden ontstaan, waardoor de Nederlandse woningmarkt nu
kwetsbaar is voor prijsdalingen. We hebben de grootste hypotheekschuld ter wereld, afgezet tegen de
omvang van de economie. En we hebben de grootste wanverhouding tussen de waarde van de hypotheek
en die van de woning. Door de sterk versoepelde leenvoorwaarden van banken (125 procent
executiewaarde, aflossingsvrij) vanaf de jaren negentig en de riante hypotheekrente-aftrek is een
huizenbubbel ontstaan die gaat knappen.
Het begin is er al. De huizenprijzen zijn vanaf de top in 2008 met 8,5 procent gedaald. Er staat nu een
recordaantal huizen te koop, en dat aanbod neemt iedere dag toe. Bovendien hebben de banken de
leenvoorwaarden dusdanig aangescherpt dat mensen veel minder kunnen lenen.
Het laatste zetje richting de afgrond is een nieuwe schok en stijgende werkeloosheid. Wie wil zich nog dik in
de schulden steken als de markt instort? Wie zijn baan kwijtraakt, kan ook niet meer wachten tot iemand
bereid is de koopprijs te betalen, maar zal een flinke korting moeten accepteren. Het aantal gedwongen
verkopen zal toenemen, wat de prijzen verder onder druk zet. De enigen die profiteren zijn starters.
Afstempelen maar die pensioenen
Er breken voor ouderen zware tijden aan. De pensioenen gaan geraakt worden, en niet zo‘n beetje ook.
Omdat aandelenbeurzen wereldwijd tientallen procenten verliezen, gaan de rendementen van de
pensioenfondsen in rook op – een herhaling van 2008/2009, toen de vermogens een harde klap kregen.
Maar de uitgangspositie van de fondsen is dit keer stukken slechter. De zogeheten dekkingsgraad – de mate
waarin fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen – was in 2008 gemiddeld zo‘n 130 procent – ruim
voldoende om de pensioenen te kunnen indexeren (jaarlijks verhogen met de inflatie).
De dekkingsgraad is de laatste maanden scherp gezakt. De helft van de fondsen zit nu al onder de 100
procent en bij een crash van financiële markten zal de puinhoop niet te overzien zijn. Wat het extra erg
maakt, is dat de zogeheten rekenrente (waarmee pensioenverplichtingen worden berekend) nog verder zal
dalen, zodat er op papier nog minder geld in kas zit.
Dat betekent dat pensioendeelnemers (ook niet-gepensioneerden) niet alleen hun indexatie zullen missen,
maar dat de pensioenfondsen op grote schaal zullen gaan ‗afstempelen‘: korten op de pensioenuitkering.
Dat, terwijl het stelsel sowieso al op de schop gaat, omdat het in de toekomst door vergrijzing onbetaalbaar
dreigt te worden.
Ook de opgebouwde rechten van werkenden lijden onder afstempeling, maar zij hebben nog de kans om de
verliezen in te halen, ouderen zijn het bokje. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de
pensioenvoorziening voor de huidige gepensioneerden uitstekend is.
Minder pensioen heeft net als een daling van de huizenprijzen tot gevolg dat de consumptie afneemt, met
alweer een recessieversterkend effect.
Rutte zet niet het mes maar de bijl erin
De bezuinigingen van 18 miljard die het huidige kabinet tracht door te voeren, zijn niet mals. Als de
economie opnieuw met ruim 3 procent krimpt, zoals in 2009, blijft het daar niet bij. Dan gaat echt de bijl erin.
Premier Rutte heeft nu al aangekondigd dat als het begrotingstekort een procent hoger uitpakt dan geraamd,
er extra bezuinigingen en/of lastenverzwaringen volgen. Reken met een krimp van 3 procent op een tekort
van ver boven de 2,9 procent, zoals nu verwacht. Als we het voorbeeld van 2009 mogen volgen, zouden we
zelfs uitkomen op een tekort van ongeveer 9 procent.
In een milde crisisvariant zegt het Centraal Plan Bureau dat er zo‘n ?5 miljard aan extra bezuinigen nodig is
om het tekort weer terug te brengen op het niveau dat de regering nu voor ogen heeft, wat impliceert dat we
bij een zware recessie zeker op het dubbele mogen rekenen. Niemand zou bij zulke draconische ingrepen
ongeschonden blijven. Korting op uitkeringen, mes in subsidies, opheffing van overheidsdiensten – alles
behoort tot de mogelijkheden, aangezien het kabinet in eerste instantie zal proberen om belastingverhoging
te vermijden.
De staatsschuld loopt op tot boven de 80 procent, ook omdat Griekenland zijn schulden niet afbetaalt en
Nederland meebetaalt aan de redding van Europese banken die dreigen om te vallen. Het binnen boord
houden van Italië en Spanje vergt een immense financiële inspanning. Enige lichtpuntje is dat de rente op de
staatsschuld zal dalen, nu Nederland nog steeds geldt als een veilige haven. Het zal tientallen jaren duren
om die staatsschuld weer af te bouwen tot het niveau van voor de crisis (65 procent).
Even een biefstukje minder
De koopkracht gaat de komende jaren ook zonder een nieuwe recessie achteruit. Bij een flinke krimp blijft
het niet bij een kleine achteruitgang, zoals mag blijken uit het voorgaande. Het vermogensverlies door een
prijsdaling van woningen en aandelen is aanzienlijk, vooral bij de rijken. Contractlonen stijgen niet of
nauwelijks en veel mensen verliezen hun baan, waar waarschijnlijk een lagere uitkering tegenover staat.
Het enige gunstige is dat de inflatie laag is of zelfs nul. Olieprijzen zakken met zo‘n 20 dollar per vat, wat
prettig is aan de pomp en met enige vertraging ook voor de gas- en elektriciteitsprijzen. Verwacht daarom
een flink lagere maandelijkse nota. Daarmee houdt het goede nieuws wel op.
Of het deze kant op gaat, weten we waarschijnlijk al voor het einde van het jaar. Als we er met een milde
recessie vanaf komen, knijp dan in je handjes. Zoals het er nu voor staat, is de kans groot dat de pleuris echt
uitbreekt en dat zelfs dit zwarte scenario te mild is.
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Bronnen
Macro Economische Verkenningen 2012 (CPB)
Schokproef overheidsfinanciën, Een risico-analyse van de Nederlandse begroting (2011)
Met medewerking van Nico Klene (econoom ABN Amro), Jules Theeuwes (wetenschappelijk directeur van
Stichting SEO), Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarkt UvT), Ronald Dekker (arbeidseconoom UvT) en
Allard Bruinshoofd (econoom Rabobank)

Wat kost de koningin?
Open hier de video in een popup
Sinds 2010 is de boekhouding van het Koninklijk Huis openbaar. Het rapport
hierover blijkt echter meer vragen op te roepen dan te beantwoorden. Sterker nog:
alle informatie rond het hebben en houden van Beatrix is in nevelen gehuld! Sofie
van den Enk, Ajouad El Miloudi en Sander de Kramer storten zich op de meest
uiteenlopende kosten en brengen verslag uit bij Stefan.
Sofie dompelt zich onder in de Oranjebitterbusiness om te onderzoeken hoeveel er
jaarlijks aan het merk Oranje verdiend wordt. En ze laat zich, voor slechts een paar
tientjes, een echt Beatrix-kapsel aanmeten. Ajouad probeert subtiel informatie los te
krijgen bij de koningin tijdens een werkbezoek aan Flevoland, maar de RVD steekt
daar een stokje voor. Sander duikt in de kosten van de paleizen en gaat met een
makelaar kijken voor hoeveel ze verkocht zouden kunnen worden.
Stefan Stasse neemt alle ingrediënten mee en slaat aan het rekenen. Hij ontdekt dat we in Nederland per
hoofd van de bevolking 23 keer zoveel voor ons staatshoofd betalen dan de Duitsers. Alleen al de
beveiliging rond Beatrix, die regelmatig gaten vertoont, staat op de begroting voor maar liefst 40.000.000
euro! En, na veel gereken komt Stefan tot de conclusie dat Beatrix per gewerkt uur meer dan € 10.000
verdient (incl. onkostenvergoeding)! Alles bij elkaar…. € 130.000.000 per jaar!
Maar omdat er nogal wat geheimen zijn rondom het kostenplaatje, vermoed ik dat dit bedrag wel eens veel
hoger zou kunnen zijn…
Bron: http://www.derekenkamer.kro.nl/seizoenen/2011-2/afleveringen/23-09-2011/

NASA-telescopen laten Bijbels scheppingsverhaal zien'
NASA-telescopen hebben overtuigend wetenschappelijk bewijs gevonden
dat het Bijbelse scheppingsverhaal ondersteunt. Twee jaar lang
bestudeerde Paul Hutchins alle aspecten van de telescopen, waarna hij in
2004 ontdekkingen deed over sterren in het heelal. Hij merkte op dat de
jonge sterren een 'protoplanetaire stofwolk' om zich heen hadden, terwijl de
meer volwassen sterren weinig tot geen stof om zich heen hadden.
Hutchins zag dat de wolk is aangemaakt door de nieuw gevormde sterren en bestaat uit fijne stofdeeltjes.
Die stofdeeltjes condenseren in kleine rotsen, die vervolgens in elkaar crashen, totdat ze uiteindelijk
uitgroeien tot nieuwe planeten. Dit laat volgens Hutchins zien dat de zon en de sterren al aanwezig waren
voordat de aarde werd gevormd. In Genesis staat dat ook zo omschreven. Zijn conclusie is dan ook dat God
op een soortgelijke manier de aarde heeft geschapen.
Gelovigen inspireren
Met andere woorden: de schrijvers van het Bijbelboek Genesis beschreven duizenden jaren geleden precies
wat overeenkomt met de door Hutchins onderzochte telescopen. Hierover schreef hij het boek 'Hubble
Reveals Creation by an Awe-Inspiring Power'. "Mijn doel is voor mensen die zwak zijn in hun geloof en
afvragen of God bestaat door middel van dit boek hun geloof bevestigd zien en zo worden geïnspireerd." Het
boek is volgens hem gebaseerd op vragen uit Jesaja 40:25-26, 'Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan
wie ben Ik gelijk?'
"Het gaat niet om de leer. Het gaat niet om religie. Het gaat erom dat wat de Bijbel zegt en wat de
wetenschap zegt. Die twee zaken komen samen," aldus Hutchins.
15-9-2011 | auteur: Jeffrey Schipper | copyright: www.cip.nl.
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Heeft u bij deze „wetgeving‟ al eens stilgestaan? : de „admiralty law‟
Wat is de „admiralty law‟ nou precies?
Wat is de ―admiralty law‖ precies, en waarom vallen wij, heel de kudde, daaronder. Het maakt niet uit of men
moslim is, of jood, communist, atheist, heel erg katholiek of helemaal niet. Iedere mens op deze planeet valt
onder deze wet. Dat heeft deels te maken met het feit dat de mens uit 90 pct water bestaat (om en bij). En
omdat we allen uit het water op de wereld zijn gekomen (toen we nog in de baarmoeder van de mama
zaten). Enkele dingetjes werden ons nooit verteld. Toch niet op school vb tijdens de godsdienstlessen. Niet
in de (main-stream) boeken, en uiteraard ook niet in de krant of op het tv-nieuws. En het gaat nochtans over
―de wet van god‖. Daarmee wordt uiteraard niet ―de opperste intelligentie van het universum‖ mee bedoeld,
maar ―god‖, zoals die wordt aangeduid bij ―de heersers bij de gratie gods‖ en ―de plaatsvervanger van god
op aarde‖. Wat niet echt helemaal hetzelfde is. Indien dat ooit per ongeluk door iemand zo was begrepen,
dan was dat eigenlijk een beetje een, euh….misvatting.
Tjenne.
In onze westerse samenleving hoor je regelmatig statements als ―we leven in een vrij land‖ en ―je bent een
vrij mens omdat je kunt kiezen hoe je je leven inricht.‖ In eerste instantie lijken dit soort statements behoorlijk
valide maar dat geldt slechts zolang je niet dieper de materie induikt. Dan blijkt vrijheid namelijk een
gefabriceerde illusie met als enig doel een verhoging van de productiviteit van een individu. Hier kom ik later
nog op terug nadat ik ingegaan ben op waarom de gedachte van vrijheid mijns inziens niet klopt.
Op deze wereld gelden grofweg twee typen wetgeving, te weten de ―Civil Law‖ (bij ons ook bekend als ‗Code
Civil‘ of ‗Code Napoléon‘ genoemd) en de zogenaamde ―Admiralty Law‖ (Maritieme wetgeving). De eerste
wordt soms ook wel ―de wet van het land‖ genoemd en de tweede, niet verrassend, ―de wet van het water‖.
Admiralty law is de wet van de ―private entiteiten‖ of wat simpeler en veralgemeniseerd gezegd, de wet van
de bedrijven. Het wordt ook wel eens de ―wet van de bankiers‖ genoemd, wat ik later nog zal toelichten. Nu
zou u misschien denken dat u als mens onder de Civil Law zou vallen aangezien u zich toch echt met beide
voeten op het land bevindt maar hier stappen de eerste rare zaken in het voetlicht.
De Admiralty law stelt namelijk dat u onder die wetgeving, die van het water dus, valt. De hiernavolgende
informatie zal menigeen waanzinnig in de oren klinken maar toch is het de gedachtengang die al vele
eeuwen gehanteerd wordt, zonder dat veel mensen daarvan op de hoogte zijn. Volgens de Admiralty law
bent u namelijk een ―maritiem product‖. U bent aangevoerd via het geboortekanaal van uw moeder, en
doordat u uit uw moeders ―water‖ voortgekomen bent, bent u dus een maritiem product. Een product
waarvoor door de havenmeester een document getekend zal moeten worden waarmee kenbaar gemaakt
wordt dat er een nieuw waardevol product aan de economie is toegevoegd. In iets minder krankzinnig
klinkend Nederlands hebben we het dan over het geboortecertificaat.
Zodra uw ouders u aangeven, geven zij niet u als mens aan maar geven zij slechts aan dat er een nieuw
product gearriveerd is, waaraan door de overheid van het desbetreffende land (veel) waarde toegekend
wordt. Het woord ―aangeven‖ zou trouwens al een klein belletje moeten doen rinkelen. Zie de vertaling van
de van Dale:
Aangeven:
bekendmaken aan de overheid: een diefstal ~; een geboorte ~
Dus aangeven betreft het aangeven van een diefstal – wat duidelijk wijst naar een product – en het
aangeven van een geboorte. Inderdaad, de ―geboorte‖ van een product.
Waarom zou u nou precies als product aangegeven worden? Wat is daar de gedachte achter? Dat zit als
volgt: zodra u aangegeven bent als product, bent u van grote waarde voor de overheid van het
desbetreffende land. U bent dan namelijk een onderpand voor toekomstig te ontvangen inkomen in de vorm
van onder andere belasting en accijnzen. Met dat onderpand kan die overheid vervolgens leningen
verrichten. Hier komt de link naar ―de wet van de bankiers‖ naar voren. Doordat overheden moeten lenen
van die bankiers wordt u botweg gezegd het eigendom van de bankiers.
Waarschijnlijk is voorgaande nogal moeilijk te verteren en daarom zal ik het nog wat verder toelichten. De
vergelijking met producten gaat namelijk nog wat dieper. Omdat u als product niet slechts een levenloos
object bent maar acties kan ondernemen in een economie en daarmee zowel positieve als negatieve zaken
voor deze economie kunt verrichten, is het wenselijk dat u niet slechts als product gezien wordt, maar ook
als eerder genoemde ―private entiteit‖. Daaraan zijn namelijk rechten en plichten – daarover zometeen meer
– toe te kennen.
Om u als mens te verbinden aan deze ―private entiteit‖ is er in de wetgeving het woord ―persoon‖
uitgevonden. Dit betekent in algemeen gangbaar taalgebruik meestal iets als mens maar in juridische zin is
het weldegelijk wat anders. Zie wederom de Vandale:
Persoon:
(jur) mens of organisatie met rechten en plichten: er zijn natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen
Hier ziet u trouwens meteen een mooi staaltje van wat ik ―juridische woordverneukerij‖ noem: een persoon
komt in twee vormen, een natuurlijk persoon en een rechtspersoon. U ziet het, in de definitie van ―persoon‖
wordt het woord ―persoon‖ zelf gebruikt om tot de definitie te komen. Ook dat zou een belletje moeten doen
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rinkelen. Dat terzijde, ―rechten en plichten‖ impliceren een door beide partijen aangegaan contract. En hoe
kunt u op het moment dat uw ouders u aangaven zelf toestemming geven voor het aangaan van dit
contract? Inderdaad, dat kunt u niet en daarom valt u niet onder het juridisch begrip ―persoon‖. U wordt
onder valse voorwendselen voorgehouden dat u onder bepaalde wetgeving valt terwijl dit niet het geval is.
Om dit nog verder toe te lichten: uw entiteit, product, persoon of hoe u het ook wilt noemen, heeft een
serienummer nodig. In Nederland heet dat tegenwoordig het Burger Service Nummer – waarbij het woord
service mij nog steeds erg vreemd gekozen overkomt, maar dat terzijde – maar het komt in alle landen op
onze wereld in een bepaalde vorm terug. Het Burger Service Nummer wordt dus gekoppeld aan uw persoon,
niet aan u als mens, waarna de registratie volledig is.
Vanaf dit moment valt u dus onder Admiralty Law. Althans, dat wordt u de rest van uw leven voorgehouden.
En u houdt dit ook voornamelijk zelf in stand door eraan mee te doen. U betaalt waarschijnlijk braaf belasting
en zodra u een boete voor te hard rijden krijgt, betaalt u die zonder al teveel morren. Terwijl zowel die
belastingaangifte en boete niet aan u als mens gericht zijn, maar aan uw persoon. Hierbij komt nog een
ander interessant principe om de hoek kijken, namelijk hoe men ervoor kiest om uw naam te schrijven.
Bijna iedereen zal zijn of haar naam schrijven in de vorm van Voornaam Achternaam. Het lijkt misschien een
mierenneukerige nuance, maar zodra u met zaken als belasting of boetes te maken krijgt, zult u merken dat
u aangesproken wordt in de vorm van VOORNAAM ACHTERNAAM.of slechts u voorletter en achternaam
maar wel beide in hoofdlettervorm. Dit zal niet al teveel mensen opvallen maar het is wel iets om rekening
mee te houden. Zodra u materiaal ontvangt dat aan uw naam in hoofdletters gericht is, dan is het wederom
bedoeld voor uw persoon en niet voor u als mens. De hoofdlettervorm is voor het bedrijf, de entiteit, die uw
naam in hoofdletters draagt en waarmee u zich onwetend uw hele leven al mee verbonden heeft.
Een interessant zijweggetje is de totstandkoming van die naam in hoofdletters. Dat gaat echt eeuwen terug
en komt uiteindelijk uit bij, hoe verrassend, slavernij. Ik zal niet te ver afdwalen maar bij het schrijven van
namen werden vroeger drie manieren gehanteerd. Dit vangt men onder de naam Capitis Diminutio, waarbij
er dus drie varianten zijn, de Minor, Media en Maxima. Ik licht alleen de Capitis Diminutio Maxima toe,
aangezien dit betekent dat een naam in hoofdletters geschreven wordt. Volgens Blacks Law dictionary
betekent dit het volgende:
―Capitis Diminutio Maxima (het maximale verlies van status door gebruik van hoofdletters):
Het grootst mogelijke verlies van status. Dit kwam voor wanneer de status van een mens veranderd werd
van vrijheid naar horigheid of knechtschap, waarbij de mens dus volledig tot slaaf werd gemaakt. Hierbij
werden alle burger- en familierechten van deze mens weggenomen.‖
Ik hoef hopelijk niet verder uit te leggen waarom deze vondst mij persoonlijk een behoorlijk naar gevoel gaf.
Het verklaart in ieder geval volledig waarom de overheid je naam in hoofdletters gebruikt bij onder andere
belasting en boetes: je hebt niks te kiezen, je moet je slaafs en willoos opstellen en doen wat je gezegd
wordt en je kunt je daarbij op geen enkel recht beroepen.En daar stem jij mee in door jezelf aan je persoon
te koppelen.
We zijn aangekomen waarom vrijheid mijns inziens een illusie is. Eigenlijk zou voorgaande al genoeg
moeten zijn om u in te laten zien dat dat inderdaad het geval is maar om de opmerking ―ik merk toch echt
heel weinig van vrijheidsbeperkende zaken‖ voor te zijn: u wordt inderdaad in de waan gehouden dat u vrij
bent maar het is en blijft een illusie. Draagt u gewoon maar een jaartje geen belasting meer af of laat die
boetes voortaan liggen en u zult heel snel zien dat uw vrijheid ernstig beperkt wordt. Als u door blijft gaan
met uw echte vrijheid verdedigen, eindigt u hoogstwaarschijnlijk in niet ademende vorm.
U betaalt belasting en boetes omdat u denkt dat dat zo hoort. Zo hoort het dus echter niet. Zoals ik reeds
aangaf, een contract vereist de instemming van twee partijen. Dat contract heb ik nooit ondertekend en dat
contract heeft u nooit ondertekend, maar als u handelt alsof er geen contract bestaat, dan kan dat zeer
ernstige gevolgen voor uw gezondheid hebben. Daarbij kunt vluchten naar een ander land waar dit
opgelegde contract u niet achtervolgt, om er daar helaas achter te komen dat er weer precies hetzelfde qua
registratie gebeurt.
Landen zijn namelijk niets meer dan grote boerderijen waarbij het vee het zware werk verricht. En inderdaad,
dat vee bent u. Met uw BSN nummer als oormerk mag u zich binnen de grenzen van uw boerderij begeven
en zolang u dat doet, geniet u ―bescherming‖ van uw boer. Ook wel de overheid genoemd. U produceert
voor uw boer en in ruil daarvoor krijgt u wat zaken terug die u het idee van bescherming of veiligheid moeten
geven. Maar zoals vee geen vrijheid heeft op een boerderij, zo heeft u geen echte vrijheid in het land waar u
woont. Vlucht u naar een andere boerderij, dan zal niemand daar moeilijk over doen. De andere boer zet u
daar gewoon weer aan het werk en we praten nergens meer over.
Om nog even terug te komen op de illusie van vrijheid en waarom wij allemaal denken dat we het zo goed
hebben. De boeren willen namelijk heel graag dat hun vee tevreden is. Ook dat is enorm simpel te
demonstreren: sluit koeien op in veel te kleine hokken op en zorg ervoor dat ze de hele dag continu onder
extreme stress staan en hun productiviteit neemt ernstig af. Zet ze in een omgeving waarin ze zich lekkerder
voelen en hun productiviteit neemt zienderogen toe. Trek dit door naar uw eigen situatie: als u in hokjes
gestopt zou worden en allerlei andere bewegingsbeperkende maatregelen opgelegd zou krijgen, dan zou uw
productiviteit ook ernstig afnemen. Dus is het veel wenselijker om de illusie van vrijheid te ventileren: dat
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levert veel productiever vee op. Dus krijgt u zaken als ―stemrecht‖ (wat natuurlijk hilarisch is gezien de
context van de boerderij) en kunt u uw leven enigszins vrij inrichten. En daar hebt u het mee te doen.
En daarmee ben ik aan het eind van mijn epistel gekomen. Ik hoop dat u na het lezen ervan inziet dat
vrijheid een flinterdunne illusie is die bestaat bij het blijven ophouden van die illusie door de burgers van
deze aardkloot zelf. U bent niet vrij. U bent nog net niet de batterij die we uit de Matrix kennen maar heel ver
ervandaan zit het helaas niet. En zolang we dat niet met zijn allen beseffen, zal echte vrijheid altijd een
illusie blijven.
http://www.quofataferunt.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=669
Er zijn twee soorten wetten waar de meeste mensen niets over weten !!
(en kennen we bij deze meteen de betekenis van deze voorstelling/plaatje)
Over heel de wereld hanteren alle overheden een wet genaamd Civiele Wet
Civiele Wet is de wet die in alle landen over heel de wereld de wet van het land
word genoemd en waarmee wordt gedoeld op dat u bepaalde zaken niet kunt
maken die in strijd zijn met de wetsbepalingen van het land waarin u
zich bevind. Dit is ―de civiele wet‖ of de “Romaanse Civiele Wet” ofwel “de wet van het land”.
Er is echter nog een tweede wet welke over de gehele wereld identiek word gehanteerd en dat is de U.C.C.
ofwel de Unified Commercial Code en deze geld in de wereld van de handel en commercie letterlijk als de
Wet van GOD welke we hier in deze rubriek dan ook eens uitvoerig zullen gaan bespreken !
Het maakt niet uit waar ter wereld u
zich bevind als u een bedrijf hebt en handel bedrijft ongeacht op welke
wijze en in welke vorm, als u koopt en/of verkoopt en daarmee geld
verdient dan handelt u altijd onder de U.C.C. of Unified Commercial
Code ! Als iedereen in alle werelddelen en landen namelijk
verschillende codes en handelswetten zou hanteren dan zou niemand nog
handel durven bedrijven met andere landen simpelweg omdat er dan
niemand meer te vertrouwen zou zijn en men te pas en te onpas de eigen
wetten zou kunnen wijzigen en hanteren.
http://renevissers.wordpress.com/2009/07/17/maritme-admiralty-law-introductie/

Zwarter dan zwart materiaal ontdekt
visionair: germen op 2 oktober 2011
Zwarte verf absorbeert ongeveer 85% van het licht dat er op valt. Onderzoekers
hebben nu naar eigen zeggen een materiaal ontwikkeld dat een indrukwekkende 99%
absorbeert. Erg handig, onder meer voor betere zonnecellen.
Evgenii Narimanov van Purdue University (waar wel meer opmerkelijk onderzoek
vandaan komt) en een aantal collega‘s hebben iets anders bedacht dan verf: een
zogeheten hyperbolisch metamateriaal dat de meeste soorten licht in zijn structuur absorbeert.
Ze produceerden dit materiaal door zilveren nanodraadjes in een membraan van aluminiumoxide te laten
groeien om een platte, lichtabsorberende ‗tegel‘ te maken. Dit metamateriaal absorbeert ongeveer tachtig
procent van alle licht dat er op valt. Niet gek, maar nog steeds onvoldoende, dus.
Met een kleine aanpassing, bedachten ze, konden ze dit percentage drastisch opvoeren. Door het oppervlak
te verruwen, zorgden ze er voor dat het licht meerdere keren intern weerkaatst, waarbij elke keer een hoog
percentage wordt geabsorbeerd. De fotonen worden als het ware het materiaal ―ingezogen‖. Ze
ontwikkelden zo een substantie dit tot 99% van het licht absorbeerde.
Heel wat beter dan zwarte verf, dus. Volgens Narimanov en zijn teamgenoten hebben ze dus iets ontwikkeld
dat ―zwarter dan zwart‖ is. Als je dit principe op een zonnecel toepast, zou je de efficiëntie zeker met tien tot
twintig procent kunnen vergroten.
De visuele effecten zijn uiteraard ook zeer spectaculair. Er lijkt een volledige schaduw in volle zonneschijn te
zijn, alsof er een stuk uit het voorwerp is weggesneden. Waarschijnlijk worden vormgevers en
modeontwerpers hier redelijk enthousiast van. Het is ook ideaal om te voorkomen dat strooilicht foto‘s en
dergelijke verpest.
Aangepast voor infrarode straling, in militaire uniformen, zou het een goed wapen tegen nachtkijkers zijn. En
zo is er nog meer te bedenken. Wie weet nog meer toepassingen?
Bron:
Evgenii Narimazov et al., Darker Than Black: Radiation-Absorbing Metamaterial, Arxiv.org, 2011
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'EU moet deel spaargeld en bezit burgers in beslag nemen voor oplossen crisis'
€ 6 biljoen nodig om crisis op te lossen - Gerenommeerde adviseurs willen deel schulden burgers en
bedrijven schrappen
Het wereldwijd gerenommeerde financiële- en economische adviesbureau
Boston Consulting Group (BCG) stelt in een vorige maand gepubliceerd rapport
dat de crisis in de EU mogelijk opgelost gaat worden door het middels een
éénmalige belasting in beslag nemen van een deel van de financiële bezittingen
van de burgers (spaargeld, levensverzekeringen, edelmetaal, onroerend goed)
om zo de schuldenlast van de landen tot een aanvaardbaar niveau te
verminderen. Als het niet lukt om een fiscale Unie op te richten -iets waar
volgens de BCG in Duitsland en Nederland veel verzet tegen zal zijn-, dan is de enige andere optie een
terugkeer naar de nationale valuta. Beide scenario's zullen enorme risico's met zich meebrengen en kunnen
grote gevolgen hebben voor de welvaart van de hele Europese bevolking.
De BCG concludeert dat de schuldenlast in Europa onhoudbaar hoog is geworden, waardoor politici op
zeker moment genoodzaakt zullen zijn tot een pijnlijke herstructurering van deze schulden. Om de
gecombineerde overheids- en private schuldenlast van de eurozone tot een aanvaardbaar niveau (opgeteld
totaal maximaal 180% van het BNP) terug te brengen moet er maar liefst € 6,1 biljoen worden afgeschreven,
waarvan € 3 biljoen voor rekening zal komen van de banken en verzekeraars. Daarnaast moet er een
economische groei van 3% worden gerealiseerd en mag de rente niet hoger zijn dan 5%.
Herstructurering schulden onvermijdelijk
De schulden in de eurozone van zowel de overheid (80% - 100% / BNP), de bedrijven (ruim 90%) en de
burgers (boven 85%) zijn dermate hoog, dat er nooit voldoende economische groei kan worden bereikt om
uit de huidige crisis te komen. De Bank for International Settlements (BIS) in Basel constateerde onlangs
dan ook dat 'de schuldenproblematiek in de ontwikkelde economieën zelfs nog erger is dan we dachten.' Zo
zal de Italiaanse schuldenlast in 2040 zijn opgelopen tot 250% en die van Japan zelfs tot 600%.
Het Amerikaanse adviesbureau stelt daarom voor de Europese Stabilisatie Faciliteit (EFSF) voldoende
financiële armslag te geven om een schuldenherstructurering te kunnen financieren. In het geval van Italië
zullen houders van Italiaanse staatsobligaties genoegen moeten nemen met een verlies van 47% om de
schuldenlast tot 180% terug te dringen.
Schrappen deel schulden burgers
In de private sector is de hypothekenmarkt de meest voor de hand liggende sector om een herstructurering
uit te voeren, omdat deze markt nauw verbonden is met de in grote problemen geraakte vastgoedmarkt.
Consumentenleningen / -hypotheken zouden met een vast percentage moeten worden gekort, wat de
schuldenlast van de burgers aanmerkelijk zal verminderen. In de bedrijfssector -waar de kredietproblemen
van de vastgoedsector het grootst zijn- is eveneens een ordelijke herstructurering nodig.
Deze afschrijvingen moeten leiden tot een daadwerkelijke reductie van de schuldenlast en niet enkel tot een
aanpassing op de balansen van de geldverstrekkers. Alleen via deze weg kan de basis worden gelegd voor
de zo broodnodige nieuwe economische groei. De politiek en de samenleving moeten er dan ook van
overtuigd raken dat de voordelen van dit scenario ondanks de grote gevaren groter zijn dan de nadelen.
€ 6 biljoen euro nodig
Van de ruim € 6 biljoen die moet worden afgeschreven moet zoals gezegd zo'n € 3 biljoen voor rekening van
de banken en verzekeraars komen (zo'n 10% van het totaal aan financiële bezittingen). Banken moeten hun
blootstelling aan verschillende sectoren en landen op basis van de 60% schuldenlast doelstelling afschrijven.
Een bank zal bijvoorbeeld 18% moeten afschrijven op Duitse schulden en 57% op de schulden van het
Portugese bedrijfsleven. De verliezen voor de bankensector zullen vrijwel zeker groter zijn dan het
beschikbare kapitaal kan dragen, waardoor de sector bankroet raakt en de aandeelhouders al hun geld
kwijtraken. Vervolgens moet het Europese stabilisatiemechanisme EFSF volgens de BCG de banken
herkapitaliseren, waardoor de bankensector in het bezit komt van de Europese overheden. Die kunnen de
sector dan herstructureren alvorens deze opnieuw te privatiseren. Ook de verliezen van de verzekeraars
moeten door het EFSF volledig worden gedekt.
Belasting op (financieel) bezit
De eurozone moet dus aan ruim € 6 biljoen zien te komen om uit de huidige crisis te raken. Veel politici
vinden belasting heffen op financieel bezit de eerlijkste methode. Er is in ieder geval een éénmalige
belasting op financiële bezit nodig om een ordelijke herstructurering van de schuldenlast mogelijk te maken.
In de meeste landen kan volstaan worden met het in beslag nemen van 11% tot 30% van het beschikbare
kapitaal (spaargeld, etc.). Alleen in Griekenland, Spanje en Portugal zullen de lasten voor de private sector
aanmerkelijk hoger zijn. In Ierland zijn de schulden zelfs hoger dan 100% van het totale kapitaal van de
burgers, wat de ernst van de Ierse vastgoed- en schuldenbel alleen maar onderstreept.
Burgers rijke landen betalen meer
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De Boston Consulting Group stelt dat in bredere zin de burgers van de rijkere landen van de eurozone, met
name Duitsland, Frankrijk en Nederland, naar verhouding een hogere bijdrage zullen moeten leveren, wat
bepaald geen populaire maatregel zal zijn. Wel zullen de banken en verzekeraars in deze landen hiervan
profiteren. Om een sociaal aanvaardbare verdeling van de pijn te bereiken zullen politici ongetwijfeld een
ondergrens stellen waarboven (financiële) bezittingen worden belast, bijvoorbeeld € 100.000. Ter
compensatie zouden kapitaal- en vermogensbelastingen verminderd kunnen worden. Het drastische besluit
om bezit (verder) te belasten zal politiek eenvoudiger zijn als bijvoorbeeld de inkomstenbelasting wordt
verlaagd, zodat economische groei wordt gestimuleerd.
Daarnaast zullen de Europese overheden een aanvullende belasting moeten gaan heffen op vastgoed, om
er zo zeker van te zijn dat eigenaars van onroerend goed bijdragen aan de totale herstructurering van de
schuldenlast. In tegenstelling tot de eenmalige welvaartsbelasting zal deze belasting waarschijnlijk over
inkomsten uit kapitaal en onroerend goed worden geheven. Om investeringen te bevorderen zou tevens de
belasting op winst die niet wordt gebruikt voor investeringen verhoogd kunnen worden.
Eurobonds
Hoewel hogere belasting voor de rijkeren bij velen goed zal vallen, zal het totaal pakket aan maatregelen
niet bijster populair zijn. Daarnaast is de reductie van de schuldenlast alleen niet voldoende om de toekomstige stabiliteit van de eurozone te garanderen. De BCG vindt daarom dat de EU de macht moet krijgen om
de landen te dwingen tot een maximaal schuldenplafond van 60% en een jaarlijkse begrotingstekort van
hooguit 3%. Om de Europese schulden te kunnen blijven financieren zijn Eurobonds (euro obligaties) nodig,
alhoewel die nu nog niet kunnen worden ingevoerd omdat deze het probleem alleen maar zouden uitstellen
en de druk op de Zuid Europese landen om hun begrotingen aan te passen zouden verminderen.
Nieuwe schulden alleen via EFSF
In de toekomst moeten de eurozone landen alleen nog maar geld kunnen lenen via het EFSF, dat dan zal
zijn overgegaan in het Europese Stabilisatie Mechanisme (ESM). Dat betekent dat geen enkel land méér
geld kan lenen dan 60% van het BNP. Tevens moet er een mechanisme komen om de schuldenlast van de
private sector in de hand te houden, zodat nieuwe (vastgoed) bellen kunnen worden voorkomen. Dit kan
bereikt worden met verschillende rentetarieven en kapitaaleisen.
Vanwege de vergrijzing moeten de EU overheden eveneens overgaan tot het verhogen van de
pensioenleeftijd en het verlagen van de kosten van de oudedagsvoorzieningen. Doen zij dit niet dan zijn
nieuwe belastingverhogingen onontkoombaar.
Loonsverlagingen en hoge werkloosheid
Bovenstaande maatregelen zullen een nieuwe schuldencrisis in de eurozone voorkomen, maar zijn
desondanks niet voldoende om de handelsstromen te herbalanceren. Omdat ze hun munten niet meer
kunnen devalueren zullen Spanje, Portugal en Griekenland - maar ook Italië en Frankrijk- moeite hebben om
weer concurrerend te worden. Om dit te bereiken zal er een periode met pijnlijke loonsverlagingen en hoge
werkloosheid nodig zijn om de loonkosten naar beneden te brengen, iets wat veel tijd zal gaan kosten. Dit
proces vereist een mix van hogere inflatie, economische coördinatie en de oprichting van een fiscale Unie,
waardoor er een permanente welvaartsoverdracht van de sterkere landen (Duitsland, Nederland, Frankrijk,
Finland, Oostenrijk) naar de zwakkere landen zal plaatsvinden.
Alternatief: Herinvoering wisselkoers mechanisme
Omdat dit politiek zeer gevoelig zal liggen is de andere optie het uiteenvallen van de eurozone en de
herinvoering van de nationale munteenheden. De schuldencrisis zal er niet mee worden opgelost, en omdat
een ordelijke herstructurering hierdoor niet mogelijk is dreigt er een financiële chaos die nog kostbaarder zal
zijn als het eerste scenario. Aan de andere kant is het wel degelijk een serieuze optie als een fiscale Unie
geen haalbare kaart blijkt te zijn. Het vaste wisselkoers mechanisme van de Europese Monetaire Unie zoals
die vóór de invoering van de euro bestond werkte immers prima en was een groot succes. Met wat kleine
aanpassingen zou dit mechanisme na het uiteenvallen van de eurozone opnieuw kunnen worden ingevoerd.
Xander - (1) Docstoc (1)
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Hoe werkt de MIND CONTROL van de Illuminati? Zelfs uw buurman kan er toe behoren!
oktober 04, 2011By: silviavideler
Radio-interview met Cisco Wheeler,
voormalig Illuminati Mind Control Programmeur
―Ze kunnen elke slaaf die onder mind control is (geweest), doormiddel van een toegangscode inzetten voor
een willekeurig doel dat door hen is bepaald; ze kunnen een brug opblazen, ze kunnen elke leider
vermoorden – een gouverneur, burgemeester, pastor – iedereen die het pad van de Illuminati kruist, en niet
buigt voor de Illuminati structuur. Ze hebben slaven in dienst, die gewoon gaan om te elimineren. Wat er ook
nodig is, het is voorhanden. Dat kan ik je garanderen ―
―Het is niet alleen zo dat velen zijn geprogrammeerd – de hele wereld is geprogrammeerd. We zijn
geprogrammeerd om te geloven dat onze presidenten mannen van eer en mannen van grote integriteit zijn.
Onze presidenten zijn smerige klootzakken [lett. rotten bastards]-.. Ze zijn pedofielen, drugsverslaafden, ze
praktiseren hoge magie, ze voeren rituelen uit. Ze denken niet na over het levend offeren van kleine
kinderen. Ze denken niet na over het tot hun beschikiing hebben van hun eigen slaven . Zo is het gewoon,
dat is de waarheid. ‖ – Cisco Wheeler.
Noot van de redactie: Dit onthullende radio-interview vond waarschijnlijk plaats op 11 januari 1998. Cisco
Wheeler en Fritz Springmeier deden heel veel lezingen en seminars in die tijd, toen ze zelf ― De Illuminati
Formule voor een niet-detecteerbare Total Mind Control Slave Create ‖ en ― diepere inzichten in de Illuminati
Formula ‖ uitgebracht hadden; dit zijn twee onthullende en gedetailleerde boeken over de technieken die
gebruikt worden voor trauma-based mind control. Iets vergelijkbaars is niet eerder in druk verschenen. Cisco
komt met een groot aantal belangrijke punten over de aard van mind control (afgekort MC) programmering
die het publiek zou moeten weten:
1. detecteerbaar- het MC slachtoffer / slaaf voert zijn ‗opdracht‘ uit voor de Illuminati programmeurs door
gebruikmaking van ‗alters‘, persoonlijkheden die diep in het onderbewustzijn zitten opgeborgen. Het MC
slachtoffer heeft geen bewuste kennis van de verrichte taken, en leeft zijn / haar normale leven met behulp
van de front personality [vert. moet zoiets zijn als voorste persoonlijkheid] die in elk opzicht gewoon en
normaal is.
2. Verfijning -ditzelfde MC slachtoffer kan worden geprogrammeerd met duizenden verschillende alters en
kan functioneren met duizenden verschillende capaciteiten. Dezelfde persoon kan bijvoorbeeld worden
geprogrammeerd met alters die vloeiend andere talen kunnen spreken (die de front personality niet machtig
is), of waarvan fysieke lichaam eigenschappen radicaal veranderen (diepere stem, meer kracht,
bovenmenselijk uithoudingsvermogen van pijn, enz.), of beschikken over een fotografisch brein, wanneer
gebruikt als registrerend c.q observerend alter. Maar zeer vergeetachtig bij het gebruik van de front
personality.
Er is praktisch geen grens aan wat een mens, functionerend als mind controlled alter, kan doen. Brice
Taylor bijvoorbeeld, kon een vuurtje maken in een prullenbak aan de andere kant van de kamer met alleen
haar geest. Ze kon haar handen ophouden en maken dat er bloed vloeide uit haar handpalmen, terwijl ze
onder mind control voor de paus stond, om hem te laten denken dat hij getuige was van een wonder. Een
‗bovenmenselijk‘ getraind MC alter kan van een 14 verdiepingen tellend gebouw springen zonder daar letsel
aan over te houden.
3. meedogenloosheid -MC slachtoffers worden getraind om te geloven dat goed=fout en fout=goed. De
alter voert elke taak uit, ongeacht hoe luguber of gruwelijk het ook is, zonder wroeging of aarzeling.
4. Sleepers -er zijn miljoenen MC geprogrammeerde mensen hier in Amerika, die gebruikt zullen worden
tijdens het ‗eindtijd‘ scenario om zo massale chaos en vernietiging te creëren, om op die manier de staat van
beleg [martial law] te rechtvaardigen en veronderstelde vijanden van de Illuminati te elimineren (jou).
De realiteit en gevaren van MC geprogrammeerde personen moet worden erkend en begrepen worden door
het Amerikaanse publiek voor het te laat is. We hebben duidelijk niet veel tijd meer … Ken Adachi]
door Wayne Morris met Cisco Wheeler
http://educate-yourself.org/mc/ciscowheelerinterview11jan98.shtml
januari 11, 1998
CKLN 88.1 FM Ryerson Polytechnische Universiteit van Toronto, Ontario
11 januari 1998
Mind Control Series, Producer / Interviewer Wayne Morris:
Goedemorgen, en welkom bij The International Connection. We zijn bezig met week 40 in onze radio-serie
over mind control, en vandaag beginnen we een interview met Cisco Wheeler, co-auteur van ― The Illuminati
Formula om een niet-detecteerbare Mind Controlled Slave te creëren‗ en andere boeken over trauma-op
basis van conditionering. Cisco is een mind control slachtoffer van een van de Illuminati families. Ze is een
afstammelinge van Ulysses S. Grant en is erin geslaagd om een zekere mate van vrijheid te krijgen ten
opzichte van de controle van haar familie. Ze werkt momenteel samen met Fritz Springmeier om andere
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slachtoffers van mind control te helpen genezen. Cisco doet zelden interviews, dus we zijn erg blij dat we u
dit interview met Cisco Wheeler kunnen brengen.
Wayne Morris : Ik wil graag beginnen met te vragen wat je achtergrond is en hoe je voor het eerst in
aanraking kwam met trauma-based mind control conditioning.
Cisco Wheeler :
Ik kwam er als kind voor het eerst mee in aanraking. Mijn vader kwam uit een transgenerationele satanische
familie. Mijn leven was gepland volgens een bepaalde structuur, vanaf het begin. Mijn vader was een
programmeur voor de Illuminati en de Amerikaanse regering.
Wayne Morris : Welke politieke / militaire connecties had je familie waar jij weet van hebt?
Cisco Wheeler:
We hadden een zeer machtige politieke achtergrond. Mijn vader had politieke connecties, mijn oudoom was
Generaal Earl Grant Wheeler, hij was een directe afstammeling van Ulysses Grant. Generaal Earl Wheeler
was het hoofd van de Amerikaanse militairen in de Vietnam-oorlog. Hij was de Joint Chief of Staff dus we
hadden een zeer machtige politieke achtergrond. Mijn vader was ook een Grand Master binnen de Illuminati.
Hij werkte aan de westkust tijdens de Vietnam-oorlog samen met zijn oom, die met miltairen bezig was om
drugs dit land binnen te loodsen, om zo een drugscultuur te creëren. Het doel daarvan was om de structuur
binnen het gezin te vernietigen. De drugscultuur was het werkelijke doel achter de oorlog in Vietnam. Mijn
vader was ook bij de USO shows in het leger, hij was toen musicus, hij was ook betrokken bij de CIA, en hij
was een 33e graad vrijmetselaar. Omdat hij een Grand Master binnen de Illuminati was, had hij nauwe
banden met de politieke struktuur van Amerika. Door de banden die al vele generaties bestaan binnen de
Illuminati, en vanwege de geplande tijd van mijn conceptie, kwam ik in een wereld die goed was
gestructureerd en goed gepland. En als een gestructureerde slaaf binnen de Illuminati, was ook ik
verbonden met de politieke structuur van Amerika. Als klein kind was ik voorbereid om de zogenaamde elite
binnen deze politieke structuur seksueel van dienst te zijn.
Wayne Morris:
Heb je het over mensen in het Witte Huis?
Cisco Wheeler:
Ja. President Eisenhower is de eerste president die ik me herinner. Hij raakte bevriend met mij, als klein
kind. Ik zat bij hem op schoot, zong voor hem, en er waren sexuele gebaren over en weer. Ik werd opgeleid.
Ik vermaakte gouverneurs, burgemeesters, ministers. Ik werd daar opgeleid om sexueel aktief te zijn, en ik
maakte deel uit van de Illuminati functie binnen de Britse koninklijke familie tijdens elite bijeenkomsten.
Wayne Morris:
Weet je nog hoe jong je was toen je werd onderworpen aan trauma conditionering … vanaf de geboorte?
Cisco Wheeler:
Ik werd al getraumatiseerd in de baarmoeder.
Wayne Morris:
Hoe realiseerde je je voor het eerst dat je familie was verbonden met de Illuminati?
Cisco Wheeler:
Je moet weten dat er vele lagen in het system zitten. Omdat er veel lagen waren, wisten delen van onszelf
van bepaalde gebeurtenissen, en we hadden veel herinneringen van dingen die gebeurd waren in ons leven.
Maar onze front personality, die met de buitenwereld te maken had, had geen kennis of herinnering van alles
wat te maken heeft met Illuminati programmering of trauma op basis van mind control. Dus als ik spreek over
het voorste gedeelte van onze geest, wisten we niet dat er iets aan de hand was, behalve dan dat we een
kindertijjd vol misbruik hadden doorgemaakt. We wisten niet echt dat er iets mis was totdat mijn vader stierf.
Toen hij stierf, maakte dat onze geest vrij zodat we herinneringen terug konden halen, en toen hadden we in
de gaten dat er iets mis was. We begonnen stemmen te horen, hadden flashbacks en met informatie die is
achterhaald, wisten we dat we geen ―geschiedenis‖ hadden, we konden niet achterhalen wat er gebeurd is.
Waar komt dit vandaan? Dit is niet hoe ik denk. Waarom zou ik denken over seksuele problemen als ik geen
herinnering heb aan seksueel misbruik of waarom herinner me dat ik op een bepaalde plaats was, maar toch
kan ik me niets herinneren … het is allemaal uit de tweede hand. Begrijp je wat ik zeg? Dus, pas nadat mijn
vader stierf, begonnen ze met het afbreken van de hypnotische muren in mijn geest die me beschermt tegen
herinnering aan wat er allemaal is gebeurd.
Gedurende een bepaalde periode werden ze extreem suicidaal vanwege hersteld geheugen en flashbacks
en door het trauma wat dit veroorzaakte, maar ze geloofden niet in zelfmoord, ze zochten hulp. Ze gingen
voor negen weken naar een ziekenhuis en werden behandeld door een therapeut, en na een periode
realiseerden ze zich dat het niet normaal was om te willen sterven wanneer je vader stierf, en we ontdekten
dat daar een echt groot problem zat.
Wayne Morris : Hadden deze eerste therapeuten die u behandeld hebben op dat moment kennis van mind
control of trauma op basis van conditionering technieken ?
Cisco Wheeler:
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Erg vaag. Wij waren een van de eerste meervoudige persoonlijkheden die gediagnosticeerd werden op dit
gebied. We werkten in principe samen met onze therapeut en zij leerde bij. Ze beet zich erin vast, en wat ze
niet wist, dat zocht ze uit.
Wayne Morris:
Je vader was je belangrijkste handler en programmeur, hoe oud was jij toen hij stierf?
Cisco Wheeler:
Mijn vader was mijn baas en programmeur, en ik was veertig jaar oud toen hij stierf.
Wayne Morris:
Hoe ben je er op dat moment in geslaagd om aan de controle van je familie te ontsnappen? Hebben andere
mensen zich er mee bemoeid?
Cisco Wheeler :
Als de meester sterft, sterft over het algemeen de slaaf ook, maar vanwege onze vastberadenheid om de
programmering te bestrijden en tot op de bodem te gaan van wat er gebeurde binnen onze geest, waren we
in staat om de zelfmoord programmering te bestrijden. Van daaruit zijn we begonnen met een reis naar het
begrip dat we meerdere persoonlijkheden hadden, waarvan we niet eens wisten wat dat was … en dat we
nog een harde en lange weg te gaan hadden.
Wayne Morris:
Heb je dat alleen doorgemaakt, of hebben andere mensen je daarbij geholpen?
Cisco Wheeler:
Nee. Ik had een zeer sterk ondersteuningsteam. Verschillende mensen in mijn team zijn zelf ook slachtoffer
van mind control.
Wayne Morris:
De mensen die zelf geen slachtoffer waren, hadden zij enig inzicht in de mind-control technieken?
Cisco Wheeler:
Nee. We zijn deze reis in principe begonnen om te leren onszelf te begrijpen, het luisteren naar onszelf,
elkaar confronteren wat er gebeurt met je binnen dit systeem, legden onze aantekeningen bij elkaar en het
realiseren van; ―Hey we krijgen onze herinneringen los van elkaar, we voelen hetzelfde, reageren op
dezelfde manier ‗, waarbij we een stap tegelijk deden, want dertien jaar geleden, (1985) wist niemand echt
iets over MPS‖.
Wayne Morris:
Heeft je vader ook andere mensen tot slachtoffer gemaakt?
Cisco Wheeler:
Zeer zeker. Hij was een meester programmeur.
Wayne Morris:
Had je broertjes en zusjes die ook getroffen zijn?
Cisco Wheeler:
Niet in de mate zoals ik dat was. Ik was de eerstgeborene.
Wayne Morris:
Is het omdat je de eerstgeborene was, dat je uitgekozen werd of waren er andere redenen?
Cisco Wheeler:
Beide. In de late jaren veertig wilden de Illuminati de kerken infiltreren, omdat zij de kracht van God binnen
de structuur van de kerk begrepen, en ze moesten een manier vinden om de kerk te infiltreren om de
geestelijke kracht binnen de kerk, de kracht van de Heilige Geest, af te breken. Ze moesten een manier
vinden om te infiltreren, en ze wilden de wereld in de kerken brengen, zodat de kerken geestelijk niet meer
zo sterk zouden zijn. Dat was een deel van het werk van mijn vader. Om dat te doen had mijn vader mijn
moeder getrouwd, die was niet van de Illuminati, noch was ze ritueel, maar ze had wel een zeer sterke
religieuze achtergrond. Ze was het perfecte voorbeeld voor de wereld, de perfecte vrouw voor de kerk, tot
voorbeeld voor andere jonge vrouwen in de kerk. Toen mijn vader haar huwde, was dat zijn manier om in de
kerk te infiltreren, via mijn moeder dus.
Wayne Morris:
Dat infiltreringsproces van je vader, hoe ging dat in zijn werk?
Cisco Wheeler:
Door lidmaatschap van de kerk, als voorganger, door aangesteld te zijn [lett. to be ordained], door het
binnendringen in de jeugdgroepen, door vriendschappen met de ouderlingen en de raad van bestuur binnen
de gemeente zelf. Dit was een pinkstergemeente.
Wayne Morris:
Je noemde al je vaders rol in de drugshandel in de oorlog in Vietnam. Kun je daar meer over zeggen?
Cisco Wheeler:
Toen de Vietnamsoldaten werden gedood en hun lichamen gerepatrieerd werden, zat drugs verstopt in de
holten in hun lichaam. Mijn vader had de verantwoordelijkheid om die te krijgen van de
begrafenisondernemer. Vanaf dat punt werd het een gereguleerde stof, en hij was de handler van die
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gereguleerde stof. Hij was niet actief in Vietnam. Hij was gewoon de uitgestoken hand die werd gebruikt in
onze regering om ervoor te zorgen dat de drugs op hun bestemming kwamen.
Wayne Morris:
Als de drugs in Noord-Amerika aankwam, wat waren op dat punt je vaders connecties op het gebied van
verspreiding?
Cisco Wheeler:
Ik weet het niet. Ik mocht dat niet weten. Ik zag het niet. Ik was te jong in die tijd … oke, zo jong was ik niet
meer, maar ik was te jong om daar deel van uit te maken.
Wayne Morris:
Beschouw je jezelf nu als helemaal vrij van de invloed van de Illuminati en degenen die jou dit aangedaan
hebben?
Cisco Wheeler:
Nee, ik beschouw mezelf niet helemaal vrij van de cultusinvloeden. Wij worden voortdurend lastiggevallen
door bedreigingen van buiten. We krijgen veel telefoontjes, we krijgen kogels door onze ramen, we worden
van de weg gereden, we krijgen brieven, we komen mensen tegen in de supermarkt die naar ons toe lopen
en ons bedreigen. Ze laten ons op een zeer subtiele manier weten dat ze weten waar ik ben, wat ik doe, en
wat ik van plan ben. En dat het niet voorbij is totdat zij zeggen dat het voorbij is. Zo doen ze dat.
Wayne Morris:
Zijn ze in staat geweest om delen van jou te benaderen die nog geen deel uitmaken van het
genezingsproces?
Cisco Wheeler:
In het verleden wel, op dit moment niet meer. Ik ben erg alert op waar ik ben en wat ik doe. Ik ben niet
onzorgvuldig met mijn tijd en energie, en ik stel mezelf niet op een dusdanige manier op dat zij toegang tot
me kunnen krijgen. Ik laat andere mensen mijn telefoon opnemen .Ik laat andere mensen mijn brieven lezen.
Ik heb andere mensen die voorop lopen om te controleren of alles in orde is voordat ik ergens in terecht kom
dat ik niet kan verwerken.
Wayne Morris:
Met welke effecten van de trauma conditionering die je hebt ondergaan in je leven heb je op dit moment te
maken?
Cisco Wheeler:
Ik lijd nog steeds aan het trauma op basis van mind control in elk aspect van mijn leven. Ik heb te maken
met het feit dat mijn vader een mooi klein meisje had en hij haar liefde niet wilde als dat mooie kleine meisje
dat van hem was. Ik heb te maken met het feit dat hij een meisje wilde, maar hij wilde dat ze werd gebroken
in een miljoen stukjes, zodat hij elk aspect van mijn leven kon bepalen. En dan vraag ik me af wat er voor
nodig is geweest om dit 18 maanden oud kind in een miljoen stukjes te vermorzelen… Met zulke vragen
word je geconfronteerd. Het is moeilijk voor de geest te begrijpen wat je is aangedaan, omdat de geest
zichzelf altijd wil beschermen tot op zekere hoogte, dus het gaat met hele kleine stapjes tegelijk. Maar de
geest is altijd bezig met verwerken van gegevens. Verder heb ik te maken met het feit dat ze dit gepland
hebben – het is gestructureerd dus. Gestructureerde MPS / DID [Meervoudige persoonlijkheidsstoornis,
dissociatieve identiteitsstoornis] werd gepland vanaf het moment van mijn conceptie en ik ben bang dat dat
mij pijn doet als ik als ik erover nadenk.
Wayne Morris:
Ze wisten wat ze deden toen ze je traumatiseerden, en welke gevolgen dat zou hebben…
Cisco Wheeler:
Precies. Ze wisten van A tot Z wat ze met mijn leven wilden en hoe ze mij wilden vormen, wat ze van mij
wilden, en wat ze wilden dat ik zou worden. Dat is slavernij. Ik had te maken met het lichaam, de ziel en de
geest, omdat alles van mezelf is verkracht. Ik heb voortdurend te maken met herinneringen, met geestelijke
zaken; innerlijke problemen – over mijn programmering, hoe ze mij ontmenselijkt hebben, hoe ze mij
beschaamd hebben, hoe ze me getraumatiseerd hebben tot ik op het punt was dat ik niet eens wist wie ik
was, wat ik was, wat er van me zou worden. Ik wist soms niet eens meer dat ik een klein meisje was. Ze
zorgden ervoor dat ze me zo ontmenselijkt hadden dat ik van binnen een kitten werd. Een klein meisje zijn
betekende te worden gemarteld, gestraft te worden, onaanvaardbaar te zijn. Ik heb te maken met geestelijke
kwesties, want mij werd verteld: God heeft mij niet lief, hij heeft mij verkracht, mijn naam kon niet langer in
het boek des Levens staan, mijn naam werd genomen uit het Boek des Levens, en vervolgens bleven ze me
programmeren door hypnotiserend mijn hart uit mijn lichaam te nemen met behulp van drugs, dus ik wist niet
eens dat ik een hart had. Ze ontmenselijken me tot ik zover was dat ik nergens meer terecht kon, behalve bij
de familie. Geen plek om naartoe te gaan.
Wayne Morris:
Waren er andere daders die betrokken zijn bij je familie, behalve je vader?
Cisco Wheeler:
Oh zeker. Ik probeer te bedenken waar ik moet beginnen. Mijn belangrijkste programmeur was Dr.Green,
dat was Dr. Josef Mengele. Mijn andere belangrijke programmeur was Dr. Black, dat was mijn vader.

Nieuwsbrief nr. 136 – 7 oktober 2011 - pag. 75

Wayne Morris:
Wanneer heb je je gerealiseerd dat Dr.Green in feite Josef Mengele was?
Cisco Wheeler:
Diep van binnen heb ik het altijd geweten. Mijn diepere alters werden programmeurs en mijn vader was
opgeleid door Mengele, hij was zijn tweede man. We volgden in de voetsporen van mijn vader. We werden
ook getraind om een programmeur te zijn. Dat was ons vakgebied.
Wayne Morris:
Zei hij of gebruikte hij ooit zijn naam?
Cisco Wheeler:
Ja, dat deed hij. En hij ging ook door voor Dr. Fairchild en Dr. Green.
Wayne Morris:
Wat weet je van de betrokkenheid van Mengele in mind control op het hele continent?
Cisco Wheeler:
Ik ben er zeker van dat hij in elke staat geïnfiltreerd is en ik weet dat hij in Canada heeft gewerkt.
Wayne Morris:
In welke staat bevond je je, toen hij mind control op je losliet?
Cisco Wheeler:
Het meeste van mijn programmering vond plaats in Californië en Oregon. In Californië op de China Lake
Naval Base, de Presidio ten noorden van San Francisco, en het Letterman ziekenhuis naast de Presidio
militaire basis. In Alcatraz was er programmering in de gevangenissen daar. En Scotty‘s Castle in Death
Valley in Californië. Ook in Torrence, Californië. En in het State Mental Hospital in Salem, Oregon en in het
grote Masonic Hospital genaamd Dorenbecker hier in Portland.
Wayne Morris:
In welke periode is dat geweest?
Cisco Wheeler:
1948-49 tot midden jaren 60.
Wayne Morris:
Hoe ben je begonnen met je genezingsproces, van het zo veel mogelijk uitschakelen van je programmering?
Cisco Wheeler:
Door mezelf te stabiliseren. Door ervoor te zorgen dat ik op een veilige plaats was, waar ik kon mijn werk
doen zonder te worden geïnfiltreerd. Door serieus die inspanning te doen om boven alles in de richting van
gezondheid te gaan. Door nauwgezet te werken aan mijn herinneringen en mijn programmering, en een
waarheidszoeker te zijn. Om uit te vinden wat mij allemaal is aangedaan, ik wilde weten wat er gebeurd was.
Als je niet weet waar je bent geweest, weet je niet waar je naartoe gaat. Het was heel belangrijk voor me om
richting gezondheid te gaan, want zodra ik me realiseerde wat ze mij hadden aangedaan, en de diepten van
de programmering, ik zou niets zeggen, stil zijn, het niet uitspreken … Ik was van plan om de programmering
die ―hear no evil, see no evil‖ inhoudt, te verslaan. Ik was van plan te gaan vertellen. Dat was mijn
vastberadenheid die me hielp het trauma te bevechten; het trauma van te weten wat ik moest weten over
mezelf.
Wayne Morris:
Het werk dat je moest doorlopen om dat niveau van genezing te bereiken – wat betekent dat voor het
omgaan met je herinneringen?
Cisco Wheeler:
Ik moest de pijn, de martelingen, mijn eigen angsten voor het onbekende, het feit dat mijn vader niet van me
hield allemaal onder ogen zien, met mijn neus op het feit dat trauma hechting GEEN liefde is, en wat zij zij
ook zeggen over in naam der liefde, liefde heeft hier niets mee van doen. Ik moest diep in mezelf zoeken
naar een overgebleven vonk van leven, omdat ze je zo ontmenselijken als ze je programmeren tot hun slaaf,
dat voor sommige het licht uitgaat en er geen hoop meer is, maar ik had geluk . Er was enige hoop, er was
licht, en dat licht verschafte mij de moed en de kracht die ik nodig had om richting gezondheid te gaan.
Wayne Morris:
Hoe hebben de mensen om je heen je hier doorheen geholpen?
Cisco Wheeler:
Mijn ondersteuningsteam was zeer behulpzaam. Het bestond uit drie vrouwen plus mezelf. We waren
allemaal geprogrammeerd rond dezelfde tijd door dezelfde programmeurs. Mijn vader was een zeer sterke
factor in hun leven, want hij was hun programmeur. Dat bond ons emotioneel samen. Alle vier waren we
vastbesloten dat we van hieruit naar gezondheid zouden gaan.
We waren erg gebonden, doordat we wisten wat er ritueel met ons was gebeurd, en door de
gemeenschappelijke trauma basis. We stapten daar uit en begonnen met de opbouw van een nieuwe vorm
van vertrouwelijke vriendschap, we raapten elkaar op, bouwden elkaar op, waren er voor elkaar ongeacht
het tijdstip van de dag met een luisterend oor, en we leerden hoe we onze herinneringen konden vastleggen,
gedurende een periode van vijf jaar. We hadden elkaar nodig op allerlei gebied. Twee van de drie dames
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hebben medische graden, de andere is lerares – alle vier van ons zijn vandaag vrij omdat we zij aan zij
stonden.
Het eerste wat we moesten erkennen in onszelf tijdens ons genezingsproces, en we deden dat los van
elkaar, is dat we MPS en DID hadden, en dat onze families al generaties lang diep met het satanisme
verbonden zijn. Ja, we praktiseerden satanisme, en ja we waren van de Illuminati bloedlijn, en ja, er zit veel
vuil in ons leven, en ja, we wilden het niet onder ogen zien. Het was te pijnlijk. Maar er kwam een moment
dat we uit onze ontkenning wilden stappen, en ik denk, als ik nu terugkijk, dat dat het belangrijkste (geweest)
is in het genezingsproces – we hadden de moed om naar ons leven te kijken en naar de werkelijkheid om
ons heen. We waren geprogrammeerd om een programmeur te zijn, en dat gaf ons de mogelijkheid om
anderen en onszelf te begrijpen, en we konden samen werken in een team, en we hebben veel steun aan
elkaar. Maar we moesten ook de zaken benoemen. We konden niet weglopen van wat er met ons gebeurd
was. Dat was onze kracht. Het gaf ons de moed die we nodig hadden om te blijven vechten.
Zodra we beseften dat we onder mind control waren, en ja, we waren slaven voor de Illuminati – we hielden
helemaal niet van de slavernij waarin wij waren geboren. We hielden ook niet van het idee dat we nooit een
stem hadden gehad in wat er met ons gebeurd is. We wilden vrije individuen zijn. We wisten niet hoe een vrij
individu te worden. We moesten vechten. Het was niet gemakkelijk. De nachten waren gevuld met trauma.
De dagen waren gevuld met trauma en pijn. Het lichaam, de ziel en de geest zijn onderweg naar gezondheid
voortdurend in staat van oorlog. Deze houden er niet van om de verborgen kennis van wat ons werd
aangedaan vrij te geven, alles werd ons in het geheim aangedaan. Vanwege de programmering wilde het
zich niet ontrafelen, en om dat toch te doen was heel erg pijnlijk.
Wayne Morris:
Was de mogelijkheid voor jou en de andere overlevenden om naar een veilige plaats te kunnen om dit werk
met anderen te ondergaan een belangrijke factor in het kunnen verbreken van de controle?
Cisco Wheeler:
Zeker weten. Zelfs toen we naar onze therapeut gingen, stonden onze handlers ons op te wachten op de
trappen van het gebouw waar we onder behandeling waren – om ons te laten weten dat als we iets zouden
zeggen wat de familie in gevaar zou kunnen brengen, we daar laten voor zouden boeten. Ze wachtten op
ons. Met andere woorden, heb een goede tijd bij, en geniet van je therapeut, maar we zullen hier op je
wachten als je naar buiten komt. De marteling die volgde- je moest dat elke keer ondergaan als je bij je
therapeut geweest was, moest je erop rekenen dat ze je om een hoek stonden op te wachten, of je zelfs van
de weg reden op weg naar de therapeut. Ze kunnen je huis tot de grond afbranden, of ze kunnen een van je
kinderen een kogel door het hoofd jagen, of een kogel door je slaapkamerraam knallen, of ze pakken je op
een andere manier. Je moet werken onder bedreigingen en leugens. Dat was aan het begin van onze
therapie. Alleen al vanwege de bedreigingen zouden de meeste mensen thuisblijven. Maar wat het met ons
en de andere overlevenden deed, is dat we zo boos werden, dat we besloten dat we ze zouden bestrijden,
zelfs tot de dood, want het is niet voorbij totdat God zegt dat het voorbij is. Wanneer Hij zegt dat het voorbij
is, is dat prima, dan zijn we klaar om naar huis te gaan. We gaan deze strijd aan. En we gaan hem winnen.
Toen we onder mind control waren, en de herinneringen van ons warden afgepakt, hadden we geen keus.
We hadden geen inspraak over wat ze met ons uithaalden. Maar deze keer is het anders. We hebben een
stem. We kunnen naar het kantoor van de therapeut lopen of we kunnen ervoor kiezen dat niet te doen.
Maar vanwege de mogelijkheid om te kunnen zeggen ‗zelfs tot de dood, ik ga deze reis voortzetten‘ ga ik
dus naar therapie. Dat de geeft kracht die we nodig hebben. Elke keer zetten we weer een stap in de goede
richting.
Wayne Morris:
Dus je putte veel kracht uit je boosheid.
Cisco Wheeler:
Zelfs in de eerste vijf jaar van onze therapie, toen ze nog ze greep op ons hadden, en ze ons martelden, en
elektrische schokken toedienden, ons drogeerden, en ons keer op keer verkrachtten, zelfs na dat trauma,
was het nog de moeite waard. Want het was voor het eerst dat we wisten dat we mensen waren. We waren
ontmenselijkt door het trauma van mind-control, maar toch hadden we nog een sprankje menselijkheid over,
genoeg om de realiteit te kunnen zien; ‖Ik ben geen kitten.‖ ‖Ik ben een kind, ik ben een vrouw, ik was ooit
een klein meisje.‖ ‖Het waren allemaal leugens.‖ Je bent bereid te sterven voor de waarheid…
Wayne Morris:
Je had het over trauma binding … kun je uitleggen aan onze luisteraars wat dat is en wat het voor jou
inhield?
Cisco Wheeler:
Bijvoorbeeld Dr. Green. Het was gebruikelijk dat hij ons in hete kooien in de woestijn opsloot, het waren
zweettanks. Hij kwam dan, nadat we een aantal uren zonder eten en drinken hadden doorgebracht (het
leken wel dagen voor ons). Ons werd verteld dat het dagen waren, maar gezond verstand zegt ons dat het
uren moeten zijn geweest. Deze kooien werden zo neergezet, dat we buiten de kooien konden kijken (zoals
dierenkooien). Ik herinner me, dat er aan de linkerkant van mij andere kooien waren .. met kleine kinderen
van 2, 3, 4 jaar oud. Dr. Green kwam dan en hij had een madeliefje in zijn hand en hij liep over het terrein
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waar we werden vastgehouden in deze tanks, en hij liep naar me toe en hij zei: ―Ik hou van je, ik hou niet
van je, ik hou van je … ― Als hij zei: ―Ik hou niet van je‖ wist ik dat ik in grote problemen was omdat hij al
eerder een voorbeeld had gesteld door voor de kooi aan mijn linkerkant te lopen, en hij vertelde het meisje
dat hij van niet haar hield terwijl hij het laatste blaadje van de madelief afrukte. Op dat moment werd ze
gegrepen, en ze werd voor mijn ogen afgeslacht. Met andere woorden, ze werd op dat moment vermoord
om zijn macht en zijn controle te laten zien, en wat er met je zou gebeuren als Dr. Green niet meer je van
hield.
Wat ik niet begreep als kind, met de intelligentie van een kind, is dat het in scene was gezet. De moord heeft
plaatsgevonden, maar dit waren wat zij noemden ―eenmalige‖ kinderen. Wat mij betrof, ik was Illuminati, dus
ze waren niet van plan om me te elimineren, want ze hadden een doel met mij, ze hadden mijn leven
gepland. Het was bedoeld om de toon te zetten . Het script was uitgespeeld toen Dr. Green het kind in de
kooi vermoordde. Ik moest dit alles zien, want het was een machtsspel. Dat is de ― liefde ― van trauma
binding: ―Ik hou van u Dr. Green, ik hou heel erg veel van u, want u zou gezegd kunnen hebben dat u niet
van me houdt en dan zou ik dood zijn‖. Hij ―hield van me‖ omdat hij ―mijn leven spaarde‖ -, maar het liet me
ook de macht zien die deze man had. Probeer dat te vertalen in de geest van een kind als ze slechts vier of
vijf jaar oud is.
Wayne Morris:
Heb je het gevoel dat de onvoorspelbaarheid van het trauma een factor was in de trauma binding?
Cisco Wheeler:
Zeker. Je wist nooit wanneer je geliefd was en wanneer je niet geliefd was – het kon zomaar veranderen. Als
mijn vader aardig was als mijn programmeur, was hij erg aardig, maar als hij meedogenloos was, was hij
meedogenloos tot op het bot. Er was geen greintje menselijkheid. Hij werd minder dan een wild dier, er was
niets dat hij niet zou doen om zijn zin te krijgen. We hebben tot op de dag van vandaag delen van onszelf die
hem innig liefhebben, die altijd van hem zullen houden, ze kijken op naar hem.
Wayne Morris:
Hoeveel andere kinderen waren hier bij betrokken, waar je toen vanaf wist?
Cisco Wheeler:
Ik wist in 1968 dat er meer dan 2 miljoen MKULTRA‘s waren. Sindsdien heb ik niet het besef of de kennis,
want ik krijg het papierwerk of de statistieken niet onder ogen waaruit ik dat kan opmaken. Als ik gok zou ik
zeggen: 10 miljoen.
Wayne Morris:
Hoe wist je dat er 2 miljoen slachtoffers bij waren betrokken?
Cisco Wheeler:
Omdat ik zelf een programmeur was, en inzicht had in de statistieken.
Wayne Morris:
Dus ze zijn in staat een slachtoffer te programmeren om andere slachtoffers te programmeren… hoe deden
ze dat?
Cisco Wheeler:
Je wordt ―on the job‖ getraind. Je moet je realiseren dat er binnen de Illuminati-structuur vele niveaus van
het systeem zijn. Mijn moeders werden opgeleid in programmeren. Dat is op Illuminati-niveau.
Wayne Morris:
Ze trainden je op programmeringstechnieken?
Cisco Wheeler:
Ja.
Wayne Morris:
Op wat voor soort mensen moest je dit soort programma‘s toepassen? Waren zij andere Illuminati
familieleden?
Cisco Wheeler:
Het waren allemaal Illuminati kinderen. Wij werkten niet buiten de Illuminati structuur.
Wayne Morris:
Wat hadden ze voor jou, als Illuminati familielid in gedachten? Met welk doel werd jij geprogrammeerd?
Cisco Wheeler:
Het enige doel – op de diepste laag van het systeem – bevinden zich moeders. Ze zijn het fundament. Je
hebt drie moeders die op een voetstuk staan – hun enige doel is om te regeren en met de antichrist als zijn
koningin heersen wanneer hij zijn troon bestijgt. Als God een bruid heeft, heeft Lucifer een bruid, en die bruid
zijn de moeders van de duisternis. Dat is de bottom line.
Wayne Morris:
Wie zou deze antichrist figuur zijn? Ik heb gehoord van de naam, ―Lord Maitreya‖. Is dat een kandidaat?
Cisco Wheeler:
Hij is een van de wegbereiders, een discipel. Je moet het Luciferiaanse geloofssysteem en de manier
waarop de structuur binnen de Illuminati is aangelegd doorzien. Deze is ingericht volgens Gods Woord -,
zodat het standhoudt, of het kan een godslasterling zijn van wie God is. Maar toen God zijn Zoon naar de
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aarde stuurde, had Christus twaalf discipelen die Hem volgden. De antichrist zal zijn als drie in een, en hij
zal ook twaalf wegbereiders hebben. Dit is waar Maitreya in beeld komt. Hij is een wegbereider. Zoals
Johannes de Doper een wegbereider was voor Christus.
Wayne Morris:
Weet jij hoe ze dit gaan bereiken?
Cisco Wheeler:
Ze hebben het al bereikt … door onze grondwettelijke rechten van ons af te nemen … door het hebben van
een regering in een regering, net als een doos in een doos. Door het creëren van hongersnoden, door het
hebben van oorlogen en geruchten van oorlogen, doordat het Amerikaanse volk en het Canadese volk niet
langer de vrijheden heeft die ze ooit hadden.
Wayne Morris:
In een mondiale betekenis, hoe kan dit gerelateerd worden aan wat bekend staat als de Nieuwe Wereld
Orde [New World Order]?
Cisco Wheeler:
De Nieuwe Wereld Orde is een lichaam van mensen binnen de Illuminati, dertien grote bloedlijnen die de
wereld regeren en zij zetten stellen de pionnen op, werken het draaiboek af, en er zal een complete
vervulling plaatsvinden van wat ze hebben geënsceneerd voor het Amerikaanse volk, de Canadezen, en de
hele wereld. Geen twijfel over mogelijk.
Wayne Morris:
Wat zal in de toekomst gebeuren met betrekking tot deze dingen denk jij?
Cisco Wheeler:
Ik geloof dat de mensen in de wereld binnenkort wakker worden en zich realiseren dat de beurs is gecrasht,
dat, financieel gesproken, de wereld is verpletterd. Ze gaan zich realiseren dat hun voedsel en graan is
verontreinigd, dat hun medische wereld werd gedomineerd door de Illuminati, omdat de Illuminati in elk
aspect van ons leven geïnfiltreerd is. Ze gaan beseffen dat we zelfs niet de vrijheid hebben om te spreken
voor onze kinderen, dat de overheid meer te zeggen heeft over onze kinderen dan wijzelf, ze kunnen hen
nemen en hen controleren op elk gewenst moment. We gaan beseffen dat de kerken niet zijn wat ze lijken te
zijn geweest – dat de kerken zijn geïnfiltreerd. Er is niets meer van over. Er is niets dat niet is aangeraakt
door de Illuminati en haar familie.
Wayne Morris:
Is er een tijdstip waarop dit zal worden geïmplementeerd in termen van een wereldomvattende militaire
overheid?
Cisco Wheeler:
Zeker. Ik verwacht dat 1998 een jaar van onrust zal zijn als mensen erachter komen dat de overheid niet is
wat ze dachten dat het was, de kerk is niet wat ze dachten dat het was, mensen waar tegen ze hebben
opgekeken niet zijn wie ze dachten dat ze waren.
Wayne Morris:
De vraag is wat voor dingen deze machtsgroepen die tot de Illuminati behoren, zullen gaan uitproberen en
implementeren op het gebied van controle over de angst van mensen en reakties op wat zij gepland
hebben.Wat denk jij?
Cisco Wheeler:
Het volk geheel en totaal uitroeien. – iedereen die niet onder onderwerping komt van de Nieuwe Wereld
Orde zal worden afgemaakt.
Wayne Morris:
Denk je dat ze MC slachtoffers gaan gebruiken om dit ten uitvoer te leggen?
Cisco Wheeler:
Zeer zeker.
Wayne Morris:
Hoe denk je dat dat gaat gebeuren?
Cisco Wheeler:
Ze kunnen elke slaaf die onder mind control is (geweest), doormiddel van een toegangscode inzetten voor
een willekeurig doel dat door hen is bepaald; ze kunnen een brug opblazen, ze kunnen elke leider
vermoorden – een gouverneur, burgemeester, pastor – iedereen die het pad van de Illuminati kruist, en niet
buigt voor de Illuminati structuur. Ze hebben slaven in dienst, die gewoon gaan om te elimineren. Wat er ook
nodig is, het is voorhanden. Dat kan ik je garanderen
Wayne Morris:
Er zijn een behoorlijk aantal overlevenden van mind control die hebben gesproken over eindtijd
programmering. Ze weten dat ze zullen worden getriggerd om iets te doen. Heeft dat hiermee te maken?
Cisco Wheeler:
Ja, zeer zeker. De klok tikt, en zal snel middernacht slaan, en als het zover is zal de hel losbreken in de
wereld.
Wayne Morris:
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Hebt u enig idee van een datum?
Cisco Wheeler:
Ik geef geen data. Ik ben God niet en dingen kunnen altijd veranderen. De schema‘s kunnen veranderen als
gevolg van omstandigheden die te maken hebben met wat ze proberen te bereiken. Het kan snel gaan of de
tijd kan stil blijven staan, want alles moet werken zoals een tikkende klok – alles moet op zijn plaats zijn om
de Nieuwe Wereld Orde tot stand te laten komen. Alles moet op zijn plaats vallen.
Wayne Morris:
Wat denk je dat mensen er zoal aan kunnen om te proberen dit te stoppen of om zich voor te bereiden?
Cisco Wheeler:
Ik geloof dat mensen moeten begrijpen dat er een tijd is om te huilen, en er is een tijd voor oorlog, elke man
en elke vrouw moet het inzicht of de voorkennis hebben om voor zichzelf het antwoord te kunnen geven. Als
ze om zich heen kijken, als ze eerlijk zijn tegenover zichzelf, kunnen ze zien dat de wereld uit elkaar valt.
Iets groots kom eraan, ze moeten naar zichzelf kijken, en naar zichzelf luisteren. Kijken en zien en horen wat
er om hen heen gebeurt. Ze moeten zichzelf op het ergste voorbereiden, en maatregelen treffen, want het
ergste komt. Ze moeten op een plaats zijn, en in een dusdanige ―state of mind‖ zijn, dat wanneer de
militairen op de deuren kloppen en komen om hun kinderen op te halen, dat ze dan zullen zeggen: ― niet mij,
niet ik, niet mij en mijn huis. ― We zijn in gevecht. Er is een tijd om te vechten.
Wayne Morris:
Een deel van je kracht, zoals je al zei, is je boosheid gebruiken om te proberen bloot te leggen wat ze
hebben gedaan. Wat heb je gedaan sinds je ontsnappen, in zekere zin althans om te onthullen wat ze
hebben gedaan? Hoe heb data aan de man gebracht?
Cisco Wheeler:
Ik ben co-auteur van drie boeken samen met Fritz Springmeier, en in deze samenwerking hebben we
gebruik gemaakt van onze interne informatie en onze kennis die we hebben opgedaan vanwege onze eigen
ervaringen met de Illuminati en we hebben het aan het papier toevertrouwd . Anders gezegd, we hebben het
opgeschreven. Omdat wij programmeurs zijn, begrijpen we de binnenkant en de hartslag van Lucifer zelf,
omdat de mind control en de Illuminati niets meer zijn dan de hartslag van satan zelf, om Gods volk alsmede
de wereld als geheel kapot te maken.
Wayne Morris:
Wat moet er volgens jou nog meer gebeuren om dit aan het grote publiek bekend te maken?
Cisco Wheeler:
Ik geloof, dat om te begrijpen wat er gaande is binnen de hartslag van de Illuminati, dat je moet weten wat
de Illuminati zijn – wie ze zijn, wat ze zijn en wat ze hebben gedaan. Om iets te kunnen begrijpen moet je
voorkennis hebben – zonder dat tast je in het duister, en je gaat denken dat je het wel weet, maar je weet
het echt niet tot je ermee in aanraking komt – zelfs al is het door iets wat je leest. Het is er – het staat
geschreven. Of het nu gaat over mij of Fritz of iemand anders, er is geschreven materiaal over mind control
en de mensen moeten weten wat er is gebeurd. Als ze niet weten wat ze is aangedaan, zullen ze nooit
weten wat zichzelf, hun kinderen en hun familie (weer) aangedaan zou kunnen worden.
Wayne Morris:
Welke elementen in het geloofssyteem van de Illuminati -en wat zij hebben gedaan – wat is essentieel voor
mensen om te begrijpen?
Cisco Wheeler:
Ze moeten begrijpen dat de Illuminati satanisten zijn en dat er niets is wat ze niet zullen doen. Zij zijn goden
in hun eigen ogen.. Ze denken dat ze goden zijn en ze dienen alleen Lucifer. Ze hebben pacten gezworen
met Lucifer om hem te dienen als hun vorst, als de vader van het licht. Ze hebben bloedpacten om het te
zien gebeuren, om het voor elkaar te krijgen, om de vervulling van de eindtijd te zien, om de antichrist op zijn
troon te zien. Ze zijn er al eeuwen mee bezig.
Wayne Morris:
Denkt u dat het belangrijk is dat het grote publiek de mind-control aspecten hiervan doorziet en hoe ze mind
control voor elkaar hebben gekregen?
Cisco Wheeler:
Zeer zeker. Als ze mind control niet onderkennen, gaan ze ook niet begrijpen wat er in hun achtertuin of in
hun school of in hun kerken of in de politiek gebeurt. Ze moeten begrijpen hoe ze zelf volledig onder controle
zijn vanaf de wieg - dat vrijwel alles wat ze verteld is, een leugen is.
Wayne Morris:
Hoe belangrijk is mind controle voor de Illuminati bloedlijn op hun eigen familieleden? Welke rol speelt dat bij
het bereiken van hun doelen?
Cisco Wheeler:
De Illuminati zijn zeer trouw aan zichzelf. Ze zijn goden. Zij zien zichzelf als goden, en ze blijven binnen de
Illuminati-structuur, binnen de koninklijke bloedlijnen, binnen de dertien heersende families. Als je niet van
afstamming bent kom je nooit in de Illuminati, want dit wordt doorgegeven van generatie op generatie van
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zoon naar dochter op dochter op zoon, de vader … het raakt iedereen binnen de familie al generaties lang.
Dit is niet iets wat zomaar gebeurt.
Wayne Morris:
Het lijkt dat er hier meer dan gewone familiebanden bestaan, ze hebben hun eigen familieleden
getraumatiseerd en onder MC gebracht. Ik heb het gevoel dat dat een belangrijk aspect voor het bereiken
van hun einddoelen is?
Cisco Wheeler:
Dat is waar, omdat ze trouw zijn aan Lucifer die ik nu satan zal noemen, dat is wie hij is. Ze geloven in de
doctrine van het satanisme, dat houdt in dat als ze regeren als goden en ze gehoorzaam zijn aan het
beroep, dat lucifer op hun leven doet, omdat ze bloedpacten met hem hebben gesloten, dan zullen ze
heersen en regeren met hem in de hel. Ze hebben geen angst voor de hel. Ze vrezen de hel niet. Ze geloven
dat als ze doen wat Satan vraagt dat ze doen, hij vertelt hen wat ze moeten doen, dat ze dan bij hem als
goden zullen staan in de hel en zij zullen over de mensen in de hel heersen. Zij zullen goden met hem zijn.
Dat is de grote leugen. Ze geloven het. Wat kan ik zeggen? Dat is de bottom line van de leer. Ze geloven dat
ze goden zullen worden in de hel. En ze willen allemaal goden zijn, omdat ze zien zichzelf als goden. Als
een god staan ze onder geen gezag, behalve het gezag van lucifer. Lucifer regelt hun zaken. Hij vertelt hen
precies wat te doen, wat hij wil, en ze doen het.
Wayne Morris:
Denk je dat dit voortkomt door alleen de drang naar macht en de verleiding van de macht? Ligt dit aan hun
motivatie ten grondslag?
Cisco Wheeler:
Het heeft te maken met geld, eer, macht en roem – het heeft te maken met demonische entiteiten – met
generatie geesten.
Wayne Morris:
Dus ze hebben zich uitgeleverd aan…
Cisco Wheeler:
aan Lucifer en zijn demonische entiteiten, ja, ze zijn erg demonisch bezeten.
Wayne Morris:
Zowel jij als Fritz helpen andere slachtoffers van de trauma-based mind control. Hoe helpt het inzicht van de
programmeringstechnieken jou om anderen te helpen?
Cisco Wheeler:
Ik ben in staat geweest om andere slachtoffers van trauma-based mind control te helpen door mij daarvoor
beschikbaar te stellen, zonder kosten. Ook heb ik – omdat ik co-auteur ben van boeken met Fritz –
informatie van anderen gehad. Ze willen met mij praten over een het materiaal in de boeken omdat veel van
hen geconfronteerd zijn met dezelfde onderwerpen en dezelfde problemen. Soms hebben ze gewoon
behoefte aan een luisterend oor. Ook in het werken met slachtoffers van mind control kan ik de complexiteit
van wie ze zijn en wat ze is overkomen, zonder te oordelen. Als ze me vertellen dat ze MKULTRA zijn en Dr.
Green of Dr. Black of Dr. Blue of Dr. Star hen heeft geprogrammeerd en ze herinneringen aan hen hebben,
wordt mijn hart direct een met hen, omdat ik het ook heb doorgemaakt. Ik heb in hun voetstappen
gewandeld en ik weet wat ze doormaken. Ik wil horen wat ze te zeggen hebben, en ik geef om wat hen is
overkomen. Ik zorg. Ik zie hun reis – niet dat ik meereis- maar ik zie hun reis en wat ik zou kunnen zeggen
kan hen de kracht geven die ze nodig hebben om te blijven gaan richting gezondheid, en dat is heel
belangrijk voor me.
Wayne Morris:
Als je met andere slachtoffers werkt, helpt het herinneren van het trauma van hun conditionering om de
programmering of conditionering onklaar te maken?
Cisco Wheeler:
Als iemand anders loopt waar jij hebt gelopen, of zegt: ja, dat is zo – het is erkenning wat we nodig hebben.
Erkenning van de wreedheden die zijn begaan om ons tot slaaf te maken in de mate waarin we tot slaaf
werden gemaakt onder volledige mind control, zodanig dat we niet eens wisten dat we leefden op deze
aarde zonder goedkeuring- snap je wat ik bedoel?
Wanneer iemand mij belt en zegt: ―Ik herinner me die en die‖, zeg ik, ‗je hebt gelijk, je zit op het goede spoor
– je geest heeft nooit tegen je gelogen – ik kan bevestigen wat je zegt – deze dingen gebeurden en ja, ik ben
zeer bekend met dit programma. ― Ik zal niet vertellen over het programma zelf, want het is heel gevaarlijk
om dat te doen, maar ik zal ze mij laten vertellen wat ze weten. Dan zal ik hen vertellen hoe ver ze zijn.
Wayne Morris:
Welke andere dingen kunnen worden gedaan voor de slachtoffers als ze werken aan hun genezing en hun
herinneringen? Wat adviseert u hen nog meer?
Cisco Wheeler:
Ik denk dat een van de belangrijkste dingen om te onthouden is dat we allemaal slaven geweest zijn. We
werden geregeerd en gecontroleerd door de zwaarste hand van meesterschap. We werden gecontroleerd
door zeer sadistische individuen en we zijn vreselijk, vreselijk behandeld. Je zou een dier niet behandelen
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zoals wij behandeld zijn . Dat zou je niet doen – het is belangrijk om er voorzichtig mee om te gaan, want het
is erg pijnlijk. Het lichaam heeft zich verkracht gevoeld, de geest heeft zich verkracht gevoeld, de geest heeft
zich verkracht gevoeld. En we hebben iemand nodig die zegt dat dit echt pijn doet en hebben iemand nodig
die zegt ―je weet dat ik niet gelopen heb, waar jij hebt gelopen en dus kan ik niet helemaal begrijpen wat je
mij zegt, maar ik luister, en ik geloof echt dat het je overkomen is ‖
Geloofde men de verhalen over de Holocaust? De wereld wilde niet horen over de Holocaust. Ze geloofden
het niet. Hoeveel jaar geleden is het inmiddels- en er zijn nog steeds veel mensen die niet willen geloven dat
de holocaust echt gebeurd is. En wat er met ons gebeurde is niets minder dan wat er in de
concentratiekampen gebeurde.
Wayne Morris:
Heb je het gevoel dat ze bepaalde soorten van trauma en conditionering hebben gedaan zodat jouw verhaal
als ongeloofwaardig wordt beoordeeld ?
Cisco Wheeler:
Oh zeker. Als iemand zoals ik, of de heer Springmeier beginnen te vertellen over zaken als ritueel misbruik
en satanische feestdagen en ja, die hebben ze, en ze gaan van a, naar b, c en d, de geest zegt‖Uh, uh. Ik
haak af‖, dit trek ik niet, ik wil het niet horen. ― Om dat te horen betekent dat alles wat je verteld is in je leven
ineens een leugen is. Deze dingen gebeuren. We zijn geprogrammeerd binnen de verhaallijnen van de
sprookjes, enz. en dat helpt ons.
Wayne Morris:
Ik sprak hierover met Fritz over hoe bepaalde culturele – verhalen, films, boeken worden gebruikt … Wizard
of Oz …
Cisco Wheeler:
Alice in Wonderland, make believe….
Wayne Morris:
Dus dit is gedaan met een doel, de prevalentie van dit soort materiaal in onze ‗culturele‘ wereld – dit
versterkt de programmering.
Cisco Wheeler:
En zelfs als je niet onder trauma-based mind control bent (geweest), ben je nog steeds in een fantasiewereld
omdat je bent geconditioneerd met een fantasiewereld door alle verhaaltjes. Er is geen realiteit hier, maar de
geest wil altijd teruggaan naar waar het veilig is.
Wayne Morris:
In algemene zin, ik vraag me af of je wat informative kunt geven aan onze luisteraars om hen duidelijk te
maken welke dingen er werden gedaan, wat voor soort technieken werden gebruikt voor de doeleinden van
mind control? U noemde hypnose en drugs, trauma ..
Cisco Wheeler:
Ja, en elektrische schokken. Ik spreek altijd voor mezelf, en ik ga terug naar achttien maanden toen ze er
zeker van wilden zijn dat ze mijn hoofd versplinterd hadden. Mijn vader was mijn eerste programmeur, maar
hij was ook mijn vader en toen ik geboren werd ik werd geïsoleerd met mijn vader in een kleine kamer in de
omgeving van ons eigen huis, waar mijn vader mijn primaire zorgverlener was. Ik keek op naar mijn vader.
Tegen de tijd dat ik 18 maanden was, kon mijn vader omdat hij een programmeur was, mijn lever, mijn
nieren, mijn hartslag, mijn pols, en mijn ademhaling controleren.
Wayne Morris:
Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?
Cisco Wheeler:
Door middel van hypnose – Ik was erg trauma gebonden aan hem. Mijn overleven hing helemaal van hem
af. Ik werd niet blootgesteld aan de buitenwereld. Hij was mijn baas, in elke betekenis van het woord. Hij
voedde mij, hij baadde me. Ik was ook te vroeg geboren. Dat was erg belangrijk, want ik was een heel zwak
kind toen ik geboren werd. Ik woog 2 pond 1 oz. en hij heeft me geconditioneerd door zijn stem – hij vertelde
altijd dat hij me onder controle had. Hij hield van me tot op zekere hoogte. Zelfs al in mijn jeugd als
pasgeboren kind, was ik totaal afhankelijk van hem voor mijn leven.
Toen ik 18 maanden oud was werd ik bij hem weggehaald, en dat was een schok voor mij, want ik was nog
nooit van hem gescheiden, en mijn eerste trauma kwam toen ik werd door hem verkracht. Toen hij klaar was
moest ik reconstructieve chirurgie ondergaan om de schade te herstellen. Dat was het trauma dat mijn geest
versplinterde in een miljoen stukjes. Ik kan beter geen ―miljoen‖ zeggen, het voelt wel als een miljoen voor
mij – maar duizenden stukjes.
Wayne Morris:
Wat voor dingen werd je voor geconditioneerd om te doen – je noemde seksuele slavernij –voor welke
andere taken of activiteiten was je geprogrammeerd?
Cisco Wheeler:
Ik heb Beta en Delta alters, dat zijn spionage alters, – ze zijn gespecialiseerd in vechtkunst. Ze waren alters
die werden gebruikt voor chantage van politici, ministers, iedereen die moest worden gechanteerd om ze
aan de Illuminati te onderwerpen.

Nieuwsbrief nr. 136 – 7 oktober 2011 - pag. 82

Wayne Morris:
Hoe gebeurde dit soort chantage?
Cisco Wheeler:
Meestal via een seksuele daad. Te denken is aan een setting waar ze seks hebben met een bepaalde
persoon en die persoon raakt tijdens de geslachtsdaad getraumatiseerd waardoor hij overlijdt. Ze worden
gechanteerd, omdat ze iemand vermoord zouden hebben, wat in feite niet zo is. Er zijn veel verschillende
manieren om te chanteren. Het wordt bijvoorbeeld op tape vastgelegd, het is de verantwoordelijkheid van de
sex slaaf om dat te doen, die persoon er in te luizen.
Wayne Morris:
Wie zouden de mensen zijn achter de chantage?
Cisco Wheeler:
De Illuminati, de familie, die de persoon in kwestie wil onderwerpen, onder hun heerschappij wil brengen
vanaf die dag. Delta‘s zijn moord alters, bestemd voor iedereen die niet wenst om de bevelen van de
Illuminati te volgen – iedereen die denkt dat ze groter of beter of sterker of krachtiger zijn en buiten de
autoriteit van de Illuminati kunnen stappen en verder gaan met hun leven – worden geëlimineerd. We
hebben ook drugsgeld witgewassen Maar je moet begrijpen dat deze specifieke alters niet leven in de
buitenwereld, ze leven in de geest, in de constructie van de geest. Wanneer ze nodig zijn, zijn ze
toegankelijk via een specifieke code, en worden ze naar het bewustzijn gehaald, naar de voorkant van de
geest. Ze krijgen dan het programma, waar zij naartoe moeten, wat ze moeten doen, en dan nadat ze de
klus geklaard hebben, worden zij direct weer getraumatiseerd door middel van elektrische schokken. Dan is
het geheugen weer gebroken in de geest en dan zijn ze in slaap tot de volgende keer. Ze hebben geen
besef van wat er in de buitenwereld is, of zelfs dat er een andere wereld is, behalve de wereld waarvoor zij
zijn geprogrammeerd om in te functioneren.
Wayne Morris:
De elektroshock dient om de herinnering van de operatie uit te wissen?
Cisco Wheeler:
Zolang je het doet binnen 48 uur.
Wayne Morris:
Jij en Fritz hebben deze informatie naarbuiten gebracht. Ik weet dat je al een aantal radio-shows gedaan
hebt, je hebt boeken geschreven en mensen hebben er contact over met jou. Wat voor reacties heb je
gekregen van het publiek over de informatie die je hebt?
Cisco Wheeler:
We krijgen zeer positieve respons van met name therapeuten, psychologen, psychiaters, ministers, mensen
binnen onze eigen regering. We hoorden net een paar weken geleden dat er twee congresleden, die de
boeken lezen, en ze waarderen wat er is geschreven, omdat ze weten wat wij hebben geschreven feiten en
zijn blij dat het naar buiten komt. Er zijn mensen die vinden dat naast Gods Woord, dit boek in elk huis, op
elke plank, in elke bibliotheek zou moeten staan. … Natuurlijk heeft het veel van hun dromen en
fundamentele structureren aan het wankelen gebracht die zij binnen hun eigen omgeving hebben, of dat nu
thuis of op school of in de kerk is, omdat de dingen niet zijn zoals ze lijken. Mensen die waarheidszoekers
zijn, zijn bereid om die prijs te betalen omdat dat wellicht de enige manier is waarop ze zichzelf en hun
kinderen kunnen beschermen.
Wayne Morris:
Dus een aantal van de professionals die jouw informatie hebben gekregen, gaan met deze problematiek om
in hun eigen werk ..
Cisco Wheeler:
Oh zeker. Mijn werk is bevestigd door een aantal professionals, en ze zeggen dat het klopt al een bus..
Sommigen van hen werken al twintig of vijfentwintig jaar met MPS patienten van twintig of vijfentwintig jaar,
en ze bevestigen mijn werk.
Wayne Morris:
En wat is over het algemeen de reactie van mensen die hier niet eerder mee in aaraking zijn gekomen, het
grote publiek?
Cisco Wheeler:
Het is als een cultuurschok. Kun je je voorstellen dat je naar Japan gaat, en niet in staat bent om Japans te
spreken- je zou niet eens weten hoe je een kop koffie kunt krijgen als je dat wil…
Wayne Morris:
En het moet des te meer een schok zijn, omdat het de eigen cultuur confronteert.
Cisco Wheeler:
Het verbreekt de traditionele leugens, want als je gaat werken in waarheid en je wilt integer zijn, dan moet je
weten wat je voor je hebt. Ons boek laat zeker licht schijnen in de duisternis, zodat je kunt zien wat er met je
is gebeurd. Het is niet alleen zo dat velen zijn geprogrammeerd – de wereld is geprogrammeerd We zijn
geprogrammeerd om te geloven dat onze presidenten mannen van eer en mannen van grote integriteit zijn.
Onze presidenten zijn smerige klootzakken [lett. rotten bastards]-.. Ze zijn pedofielen, drugsverslaafden, ze
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praktiseren hoge magie, ze voeren rituelen uit . Ze denken niet na over het levend offeren van kleine
kinderen. Ze denken niet na over het tot hun beschiking hebben van hun eigen slaven . Zo is het gewoon,
dat is de waarheid.
Wayne Morris:
En over de boeken die je hebt geschreven – hoe breng je ze aan de man – verspreid je ze zelf, of heb je
distributeurs?
Cisco Wheeler:
We publiceren zelf.. Als dat via een uitgever zou moeten, zouden de Illuminati ze allemaal opkopen en aan
de haal gaan met de rechten, en we zouden onze boeken dan kwijt zijn.
Wayne Morris:
Ze zouden gewoon verdwijnen …
Cisco Wheeler:
Ze zouden gewoon verdwijnen. Dat risico nemen we niet.
Wayne Morris:
Ik wilde vragen – ben je op de hoogte van de connectiesvan jouw vader met mensen die betrokken zijn bij
de CIA MKULTRA projecten?
Cisco Wheeler:
Zeker. Hij was de linkerhand van Dr. Green. Dr. Green heeft hem getraind. [Dr. "Green" was de codenaam
voor Dr. Joseph Mengele, die de Verenigde Staten werd ingesmokkeld uit nazi-Duitsland na de Tweede
Wereldoorlog .... Ken]. Ook Dr.Star, Dr. Blue, White, Dr … dit zijn schuilnamen. Ik weet hun echte namen,
maar omwille van de overlevenden die zouden kunnen luisteren, ik wil ze liever niet triggeren. Dat zou zeer
gevaarlijk voor mij zijn om te doen.
Wayne Morris:
Wat kan het publiek nog meer doen om de slachtoffers van mind control te helpen? Wat kan een normaal
mens doen om te helpen?
Cisco Wheeler:
De gemiddelde mens kan een steun en toeverlaat voor iemand zijn, ze kunnen contact opnemen met
voorgangers die werken met MKULTRA mind control overlevenden, ze kunnen contact opnemen met
therapeuten en zeggen ‗ik heb kennis over MKULTRA, over mind control – Ik begin een beeld te krijgen van
wat er met deze mensen is gebeurd, die zijn getraumatiseerd vanaf hun geboorte ―. Vraag ‗hoe kan ik u
helpen?‘ Kan ik samen met u als therapeut, als voorganger, als leek – kan ik samen met u leren
onderkennen wat mind control inhoudt? En als ik groei en als ik dit onderwerp ga doorzien op een dieper
niveau, kan ik dan een uitgestoken hand zijn voor een overlevende daarbuiten? Kan ik er voor ze zijn als de
rituele feestdagen naderen, wanneer hun geest flashbacks wil doormaken over wat er met hen gebeurde
tijdens deze rituele periode? Kan ik er bij zijn voor een persoon die niet uit huis kan, vanwege traumabinding omdat ze werken aan hun herstel, of ze zijn bang voor hun leven en ze niet eens naar de supermarkt
durven omdat ze bang zijn? Kan ik er zijn om de afwas te doen, omdat de overlevende zo bezig is met zijn
problemen dat dat zelfs niet gaat?. Kan ik er zijn in het midden van de nacht om naar je te luisteren, omdat
je zo veel pijn hebt van je herinneringen? Kan ik er ‗s nachts zijn om je hand vast te houden? Kan ik er zijn
om je te ondersteunen? Dat zijn de kleine dingen die stabiliteit geven om verder te gaan. Je moet begrijpen
als overlevende, wanneer je richting gezondheid wilt gaan, je alles wat je werd aangedaan opnieuw moet
doormaken. We moeten het weten met de volledige impact van onze emoties, elk gevoel van onszelf met
deze vijf zintuigen die God ons gegeven heeft. We moeten het zien, ruiken, aanraken, horen, voelen.
Wayne Morris:
Het is zo moeilijk voor mensen om te begrijpen waar je doorheen moet….
Cisco Wheeler:
Ik kan voor mezelf spreken en alleen voor mezelf, want ik heb het meegemaakt – dat sommige
herinneringen die ik heb gehad zo moeilijk waren te doorstaan dat ik de controle kwijt was over het proces
waar ik inzat. Het ophalen van herinneringen is een bepaald proces waar je je op moet concentreren – er
zijn bepaalde dingen die je moet doen om het geheugen intact te houden, zodat de geest niet opnieuw
versplintert als gevolg van de herinnering aan het trauma wat je geest versplinterd heeft. Elke herinnering
die we hebben traumatiseert ons opnieuw. Het is een proces – het is iets wat je moet leren, opnieuw en
opnieuw – omdat elke herinnering een ander gevoel met zich meebrengt. Elke herinnering heeft een ander
achterliggend doel.
Dus diegenen die willen helpen, moeten kennis hebben over mind control. Er zijn veel mensen die werken
met overlevenden en die hebben soms ook rust nodig. Ze hebben soms een paar dagen vrij nodig, eens in
de zoveel tijd, en ze moeten in staat zijn om een goede nachtrust te hebben. Ze moeten weten dat als ze
weg willen gaan om iets voor zichzelf te doen, dat de overlevende die ze achterlaten dan niet de hele nacht
zal worden lastig gevallen, dat niet geprobeerd zal worden om contact te maken door de programmeur. Ook
moet voorkomen worden dat ze zomaar vanuit huis naar buiten lopen, en in een val trappen waar ze
opnieuw worden geprogrammeerd of gemarteld. Dit vanwege het feit dat de Illuminati gewoon wacht tot een
slaaf een fout maakt, het huis uitloopt, en tegen de handlers oploopt. Alle geprogrammeerde slaven hebben
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handlers, en wachten ons gewoon op. Ze gehoorzamen de Illuminati en hun taak is om ervoor te zorgen dat
ze ons straffen voor wat we hebben gedaan, en dat is dat we in opstand gekomen zijn tegen de familie, we
hebben ingezien wat er ons is aangedaan en we hebben onze mond niet gehouden, het is uitgesproken. En
daar staat een zware straf op.
Wayne Morris:
Voor de mensen die luisteren en denken dat ze beïnvloed zouden kunnen zijn door deze dingen, of zulke
mensen kennen, wat raad jij ze aan?
Cisco Wheeler:
Ik zou adviseren om te zoeken naar een therapeut die ten minste vijf jaar ervaring heeft met MPS
[Meervoudige persoonlijkheidsstoornis] of DID [dissociatieve stoornis Identification] slachtoffers. Iemand die
echt inziet en gelooft dat ritueel misbruik bestaat op aarde. Als je probeert te werken met iemand die niet
eens gelooft dat satanisch ritueel misbruik bestaat, verspil je je tijd. Als je probeert te werken met iemand die
DID of MPS niet begrijpt, ben je ook bezig met tijdverspilling, omdat we geen tijd hebben om te spelen, onze
geest laat dat niet toe, er is geen speelruimte op dit gebied. Dit is een zaak van leven en dood. Als je niet in
de juiste setting en met de juiste persoon werkt, kan het je je leven kosten. Er is een zeer hoog percentage
van zelfmoorden onder slachtoffers van ritueel misbruik die met herstel bezig zijn.
Wayne Morris:
Cisco, afgaand op je ervaring – hoe belangrijk was het hebben van sterke ondersteuning om te kunnen
genezen?
Cisco Wheeler:
Op een schaal van een tot tien – is het tien.. Zonder een support systeem, kan je het net zo goed vergeten
naar mijn mening. Ik was een van de meer gelukkigen in mijn genezingsproces – Ik had Fritz Springmeier,
die was mijn steun. Gedurende vele, vele maanden en zelfs jaren was hij er voor mij, vierentwintig uur per
dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar, dag in dag uit.
Therapeuten hebben het idee dat – en ik heb gehoord top therapeuten zeggen dat het goed is om te werken
met een overlevende – ik gebruik liever het woord ―slachtoffer‖ omdat we voortdurend tot slachtoffer worden
gemaakt, inwendig en uitwendig. Zij zeggen: ―goed we kunnen een of twee uur per week met hen
doorbrengen, en als ze opgehaald worden door hun handler, is dat niet zo erg, want dan hebben we nog
steeds vooruitgang geboekt.‖ Ik ging zo ongeveer dood toen ik dit de eerste keer hoorde. Ik dacht, man, als
jij degene was die werd opgepikt door een van je handlers en je zou zijn verkracht, of pistool-verkracht, en je
was zo gehavend als ik ben geweest, inwendig en uitwendig, zou je dit niet zeggen. Als ze je tot slachtoffer
maken, traumatiseren en programmeren ze je zodanig, dat de front personality is geleerd om de therapeut
wijs te maken dat deze het heel goed doet. De programma‘s blijven intact, en we zijn zo afgestemd dat delen
van onszelf inwendig kunnen sterven. De rest van het systeem gaat gewoon elke dag aan het werk, zonder
te weten wat er gebeurd is. Het is echt erg. Wat mensen niet begrijpen is hoe ernstig het trauma is wanneer
je handlers greep op je krijgen en wat je jezelf zou kunnen aandoen als er niemand op je past. Deze
programma‘s zijn link- ze waren link toen ze erin werden gepompt, – of dat nu twintig jaar of dertig jaar
geleden is maakt niet uit – ze blijven bloedlink – als ik sneed wilde ik mezelf snijden – als ik vuur had zou ik
mezelf verbranden. Er waren momenten dat ik letterlijk vastgebonden moest worden, ik kon er niets aan
doen, omdat de programma‘s zo sterk waren. Therapeuten en andere mensen begrijpen niet hoe sterk de
programmering is – hoever ze gingen om er zeker van te zijn dat alles wat ze ons aandeden intact zou
blijven om de wetten van de Illuminati te gehoorzamen.
Wayne Morris:
Dus een deel van de taak van je support team is te beperken dat je progammeurs opnieuw toegang krijgen?
Cisco Wheeler:
Oh ja. En dat vereist een bijzonder individu als Fritz – Ik kan alleen voor mezelf spreken, want ik ken
niemand anders die zoveel geluk heeft gehad als ik met de ondersteuning van iemand die bij mij bleef
tijdens moeilijke perioden. Hij ook bleef bij me toen het niet zo moeilijk was, want ik had veel goede dagen,
maar ook slechte dagen. We hadden problemen – onze front personality is zeer krachtig – functioneert op
hoog niveau. Ze beweerden bij hoog en bij laag dat ze niet werden gecontacteerd, bedreigd, hen geen
kwaad was overkomen in de voorgaande twintig jaar voor zover ze wisten. Dat was hun informatie. Het werkt
niet op die manier, omdat je muren in je geheugen hebt. Je wordt niet verondersteld iets te weten. Ze gaat
heel ver. Ik weet dat het voorste deel van mezelf – de alter in het voorste gedeelte van mijn eigen geest –
contracten sloten met hun therapeut, met Fritz, met God – er waren bepaalde dingen die ze niet zouden
doen. Er waren grenzen die ze niet zouden overgaan- nee, ze zouden het huis niet verlaten om 1 uur. Wel,
je hebt slaap triggers enzovoort tijdens bepaalde rituele feestdagen. Op het moment dat de front personality
gedeactivererd is, zijn er diepere alters die klaar staan en bereid zijn om te gaan. De alters in de voorzijde
van de geest gaan slapen, de andere komen te voorschijn. De voorste alters denken dat ze de hele nacht
sliepen. Nou, we zijn de hele nacht bezig geweest. Begrijp je wat ik zeg?
Wayne Morris:
Het moet vreselijk zijn om te beseffen dat ze je op zo‘n diep niveau beïnvloed hebben.
Cisco Wheeler:
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Je kunt geen contacten sluiten me de diepere delen van de geest omdat de geest niet eens weet wat er
speelt aan de voorkant, noch zullen zij ze zich inzetten, want ze zijn 100% geprogrammeerd. Ze gaan doen
wat ze wordt verteld te doen omdat ze niets anders weten. Ze kennen alleen de scripts die binnen hun eigen
geest worden uitgevoerd.
Wayne Morris:
Ik denk dat het een bewijs van je moed en kracht is dat de controle zo ver gebroken is, en dat je
doorgemaakt hebt en afgerekend hebt met hetgeen je overkomen is. Ik denk dat dat een hoopvolle
boodschap is voor andere mind control slachtoffers.
Cisco Wheeler:
Er is veel hoop voor mind control slachtoffers als ze een zeer sterk ondersteuningsteam hebben. Zoals met
Fritz – hij bleef 24 uur per dag bij me, en toen het slecht ging, als mijn geheugen opspeelde, ergens door
veroorzaakt en programma‘s staken de kop op – hij was er om me te steunen – om me te helpen, het door te
praten. En hij leerde me te zien hoe de twee sporen lopen. Spoor ‗e e n‘ is het programma volgen en het
andere spoor is het dé-programma volgen, zodat ik mezelf kon mezelf uitbalanceren en weer op de been
kwam. Je kunt dagen in een programma vastzitten, als je niemand hebt die je leert hoe je jezelf los kunt
maken van de oude doctrines.
Wayne Morris:
Kun je uitleggen hoe dat werkte? Hoe je dacht over de twee sporen met betrekking tot het verbreken van de
controle?
Cisco Wheeler:
In mijn hoofd heb ik het eerste spoor als volgt opgezet: ik wilde dat mijn leven nieuw werd – ik nam de
beslissing dat ik een verandering van richting wilde – ik wilde niet zijn wat ik was – ik wilde niet functioneren
in de mate waarin ik functioneerde binnen de Illuminati. Ik wilde er niets mee te maken hebben. Ik wilde mijn
handen wassen en ervan weglopen. Ik was erg boos over wat me is aangedaan, dat het maken van keuzes
als individu vanaf mijn vroegste jeugd was afgenomen. Ik moest volledig erkennen dat ik onder slavernij
stond. Ik vond het niet leuk, en mijn keuze was: ―Ik ben hier weg – ik ga een manier zoeken om hier weg te
komen al is het het laatste wat ik doe – Ik zou nog liever dood zijn dan om hen te dienen‖ Ik zie het nog
steeds zo, en het is al een aantal jaren geleden. Ik heb nog steeds heel sterk het gevoel dat ik nog liever
dood ben dan om hen te dienen. Ik moest in het reine komen met het feit dat ik een nieuwe manier moest
vinden om te functioneren Oke… – Ik heb een nieuw spoor hier en op dat spoor ga ik rechtdoor, in een niet
geprogrammeerde staat. Je moet de kracht ervaren, of in je geest beseffen hoe goed het voelt om in staat te
zijn een vrije beslissing te nemen. Dat is wat ze van je hebben afgepakt.
Als je een kind bent, en hebt geleerd om te lopen en je bent buiten en wordt aangereden door een auto, en
je benen zijn gebroken, en je moet voor maanden in het gips, en je moet weer lopen als het gips eraf is – als
overlevende heb ik geleerd om te lopen. Ik moest leren kruipen, ik moest leren lopen, nu kan ik lopen, het is
een proces.
Ik weet ook dat ik een tweede spoor heb, dat is de oude doctrine, in me geplaatst door de programmeurs die
me in een toestand van totale 100% mind control hebben gebracht, onder invloed van het oude script, de
oude programma‘s. Ik weet wanneer ik in die situatie ben, ik in een gevaarlijke situatie ben. Dat is wanneer
ik mezelf zou snijden, weglopen, niet willen leven, alle negatieve dingen in het leven. Wanneer de
programma‘s vanuit het onderbewuste omhoogkomen naar het bewustzijn, activeren herinneringen de
programma‘s, openbaren ze zich met de volledige impact van het trauma zoals ze het in onze geest hebben
ingebed, zo veel jaar geleden.
Bij de-programmering moeten we het programmeringsscript zien te ontrafelen en de leugen vinden. Als je de
leugen achterhaalt, kun je deze aan het licht brengen en de leugen verliest zijn kracht. Daar zit ‗m de kneep.
De programma‘s zijn leugens. Dat is alles wat ze zijn. Was ik een lelijk meisje? Nee, dat was ik niet.
Kinderen zijn niet lelijk. Kinderen zijn prachtig. Ik ontdekte de leugen. Ze logen tegen mij. Heeft iemand ooit
van mij gehouden? Wat de cultus betrof kon niemand ooit van mij houden, behalve de familie, want ik was
geen liefde waard. Van de misdaden die mij werden aangedaan schoven ze de schuld en de
verantwoordelijkheid op mij in plaats dat ze verantwoordelijkheid voor hun eigen daden namen als
volwassenen. Zij gaven mij de verantwoordelijkheid en ik droeg een jas met vele kleuren. Ik moest een
nieuwe jas weven en dat is waar de twee sporen bij helpen.
Wayne Morris:
Het lijkt erop dat zij in staat zijn geweest om door te gaan met deze gruweldaden tegen andere mensen door
geen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen daden, maar dat op de slachtoffers te leggen.
Cisco Wheeler:
Ik geloof dat dat voor elke overlevende geldt- toen je geprogrammeerd werd in de baarmoeder en je 100%
onder hun controle was- wanneer ze zeggen dat je moet huilen, huil je. Als ze je zeggen dat je moet
schreeuwen, schreeuw je. Als ze je zeggen dat je moet eten, eet je. Elk facet van je leven wordt volledig
door hen gecontroleerd. Als Fritz iets had gevonden in mijn systeem, en me zei dat ik een klein meisje was,
keek ik hem aan en zei, ―je bent gek, ik ben geen klein meisje, ik ben een kitten.‖ Ik keek in de spiegel en ik
zag een porseleinen masker en op dat masker staat een kitten en dat is hoe ze me geprogrammeerd
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hebben. Ze hadden me zo ontmenselijkt als een sex kitten dat ik niet eens wist dat ik een kind was. Toen ik
door mijn herinneringen ging, zodat ik een identiteit voor mezelf kon hebben, realiseerde ik me dat een klein
meisje zijn de meest pijnlijke zaak was van de hele wereld, want elke keer als ik mens was in elke betekenis
van het woord, of ik dacht dat ik menslijke waardigheid had gehad als een klein meisje, ben ik zo zwaar
gemarteld dat ik op een punt in mijn eigen gedachten kwam dat ik nooit een meisje zou willen zijn. Het was
te pijnlijk om een meisje te zijn.
Ze zetten twee kooien voor ons – een kooi zat vol met leuke, mooie kleine kittens – wit, calico, zwart,
Perzisch grijs. Ik zat in de kooi naast hen met een pan die was aangesloten op elektrische stroom. Elke keer
als ik water of iets te eten wilde, en ik raakte de pan aan, kreeg ik een schok. Dat is slechts een klein
voorbeeld. Ik was beschaamd, werd bespuugd, totaal vernederd in die kooi omdat ik een klein meisje was.
De Illuminati, Dr Green, mijn vader, zorgden ervoor dat de kittens kregen wat ze wilden eten. Ze werden
geliefd, geaaid, geknuffeld -gedurende een aantal dagen.
Na alle trauma die ik had doorgemaakt, denk ik dat mijn kleine heeft besloten niet een klein meisje, maar
een kitten te zijn. Kittens krijgen te eten, liggen niet naakt in hun uitwerpselen, worden niet te schande
gemaakt, bespuugd, geschopt. Toen ik hier herinneringen aan had, was mijn lichaam zo gebroken van de
klappen die ik van de Illuminati familie had ontvangen tijdens de programmering die ik moest ondergaan, dat
ik met ermee rond liep totdat ik de herinnering verwerkt had. Dat geeft je een klein voorbeeld van hoe ver ze
gaan om ervoor te zorgen dat ze krijgen wat ze willen.
Wayne Morris:
Extreem sadistisch.
Cisco Wheeler:
Daar heb ik sinds drie jaar niet over nagedacht, maar deze kleine kittens zijn op dit moment zeer sterk in
mijn gedachten aanwezig terwijl ik met je aan de telefoon zit. Ik zie deze kittens, en hoe goed ze werden
behandeld. Mijn vader heeft me destijds totaal verworpen. Ik hield heel veel van mijn vader, want ik was
geconditioneerd om dit te doen. Ik hield van hem in zijn zachtheid, en in zijn zwakheid en zijn kracht, en als
hij slecht was. Het maakte niet uit want het verstand was gemanipuleerd om gewoon te accepteren wat hij
was.
Wayne Morris:
Heb je het gevoel dat je vader ook slachtoffer was van programmering?
Cisco Wheeler:
Ik heb er geen twjfel over dat mijn vader ook een meervoudige persoonlijkheid had. Mijn vader was een
genie op elk niveau, en hij had een zachte kant, hij was zowel musicus als satanist. Zoals ik al zei werkte hij
voor de CIA, hij was een 33e graad Vrijmetselaar plus – er zijn trouwens nog vele niveaus boven de 33e
[graad]. Hij was een grootmeester. Hij zat in de Grand Druid Raad. Hij was een zeer wijs man, alleen niet in
de juiste dingen. Het is jammer dat zijn talent niet een andere richting is opgegaan – hij zou ver gekomen
zijn. Ik kan mijn vader niet respecteren om wie hij is.
Wayne Morris:
Denk je dat hij een keuze had?
Cisco Wheeler:
Nee. Ik denk van niet, want het was generationele kwestie. Hij zat gevangen zoals ik gevangen zat. Maar het
verschil tussen mij en mijn vader is dat er een deel van mijn vader het wist, ook de goede kant van mijn
vader die van zijn gezin hield, werkte in de werkplaats, in het leger zat- er zit echt een postitieve kant aan
mijn vader. Hij hield van mensen en mensen hielden van hem. Maar toch denk ik dat er een moment in het
leven van mijn vader is geweest dat hij zich gerealiseerd heeft wat hij was en wat hij deed. Ik denk dat de
belemmeringen binnen zijn eigen geest, zijn eigen gebrokenheid, hem heeft gebracht op een punt dat hij het
wist, maar hij wist ook dat hij er tot over zijn oren in betrokken was. Het zou hem zijn leven hebben gekost
om eruit te stappen, of van richting te veranderen. Hij zat er te diep in.
Wayne Morris:
Dus is het verschil dat jij gekozen hebt, je koos ervoor om vrij te worden, en de strijd aan te gaan.
Cisco Wheeler:
Precies. Het is opgezet spel in de familie, de Illuminati familie. Het is alles met voorbedachten rade. En ik
kan eerlijk zeggen dat de dingen die we deden, deden we omdat we zo gemaakt zijn. We waren
geprogrammeerd om dit te doen, maar toen het licht aanging, en ons geheugen werkte, hadden we een vrije
keuze om te zeggen ―doen we het of doen we het niet?‖ Ons systeem wilde niet. We wilden goed doen, we
hoopten dat we de kans kregen om te worden wat we echt wilden zijn, dat werd geboren in ons, goed zijn.
Dat is de eenvoudigste manier om het te zeggen. Ik voel me nog steeds erg kinderachtig, ik voel me als een
kind dat goed wil zijn. Ik wil niet slecht zijn. Ik hou niet van wat me aangedaan is, en ik hou niet van wat
anderen is aangedaan. Het is echt oneerlijk. Het heeft vele, vele levens vernield. Een ding dat ik wilde
vragen toen ik uit het system kwam, toen Fritz op dagelijkse basis bij mij wertkte, vroeg ik hem, ―en kinderen
in de wereld? Worden zij door hun vaders verkracht?‖ Hij zei: ―nee, goede vaders verkrachten hun kinderen
niet.‖ Ik stond perplex en ik keek hem aan en zei: ―Ik heb echt medelijden met deze kinderen in de wereld
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omdat ze niet geliefd zijn. ‗ Hij zei: ―O, maar ze zijn wel geliefd hoor‖ en ik zei: ―Oh nee -. Als de vaders hun
kinderen niet verkrachten, dan zijn ze niet geliefd‖ Ik dacht dat verkrachting liefde was. Hoe ziek.
Wayne Morris:
Ze draaien gewoon alles om.
Cisco Wheeler:
De eerste keer dat ik ooit een traan in mijn oog had, was toen Frtiz me vertelde dat kleine meisjes en
jongens normaal gesproken niet verkracht worden door hun vader, dat is niet de norm waar we mee leven.
En daar was ik zo van uit het lood geslagen – dat was de eerste keer dat ik een traan voelde op mijn gezicht.
Omdat ik me echt zo rot voelde dat kinderen niet geliefd zijn door hun vaders. En het kostte me een lange
tijd om het verschil te zien, want goed is fout, en fout is goed. Zo ben je geprogrammeerd. Het is wat, als je
er echt goed over nadenkt? Als ik nu terugkijk, kan ik niet geloven wat ze met mijn gedachten konden doen,
hoever ze bereid waren te gaan met mij en zovele andere slachtoffers, …
Wayne Morris:
Vooral kinderen.
Cisco Wheeler:
Op Inucurran (sp) hadden ze kooien op de muren. Ze zetten ons in de kooien en de apen moesten voor ons
zorgen. We hadden er drie. Een voedde ons, een sloeg ons, en een verkrachtte ons, om ons te
ontmenselijken.
Wayne Morris:
… God … wat erg …
Cisco Wheeler:
Ik ben nog steeds bezig met wakker worden en hier ben ik, in mijn vijftiger jaren. Toen ik werkte aan mijn
herinneringen in Inucurran (sp) in de kooien – zagen we dat als ze iets wilden in het systeem – als ze een
bepaald onderdeel in de geest iets specifieks wilden laten doen, ze daar nauwgezet alle voorbereidingen
voor troffen.
Wayne Morris:
Dus dat ze een bepaalde context manipuleren om een bepaald doel te bereiken …
Cisco Wheeler:
Ja, een bepaald beeld in de geest. Een kind heeft creativiteit, maar ze moeten ons de creativiteit geven om
vanuit te werken. Je moet begrijpen dat de geest wordt beschermd door de familie in die zin, dat het
verborgen is in zichzelf, als een doos in een doos, veel dozen en elke doos is een gezin in de geest, het is
allemaal opgezet als een raster. Een raster van 13×13 en 13 diep, zodat je verborgen delen geen invloed
krijgen van, of hebben op de buitenwereld. Tot ik in de wereld kwam en ik Fritz ontmoette, heb ik nooit
geweten wat de wereld was. Ik had de vrijheid om te weten hoe naar de supermarkt te gaan, of waar was
het of wat het was. Dat heb ik nooit gekend, want ik was alleen maar geprogrammeerd om te doen wat ze
wilden dat ik zou doen .Ze waren gewoon om me wakker te maken, mijn programma‘s te geven mij op het
juiste spoor te zetten waar ze mij wilden hebben. Ik zou doen wat ze wilden dat ik doe, zodra ik het gedaan
had, ging ik terug in slaap. Ik had er geen invloed op.
Toen Fritz me vertelde dat ik een gezin en een moeder die nog in leven was, dacht ik dat de man gek was.
Hier nog zoiets bizars – ik heb zeven kleinkinderen, en drie eigen volwassen kinderen. Toen hij me had
voorgesteld aan mijn zoon toen hij dertig was(hij is piloot) zei ik uit beleefdheid: ―wel, het is erg leuk je te
ontmoeten‖. Daarna heb ik tegen Fritz gezegd: je bent helemaal gek. Je denkt dat ik gek ben – maar wat
denk je van jezelf? Je vertelt mij dat ik geprogrammeerd ben als een kitten, een sex kitten, en als ik in de
spiegel kijk zie ik een porseleinen gezicht, een kitten gezicht, en ik ben 17 jaar oud en ik word verondersteld
niet te verouderen . Als naar me kijkt ben ik vijftig jaar oud. Als je naar me kijkt en een foto van mij neemt,
dan ik ben 17. Ik zie er uit als 17, maar het punt is dat ik zo totaal 100% geprogrammeerd was, dat wanneer
Fritz mij de waarheid wilde vertellen over wat er gebeurd was met mijn leven, mijn verstand het niet eens kon
ontvangen, zo sterk was de programmering. Het kostte me twee jaar om te beseffen dat ik geen kitten was,
voordat ik hem geloofde. Twee jaar van hard werken door elke dag de leugens af te breken. Zó sterk was
mijn verdediging. Ik keek naar al die kinderen en dit is wat ik tegen Fritz zei: ―Fritz, je bent helemaal gek.
Verwacht je dat ik ga geloven dat dit mijn zoon is? Je vertelt me dat mijn zoon dertig jaar oud is. Ik heb geen
herinnering…. Ik heb hem niet gedragen. ― Ik kan me niet herinneren dat hij speelde als kind. Ik had dan
totaal geen identiteit met dit kind, zo duister was het in mijn wereld. Ik zei: ―Hij is dertig jaar oud, en ik ben
zeventien -. Wacht even Fritz, hier klopt iets niet. Je bent gek. Dacht je dat ik dat slik? ‗ Dat is de manier
waarop de geest werk. Dit is slechts een voorbeeld. Hij stelde me voor aan mijn moeder en mijn zussen. Ik
had twee zussen waar ik niet vanaf wist.
Wayne Morris:
Dus toen je door je geheugen ging, heb je die delen van je leven terug gekregen, zoals weten wie je
kinderen waren en….
Cisco Wheeler:
Ik moest relaties opbouwen. Toen ik sterker werd en aan mijn herinneringen werkte- moest ik eerst de
leugen erkennen – dat wil zeggen, dat mijn vader van me hield. Dat was een zeer pijnlijke leugen voor mij. Ik
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kon niet geloven dat mijn vader ooit tegen me had gelogen, niet mijn vader. Ik kan niet uitdrukken hoe
moeilijk het was voor mij om te erkennen dat mijn vader tegen me gelogen had. Want als ik ingestemd met
de eerste leugen, dan moest ik aan alle andere leugens ook accepteren. Ik wilde niet. Ik wilde niet dat mijn
vader ontmaskerd werd. Naarmate de tijd verstreek, maanden gingen voorbij, moest ik onder ogen zien wat
hij was en wat hij anderen had aangedaan. Als hij mij dit al aangedaan heeft, en ik was zijn kind, o mijn God,
wat heeft hij zo veel andere kinderen dan aangedaan als programmeur? Dat maakte me radeloos.[lett.that
just about killed me]
Wayne Morris:
Nogmaals, dat moet verschrikkelijk voor je zijn geweest…
Cisco, ik wil je hartelijk danken voor je medewerking aan dit programma. Ik weet dat het heel moeilijk is om
over deze dingen te praten, en ik heb echt grote bewondering voor je moed om dit bekend te maken.
Cisco Wheeler:
Dank je wel, dank je dat naar me geluisterd hebt.
Een uitgetypt script van een radio-interview, ons, Boinnk, toegestuurd door iemand die ik om
veiligheidsreden liever niet bij naam bekend maak, maar in wie ik het volste vertrouwen heb, dat wat deze
persoon ons stuurt, eerlijk is en op waarheid berust.
Silvia Videler
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