Inhoudsopgave NIEUWSBRIEF nr. 138 – 07.11.2011

Maandagmorgen briefing (Week 42, 2011) ....................................................................................................... 3
'ING en Aegon onderdeel van superkartel dat wereldeconomie beheerst' ....................................................... 4
Euro-crash update: de Griekse revolte .............................................................................................................. 5
Bizar: geen controle op 6 miljard euro subsidies ............................................................................................... 5
Libië 10 mythes over de oorlog ......................................................................................................................... 6
‘Dodelijke schimmel verovert Nederland’ .......................................................................................................... 8
NAVO troepen gaven Gadaffi bewust aan rebellen om te worden vermoord ................................................... 9
'Wanneer trekken we eindelijk de stekker uit de EUSSR?' ............................................................................. 10
‘Vakantievilla kroonprins op zeer gevaarlijke plek’ .......................................................................................... 11
Columnist Rene Tissen (Nyenrode) bedreigd voor schrijven van de waarheid .............................................. 12
EU overweegt een zwarte doos voor computers ............................................................................................. 14
Veiligheidsriemen vast ! Occupy beweging wordt steeds bozer en enger ! .................................................... 15
Maandagmorgen briefing (Week 44, 2011) ..................................................................................................... 16
Failliet Griekenland ‘koopt’ 4 oorlogsschepen ................................................................................................. 17
Complotauteur Jan van Helsing over 2012, migratie, geplande chaos en Hitler in Argentinië (3) .................. 18
D-Day eurozone?: Groter reddingsfonds betekent nog snellere instorting ..................................................... 20
Vaticaan pleit voor oprichting Wereld Autoriteit en Centrale Wereld Bank ..................................................... 21
De griepprik ..................................................................................................................................................... 22
Occupy Wall Street opgezet en gesteund door links radicalen en islamisten ................................................. 23
FinansInvest: Eurozone is al ingestort, maar niemand zegt het nog .............................................................. 24
RVD: Paniek overBeatrix-Demmink ................................................................................................................ 25
Kadhafi’s gigantische arsenaal chemische wapens ontdekt ........................................................................... 26
De Stamboom van "Oranje" ? ......................................................................................................................... 27
Nieuwe film ‘IN TIME’ wordt 28 oktober 2011 uitgebracht! ............................................................................. 30
Een brief van een ex-heks over Harry Potter .................................................................................................. 30
Ontwerp nieuwe Euromunt gepresenteerd ...................................................................................................... 32
Euro Reddingsfonds € 1 biljoen: geen bazooka, maar klapperpistooltje ........................................................ 33
Nieuwe Libische leider belooft islamitische Sharia in te voeren ...................................................................... 34
Google en NASA verbergen NIBIRU (PLANEET X) voor publiek ................................................................... 35
Spanje’s gestolen baby’s en de Katholieke kerk ............................................................................................. 36
Rise of de EU Superstaat ................................................................................................................................ 36
Opkomende wereldmachten ............................................................................................................................ 37
Lucifer Vatican Telescope ............................................................................................................................... 37
Arabische Lente lijkt voor niets geweest ......................................................................................................... 38
Duitse katholieke kerk verdient vermogen met porno ..................................................................................... 38
Griekenland.......hoe zit t ECHT!! ..................................................................................................................... 39
Kinderen eten hooi - explosieve voedselprijzen! ............................................................................................. 40
Moskou stemt in met bouw van Gigantische Mega Moskee voor 5000 islamieten ......................................... 40
Doelwit Hoover Dam: 11 11 onthuld ................................................................................................................ 41
Jorge Zorreguieta verschijnt voor de rechter ................................................................................................... 43
Prikbord nr 267 (leo j.j. dorrestijn) ................................................................................................................... 43
Duits hooggerechtshof blokkeert voorlopig nieuwe bijdrage aan reddingsfonds ............................................ 44
Syrië legt mijnen langs grenzen om NAVO invasie te blokkeren .................................................................... 44
Paus wil verzoening met antisemitische holocaust-ontkennende bisschoppen .............................................. 45
Rente is de wortel van het kwaad .................................................................................................................... 46
Neonazi laat haattatoeages van gezicht laseren ............................................................................................. 47
‘The Big Lie…’ De Grote Leugen ..................................................................................................................... 47

Nieuwsbrief nr. 138 – 7 november 2011 - pag. 1

De Winkelpanden bubble ! .............................................................................................................................. 48
Interessante links ............................................................................................................................................. 49
Amerikaanse TV zenders berichten over nieuwe implanteerde 'killer' microchip............................................ 50
Computers lezen voortaan onze gedachten of hoe liegen onmogelijk wordt... ............................................... 51
Stuxnet opvolger Duqu valt doelen in Iran en Soedan aan ............................................................................. 51
Mahmoud Abbas: Afwijzen eigen staat in 1947 was fout van alle Arabieren .................................................. 52
Vulkanische activiteit lijst – oktober 2011 ........................................................................................................ 53
Amerikaans hof van beroep verbiedt publieke gebeden in Jezus' naam ........................................................ 54
28 oktober 2011 einde maya kalender Calleman ............................................................................................ 55
Pakistan: De spinnen weten wat er gaande is. ............................................................................................... 55
Franse megabank Société Générale: 'We zijn allemaal Grieken' ................................................................... 56
Obama versterkt Perzische Golf na terugtrekking uit Irak”.............................................................................. 57
Amerikaans bedrijf wil websites wereldwijd offline kunnen halen zonder rechter ........................................... 58
‘Dood van het vrije internet in Amerika aanstaande’ ....................................................................................... 58
Opstand en chaos in Bangkok ......................................................................................................................... 59
Amerikaanse scholen moeten uit geldnood lesdagen schrappen ................................................................... 59
ING liegt en bedriegt opnieuw ......................................................................................................................... 60
Drones: Moorden voor de sport? ..................................................................................................................... 61
Aanslag gepland tijdens de Olympische Spelen 2012? .................................................................................. 62
Wat zit er echt in McDonald's vlees? ............................................................................................................... 62
Nieuwe flitser ziet 32 auto’s tegelijk ................................................................................................................. 62
Brief aan koningin Beatrix ................................................................................................................................ 63
De omgekeerde wereld.................................................................................................................................... 64
Wordt er op dit moment aan onze aarde gesleuteld…? .................................................................................. 65
De BetaalPartij ................................................................................................................................................. 66
'Alle Israëlische ministers inmiddels voorstanders van aanval op Iran' ........................................................... 67
Duits burgerinitiatief tegen chemtrails om hemel weer helder te krijgen ........................................................ 68
'Paus Benedictus overweegt in april 2012 terug te treden' ............................................................................. 69
Sharia4Holland wil vechten voor de wetgeving van Allah ............................................................................... 70
Er waren Reuzen op Aarde – voor en na de zondvloed .................................................................................. 71
Google en de CIA werken samen aan het voorspellen van de toekomst ....................................................... 73
Chip in kentekenplaat moet benzinediefstal voorkomen ................................................................................. 73
Israël bezorgd over geplande wereldwijde mars op Jeruzalem in maart 2012 ............................................... 74
Israël gespannen wegens mogelijke aanval op Iran ....................................................................................... 75
Het Paard van Brussel ..................................................................................................................................... 76
De gezonde eigenschappen van noten ........................................................................................................... 78
‘Artsen frauderen voor miljard euro’ ................................................................................................................ 79
Prikbord nr 268 (leo j.j. dorrestijn) ................................................................................................................... 80
Nobelprijs econoom verwacht 'gigantische bankrun' en instorting Frankrijk ................................................... 81
Succesvolle test Israëlische kernraket die Peking kan raken.......................................................................... 82
Geruchten en complotten rond bijzondere datum 11-11-11 ............................................................................ 83
Bizarre Horror film met titel “11-11-11″ komt uit op 11-11-11 .......................................................................... 84
Hoe de macht werkelijk verdeeld én geconcentreerd is .................................................................................. 85
Volkskrant: Beatrix treedt bijna af .................................................................................................................... 85
Duitsers weigeren reddingsfonds te dekken met goud; Italië chanteert eurozone.......................................... 86

Nieuwsbrief nr. 138 – 7 november 2011 - pag. 2

Maandagmorgen briefing (Week 42, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 24-10-2011
De chaos is compleet. Wat in 2010 begon als een “garantie” voor Grieks
staatsschuld en via een EU-"reddingsscherm" evolueerde tot het EFSF, is nu een
“full-blown” Europese banken-bailout. Al maanden lang presenteren politici hun
door de financiële sector gedicteerde “oplossingen” voor de Euro-crisis maar nu
duidelijk is geworden dat de Europese zombie-banken een vrijwillige of
onvrijwillige “haircut” op noem-maar-een-zuid-Europees-land staatsschuld niet
zullen overleven, en de Euro-zone zich heeft ontwikkelt tot een financiële
atoombom die ieder moment kan ontploffen, is er opeens een hysterisch marathon-overleg tussen Brussel,
Frankfurt, Berlijn en Parijs gaande. Het is pijnlijk duidelijk geworden dat de Europese politiek al maanden
volledig zonder plan, behalve bluf om de “markt” gunstig te stemmen, opereert en zelf niet weet wat het
eigenlijk met maatregelen als het EFSF wil doen. Niemand heeft de rekensommetjes gemaakt voor recapitalisatie van banken, afkopen van staatsschuld en het drukken van de rentelasten voor
wakkelkandidaten, en nu de meltdown in zicht komt, wordt op de valreep een “oplossing” gepresenteerd. Het
EFSF wordt dus een mega CDO, een special purpose investment vehicle dat niet alleen de 441 miljard inleg
opblaast tot 1 biljoen maar ook nog eens het risico in diezelfde orde in de hoogte laat schieten. Hoe met 1
biljoen een Italië gered gaat worden of de Europese financiële sector die op een schuldberg van 148% van
het Europese BBP zit en binnen een jaar tijd tot 50% van die schulden moet herfinancieren, gaan de
financiële magiërs van de EU allemaal uitleggen. Zoals ze deden bij de goochel-garanties in 2010, of die
sprookjes-chinezen, of de “onzichtbare hand” van de ECB die voorlopig Spanje en Italië levend houdt.
Libië
“Voor Libië begint een nieuw tijdperk”. Volgens de Nationale overgangsraad en de NATO. Na de excecutie
van Ghadaffi is officieel de “bevrijding” van Libië ten einde. In slechts enkele steden zou nog worden
gevochten, de blijdschap van de Libische bevolking zou gigantisch zijn (ook van het voor “bescherming van
de burgerbevolking” tot de grond toe gebombardeerde Sirte?), en over enkele maanden worden er vrije
verkiezingen gehouden en is het eind-goed, al goed voor Libië.
Zoals de “magische opstand” in Libië een verhaal met halve waarheden en eigenaardigheden blijft, zo
verkrampt leugenachtig wordt er over de uiteindelijk dood van Ghadaffi bericht. NATO bombardement,
Ghadaffi als rat in het riool en, hoewel in eerste instantie afgewezen door de NTC, na lijkschouwing toch
duidelijk geëxcecuteerde Ghadaffi (alle bad-guys worden tegenwoordig zonder proces gewoon omgelegd).
En zoals iemand op dit blog opmerkt: als Ghadaffi met 200 miljard dollar aan bezittingen de rijkste man ter
wereld was, hoewel via bezittingen van de Libische staat, ziet het er naar uit dat er een geweldige plundering
van Ghadaffi-investeringen gaat plaatsvinden.
Syrië
In Syrië nog altijd hetzelfde beeld. Zware gevechten in en rond de stad Homs (nabij de Libanese grens)
waarbij, melden de buitenlandse oppositionele propaganda-bureaus, het Syrische leger en
veiligheidsdiensten wederom hard tegen demonstranten en, dit is nieuw, strijders van het “vrije Syrische
leger” optreden. Waar Al Jazeera met mobiele-telefoons geschoten filmpjes toont filmpjes met slachtoffers
en demonstraties, laat de Syrische staatszender SANA “bekentenissen” zien van mensen die klaarblijkelijk in
opdracht op soldaten en demonstranten schoten om te provoceren. Wie de waarheid spreek, of dat de
waarheid misschien in het midden ligt, is moeilijk na te gaan.
Irak
Ze gaan naar huis. Echt, ze gaan naar huis. Stipt aan het einde van 2011, en aan het begin van de
presidentschapsrace 2012, gaan alle, werkelijk alle, Amerikaanse troepen die in Irak aanwezig zijn naar
huis. Geen trainers, geen adviseurs die blijven, ze gaan echt allemaal.
Werkelijk? Geeft de USA de op drie na grootste olieplas ter wereld zo snel op? Na al die miljarden dollars,
duizenden doden en het verlies van aanzien na de illegale invasie van 2003? Natuurlijk niet. Zoals Zapruder
in 2010 al berichtte, gaat het slechts om een “cosmetische” operatie waarbij het de vraag is wat in de
komende tijd nog zal gebeurden (het Pentagon zal zich met hand en tand verzetten tegen de plannen). De
officiële reden voor de opmerkelijke aftocht: geen door de Irakese staat gewaarborgde onschendbaarheid
voor Amerikaanse troepen. Maar dit is vooral een excuus van de Irakese Maliki-regering om een
“overwinning” te verkopen aan de sjiietische groeperingen die op een 100% aftocht zetten (er zouden tot
5000 “adviseurs” in Irak blijven). Dus bestaat het “Amerikaanse contingent” in Irak voortaan uit “huurlingen”
en niet uit officiële Amerikaanse troepen. Het aantal huurlingen in Irak lag sowieso veel hoger als het aantal
Amerikaanse soldaten. Daarnaast staan delen van het Irakese leger nog altijd domweg onder het
commando van het Pentagon.
Somalië
Nog geen week na de invasie is het Keniaanse offensief in Somalië al weer muurvast gelopen. Het eerste
doel, de 150 kilometer landinwaards bevindende stad Afmadow is nog steeds in handen van groeperingen
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rond de Somalische beweging Al Shabab. Vooral een sterke regenval belemmert de opmars van de
Kenianen. Afmadow ligt op een strategisch kruispunt van verschillende wegen.
Ondertussen wil de noord-oost Afrikaanse statenbond IGAD (Intergovernmental Authority on Development)
dat de VN-veiligheidsraad een no-fly-zone boven de door Al Shabab beheerste gebieden instelt, en zo het
Keniaanse offensief ruggendekking geven. De IGAD bestaat uit Ethiopië, Djibouti, Somalië, Soedan, Kenia,
Zuid Soedan en Eritrea. Frankrijk is al begonnen met het bombarderen van Somalië.
Jemen
Bondgenoten worden iets anders behandeld. Met resolutie nummertje 2014 roept de VN de machthebbers in
Jemen op om de macht af te geven. President Saleh zoekt nu naar onschendbaarheid voor hemzelf en 500
getrouwen. De resolutie zelf wordt als “tandenloos” gezien.
Solyndra
In het schandaal rond de bij het Witte Huis gelobbyde miljoenen voor zon-energie-tech bedrijf Solyndra
weigert de regering Obama interne documenten, inclusief Obama’s Blackberry, aan de
onderzoekscommissie te geven. Hoewel de zaak in een rechtsstrijd kan eindigen, iets waar Obama met
verkiezingen in zicht niet op zit te wachten, lijkt de regering de zaak vooral dood te willen laten bloeden.
Iran-crap-plot
De mullah’s tweehands-autoverkoper zegt niet schuldig te zijn.
John McCain
Goes loco. Bomb...bomb..bomb...
USA
21ste eeuw, toch de Amerikaanse eeuw?
HPV
Meer coverup van Gardasil-doden in de USA.
Mumia Abu-Jamal week 42
Voor wie er zin in heeft: bijna een uur Noam Chomsky bij de Occupy beweging in Boston.
Verderop: week 44.

'ING en Aegon onderdeel van superkartel dat wereldeconomie beheerst'
Uit een onderzoek van de Universiteit van Zürich blijkt dat 40% van de
wereldeconomie wordt beheerst door een superkartel dat bestaat uit een kleine
groep van 147 bedrijven -voornamelijk banken en verzekeraars- waar ook het
Nederlandse ING en Aegon toe behoren. De studie bekeek alle 43.060
transnationale bedrijven en het web van eigenaars dat er zich tussen hen bevindt. 'In feite is minder dan 1%
van de bedrijven in staat 40% van het hele netwerk te controleren,' concludeerde James Glattfelder, een
complex systeem theoreticus aan het Zwitserse Federale Instituut in Zürich, die deelnam aan het onderzoek.
Door de enorme macht die dit superkartel bezit zijn hervormingen in de financiële sector buitengewoon
moeilijk. Het machtigste bedrijf van het superkartel -in complottheorieën ook wel aangeduid als 'Tyrell Corp'
(uit de legendarische SF-film Blade Runner)- is de Britse bank Barclays. Andere bekende megabanken
staan eveneens hoog genoteerd: JP Morgan Chase (6), UBS (9), Deutsche Bank (12), Goldman Sachs (18),
Morgan Stanley (21), Société Générale (24), Bank of America (25) en Lloyds (26). In de top 50 (2) vinden we
ook twee Nederlandse bedrijven terug: ING (41) en Aegon (45). Alle 147 bedrijven bezitten elkaar geheel of
gedeeltelijk, waardoor het hele systeem kwetsbaar is voor een grote crisis.
Enkelen hebben kritiek geuit op sommige aannames die de basis vormen van de studie, zoals het idee dat
eigenaarschap gelijk staat aan het hebben van controle. De Zwitserse researchers handelden echter niet uit
eigenbelang en pasten slechts mathematische modellen toe om de natuurlijke systemen van de
wereldeconomie in kaart te brengen. Hierbij werden gegevens van de Orbis database uit 2007, waarin 37
miljoen bedrijven en investeerders zijn opgenomen, gebruikt. Volgens macro-economisch expert John Driffil
(Universiteit van Londen) is de waarde van de studie niet zozeer het verkregen inzicht in wie de wereldwijde
economie controleert, maar in de nauwe banden die er zijn tussen 's werelds grootste bedrijven. De
financiële instorting van 2008 liet duidelijk zien dat zo'n stevig met elkaar verknoopt netwerk onstabiel kan
zijn. 'Als één bedrijf in de problemen komt dan verspreidt dat zich.'
Het onderzoek moet nog verder worden geanalyseerd, maar kan al wel worden gebruikt om zwakke punten
in het wereldwijde welvaartsnetwerk op te sporen, zodat in de toekomst nieuwe financiële rampen kunnen
worden voorkomen. Uit de studie komt tevens naar voren dat bedrijven hoofdzakelijk om zakelijke redenen
nauwe banden met elkaar aangaan, en niet zozeer om politieke controle over de wereld te verkrijgen.
Daarvoor vertegenwoordigt de kern van 147 bedrijven simpelweg té veel verschillende belangen. Het
superkartel kan echter wel besluiten om als één groep gemeenschappelijke belangen te verdedigen, zoals
zich gezamenlijk verzetten tegen hervormingen in de financiële sector.
Xander - (1) Daily Mail, (2) Infowars
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Euro-crash update: de Griekse revolte
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 03-11-2011
Welgeteld hield de door de mainstream media opgeblazen euforie over de
“definitieve redding van de Euro” slechts twee dagen aan. Toen werden de
rekenmeesters in plaats van de persberichten-overtikkers wakker. Leuk idee het
“stabilisatiefonds” EFSF als mega “special investment vehicle” maar als een 50%
haircut op Griekse schulden niet wordt gezien als een “credit event”, met andere
woorden een “trigger” om over te gaan op uitbetaling van CDS (credit default swap)
verzekeringen tegen afboeking, hoezo zal het EFSF dan overgaan tot uitbetaling van
de garanties (nog los van de duizenden miljarden die nodig zijn om Italië te redden of de Europese zombiebanken te bail-outen). Bovendien dekt het fonds slechts verliezen van 20% op schrot-staatsobligaties. Niet
echt een overtuigende investering als straks Italië de boeken schoon gaat maken met verliezen rond de
50%. Het EFSF is slachtoffer geworden van haar eigen paradox: aan de ene kant mag het failliet van
Griekenland niet tot uitbetaling van de miljarden rond Griekse schuld opgebouwde swaps leiden, aan de
andere kant kan het EFSF als swap niet overtuigen dat het tegen betalingsuitval verzekert. De hoer Europa
vangt weinig klanten. Rusland, China, Brazilië, niemand wil haar meer hebben.
Als dat allemaal nog niet genoeg is, gaan de Grieken ook nog experimenteren met iets dat “democratie”
heet. Een referendum over het aan de slaven-lijband van de EU liggen. In een poging zijn politieke overleven
te verzekeren (voor een paar maanden) en de complete economische kaalslag van Griekenland officieel te
onderschrijven wil de Griekse premier Papandreou (Bilderberg complotters kunnen zich helemaal uitleven
met deze man) een volksraadpleging, gepland voor december. Paniek in Brussel, Parijs, Berlijn en aan de
beursen: voor het eerst worden de Grieken bij de Euro-reddingspolitiek betrokken en waarom zouden zij
stemmen voor hun zelfvernietiging? Dit gespeel met volkswil kan uiteindelijk tot het uiteenvallen van de
Euro-zone leiden.
Toeval of niet, tegelijkertijd wordt nog snel eventjes de complete Griekse legertop uitgewisseld.
http://zapruder.nl/portal/artikel/euro_crash_update_de_griekse_revolte/rss

Bizar: geen controle op 6 miljard euro subsidies
Eén procent van het bbp verdwijnt jaarlijks in een donker gat. En het kabinet wil dat zo laten…
Een regering die meer dan de helft van het inkomen van vele hardwerkende
burgers afpakt, heeft extra veel uit te leggen. Het betalen van belasting is al geen
pretje - het inleveren van 52 procent van het inkomen heeft in zekere zin iets
immoreels. Een overheid zou nooit meer dan 49,9 procent mogen inpikken.
Of dat belastinggeld een goede bestemming krijgt, daarover zullen burgers altijd
redetwisten.
Subsidies
Maar wat de overheid intussen gewoon moet doen, is rekenschap afleggen, ofwel
de vraag beantwoorden of het belastinggeld doelmatig is besteed. Is dat niet zo - kan gebeuren - dan wordt
een andere bestemming gezocht of - liever nog - het geld teruggegeven aan de burger.
Gisteren maakte de Algemene Rekenkamer bekend dat Nederland jaarlijks blindelings zes miljard
(6.000.000.000,00) euro aan subsidies uitkeert. Tussen 2005 en 2009 blijkt ruim 87 procent van de
subsidieregelingen niet te zijn gecontroleerd op effectiviteit, terwijl dit wettelijk eens in de vijf jaar moet
gebeuren.
Van de subsidies die wél zijn geëvalueerd, gebeurde dat volgens de Rekenkamer ‘zelden deugdelijk’. Er is in
die periode geen enkele subsidie stopgezet. En voor subsidies tot 125.000 euro (toch een flinke smak geld)
hoeven ontvangers niet eens verantwoording van besteding af te leggen.
Donker gat
Hallo! Zes miljard euro! Per jaar! Dat is 1 procent van het Nederlandse bbp, datgene wat alle bedrijven en
burgers gezamenlijk in een jaar verdienen. En dat geld verdwijnt allemaal onverantwoord in een donker gat.
Het kabinet-Rutte had juist als voornemen om alleen nog subsidies te geven als bewezen is dat ze effect
hebben. Daarom verbijstert de nogal arrogante reactie van minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA)
op de kritiek van de Rekenkamer. De Jager wil geen kwaliteitsnormen vastleggen en voelt er niets voor om
de geldkraan dicht te draaien als een subsidie niet werkt.
Belachelijk, en schadelijk voor het aanzien van de wel deugdelijke subsidieontvangers.
Bron: http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Commentaren/319343/Bizar-geen-controle-op-6-miljard-eurosubsidies.htm
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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Libië 10 mythes over de oorlog
Complete artikel: www.dewereldmorgen.be
Er is daarover al heel wat geschreven. Hier zetten we nog eens de belangrijkste
mythes (leugens) op een rij in de hoop dat we bij een volgende gelegenheid
tweemaal nadenken vooraleer ten strijde te trekken. We baseren ons daarbij op
onverdachte bronnen.
1. Net zoals in Tunesië en Egypte kwam het volk massaal in opstand tegen een
autoritaire leider
Libië is Egypte of Tunesië niet. Libië is een stammenmaatschappij. De stammen bepalen nog steeds in grote
mate de houding van de bevolking. De meeste en belangrijkste stammen steunden Khaddafi, en dit tot op
het einde.
De levensstandaard is in Libië ook veel beter dan in de twee andere landen. Libië staat op de VN-ranglijst
van menselijke ontwikkeling (Human Development Index) op de 53ste plaats. Tunesië op de 81ste en
Egypte op de 101ste. Het inkomen per hoofd van de bevolking is in Libië bijna driemaal zo groot als in
Egypte en meer dan tweemaal dat van Tunesië. Huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg zijn vrij goed
georganiseerd en heel wat diensten en basisgoederen zijn spotgoedkoop.
Khaddafi was allesbehalve een democraat, maar genoot in tegenstelling tot beide andere Magreblanden
steun van een groot deel van de bevolking. De sociale ontwikkeling zat daar voor veel tussen. In het oosten
had hij van oudsher veel minder steun, idem bij de Berberbevolking. Dat had te maken met achteruitstelling
van de regio en gebrek aan democratie.
In de jaren negentig had er al eens een belangrijke opstand plaatsgevonden in het oosten. Die werd toen
bloedig de kop ingedrukt. Deze keer was er het elan van de Arabische lente en kon de opstand rekenen op
buitenlandse militaire inmenging.
Het gegeven van de stammenmaatschappij zal het voor de overgangsraad moeilijk, zoniet onmogelijk
maken, om een stabiele regering te vormen en heel het land onder zich te verenigen. [1]
2. Het ging hier net zoals in Tunesië en Egypte om een vreedzame opstand van de bevolking
Het begon op 15 februari met vreedzame betogingen van jongeren en politieke leiders in Benghazi, in het
oosten van het land. Een elite-eenheid onder leiding van een zoon van Khaddafi beantwoordde een van die
manifestaties met buitensporig en onverantwoord geweld. Daarbij vielen een kleine twintig doden, zowel bij
de manifestanten als bij de politie.
Reeds na drie dagen gingen de vreedzame protesten over in een gewapende opstand en kreeg de rebellie
het karakter van een burgeroorlog. Een heel ander plaatje dus dan te zien was geweest in Tunesië of
Egypte. Van in het begin kon je op TV-beelden rebellen zien met het geweer in aanslag.
De eerste grote gewapende operatie was de aanval op de gevangenis van Benghazi. Van in het begin was
het duidelijk dat ze zich organiseerden voor een militair treffen met het leger van Khaddafi. Deze opstand
was kennelijk voorbereid. De opstandelingen konden daarbij rekenen op de steun van de veiligheidsdiensten
uit de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en andere Arabische landen, die al een hele tijd actief waren in het
land.
In het begin waren het leger en de politie totaal verrast. De rebellen slaagden er in enkele dagen tijd in om
praktisch het hele oosten van het land te controleren. In die regio liepen heel wat militairen over. Pas na
enkele dagen begon het leger van Khaddafi een antwoord te bieden op dit offensief vanuit het oosten. [2]
3. Khaddafi was van plan een genocide te plegen tegen zijn bevolking, bombardeerde zijn eigen volk en
verspreidde viagra om massaverkrachtingen te organiseren
De aantijging van ‘genocide’ kwam van Ibrahim Dabbashi, de permanente vertegenwoordiger van Libië bij
de VN, die helemaal in het begin overliep. Zijn verwijzing naar genocide was nergens op gebaseerd en wordt
door mensenrechtenorganisaties niet au sérieux genomen. De beschuldiging was strategisch wel heel
belangrijk omdat een genocide een militaire interventie door of vanuit de VN rechtvaardigt.
De beschuldiging zijn eigen bevolking te bombarderen kwam van Al Jazeera en BBC. Het kon niet bevestigd
worden door onafhankelijke bronnen, wat zowel de defensieminister van de VS als de opperbevelhebber van
het VS-leger achteraf moesten toegeven.
De letterlijk meest lullige mythe was die van de verspreiding van viagra, verspreid door Al Jazeera. Het
bericht werd overgenomen door Hillary Clinton, door de VS-ambassadeur bij de VN en door de
hoofdaanklager bij het Internationaal Gerechtshof. Professor Cherif Bassiouni, medeoprichter van het
Internationaal Strafhof en werkzaam geweest bij de VN, ging ter plaatse kijken en kon vaststellen dat er
slechts sprake was van vier gevallen van verkrachting. [3]
4. Er was buitenlandse tussenkomst nodig om een bloedbad te voorkomen en tot een oplossing te komen
De Afrikaanse Unie heeft bemiddeld en een vreedzame oplossing voorgesteld. Ook de Venezolaanse
president Hugo Chávez heeft voorgesteld om te bemiddelen. Het voorstel van de Afrikaanse Unie werd door
Khaddafi aanvaard, maar door de NAVO en de rebellen van tafel geveegd.
De overtuiging dat Khaddafi een bloedbad zou aanrichten, was het sleutelargument om tot militair ingrijpen
over te gaan. De eerste week van de opstand vielen er 84 doden, langs beide zijden. Dat is (te) veel, maar
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geen bloedbad. Achteraf is ook gebleken dat Khaddafi bij heroverde steden als Zawiy, Misurata en Ajdabiy
geen bloedbad heeft aangericht. Ten slotte is nu duidelijk dat maandenlange oorlog tienduizenden
slachtoffers heeft gemaakt. Er is dus veeleer een bloedbad aangericht dan wel vermeden.
De NAVO, aangevoerd door Frankrijk en Groot-Brittannië, koos resoluut voor de militaire aanpak. Volgende
redenen hebben daarbij een rol gespeeld: Libië heeft de grootste oliereserves van Afrika. Zowel Europa als
de VS willen hun (militaire) greep op het continent versterken nu opkomende groeilanden zoals China meer
en meer vaste economische voet beginnen te krijgen op het Afrikaanse continent.
Wellicht zal de VS in het land een militaire basis installeren. Bijkomende redenen zijn de gedaalde
populariteit van Sarkozy; militaire lobby’s en operationele legers die baat hebben bij ‘echte’ militaire
‘oefeningen’; het tegenhouden van vluchtelingen. Uiteraard werden deze redenen verzwegen en werd de
hele operatie – zoals gewoonlijk – verpakt als een humanitair optreden. [4]
5. Khaddafi zette zwarte huurlingen in om de rebellen te bestrijden
Nog zo’n mythe verspreid door Al Jazeera. Ze werd onderuit gehaald door o.a. Human Right Watch. Maar
ondertussen was en is het kwaad geschied.
In Libië werkten tot begin dit jaar zo’n 2,5 miljoen migranten, waaronder veel zwarte Afrikanen. Ook een klein
deel van de Libische bevolking is zwart. Vóór de opstand was er geen sprake van discriminatie of ernstige
raciale problemen.
Nadat de mythe bij het begin van de opstand werd gelanceerd, sloeg die situatie om en werden zwarten het
mikpunt van agressie en doodslag. De rebellen hebben zich in dat verband schuldig gemaakt aan
systematische discriminatie en zware schendingen van mensenrechten. Er is o.a. melding gemaakt van een
‘zwart’ dorp waarvan de gehele bevolking ‘verdwenen’ is na de belegering van de rebellen. In de mainstream
media werd en wordt deze kwestie nagenoeg volledig verzwegen. [5]
6. Khaddafi werd verdreven door de rebellen. De NAVO zorgde vooral voor luchtdekking zodat er geen
burgerslachtoffers zouden vallen
De NAVO heeft het zolang mogelijk geheim gehouden, maar het is uiteindelijk toch uitgekomen dat de
militaire operaties in feite gevoerd werden door gespecialiseerde commando’s van Frankrijk en GrootBrittannië. Ook elite-eenheden van Jordanië en Qatar waar daarbij betrokken. Rebellen werden vooral in de
media opgevoerd als cover voor de publieke opinie wereldwijd.
Het is ook zonneklaar dat de NAVO van bij aanvang zich niet gehouden heeft aan de VN-resolutie. Het ging
niet om het beschermen van burgerslachtoffers, maar om de val van Khaddafi. Dat is ook met zoveel
woorden vrij snel toegegeven door zowat alle politieke leiders van de NAVO-landen.
President Obama ziet de gebruikte methode in Libië als een model voor toekomstige militaire interventies.
Bij de klassieke militaire interventies werden ‘eigen’ grondtroepen massaal ingezet. Libië toont dat het ook
anders kan. De grondoorlog moet uitbesteed worden aan lokale troepen of bevriende legers uit de regio.
Speciale eigen eenheden kunnen dan tot een minimum beperkt worden en zelfs verborgen gehouden
worden voor de publieke opinie. De ‘light’ interventie (‘light-footprint approach’) is m.a.w. te verkiezen boven
de massale ontplooiing van buitenlandse troepen onder Bush. Volgens Britse militairen moet de NAVO zich
in het vervolg meer toeleggen op het trainen van de lokale of bevriende legers. [6]
7. De rebellen zijn vrijheidstrijders die onze steun verdienen
De Overgangsraad wordt gedomineerd door mensen uit het oosten, islamisten en figuren met een
bedenkelijke reputatie. De voorzitter van de Nationale Overgangsraad (NTC) van de rebellen is Mustafa
Abdel-Jalil. Hij was voordien minister van Justitie en de rechter bij de terdoodveroordeling van de Bulgaarse
verpleegkundigen.
De sterke man van Tripoli is een voormalig kopstuk van de Libische tak van Al Qaeda. Zijn organisatie stond
tot voor kort op de lijst van verboden terroristische organisaties. De man onderhield o.a. nauwe contacten
met Al-Qaeda-strijders in Irak en meer in het bijzonder met Abu Musab al-Zarqawi, een ander kopstuk van
Al-Qaeda, afkomstig uit Jordanië.
Uiteraard kan die overgangsraad vanwege de petroleum op heel wat goodwill rekenen bij de
wereldgemeenschap. Maar alvast de Afrikaanse Unie alsook een aantal landen uit Latijns-Amerika erkennen
de Overgangsraad niet.
De manier waarop Khaddafi aan zijn einde kwam en waarop de zwarte bevolking wordt behandeld belooft
ook al niet veel goeds. [7]
8. Bij de bevrijding van Tripoli brak er massale vreugde uit
Reporters ter plaatse getuigden dat na de inname van Tripoli de lokale bevolking zowat volledig afzijdig bleef
en de toekomst angstig afwachtte. The Economist bijvoorbeeld, stelt vast dat Al Jazeera, die van bij het
begin is opgetreden als een propaganda verlengstuk van de rebellen, in Benghazi grote massa’s heeft
getoond. Maar in Tripoli moesten ze het stellen met ‘close ups van enkele politieke agitators’.
De ‘ernstige’ zender BBC heeft een juichende menigte getoond met vlaggen van … India. De Indiase vlag
gelijkt (van ver) op die van Libië. Je moet het gezien hebben om het te geloven. [8]
9. Mede dankzij Al Jazeera kregen we een evenwichtige berichtgeving over de oorlog
In de beginjaren vervulde Al Jazeera een belangrijke rol om het monopolie van de al te pro-westerse pers te
doorbreken. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de berichtgeving over de invasie in Irak. Maar de laatste tijd is
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in die houding verandering gekomen. De zender is in bezit van de emir van Qatar, het land dat een
prominente rol speelde in de militaire interventie in Libië.
Wiens brood… Het is dan ook geen toeval dat de zender een sleutelrol heeft gespeeld in het winnen van de
wereldopinie voor een militaire interventie in Libië. Het verspreide o.a. de mythes dat het Libische leger zijn
eigen bevolking bombardeerde, van de op til zijnde ‘genocide’, van het inzetten van zwarte huurlingen door
de Libische regering en het gebruik van viagra om massaverkrachtingen mogelijk te maken. De zender
verzweeg de belangrijke rol die de speciale grondtroepen van Groot-Brittannië, Frankrijk, Jordanië en …
Qatar hebben gespeeld in de verovering van Tripoli.
Het is uitgelekt dat de zender onder zware druk stond van de VS en dat de hoofdredacteur – die
ondertussen is opgestapt – daarvoor gezwicht is.
De mainstream berichtgeving in het Westen was al evenmin denderend te noemen. In Irak en Afghanistan
werd ‘embedded journalism’ uitgeprobeerd. Daarbij worden journalisten ingekapseld in het bevriende leger
en aan de leiband gehouden. Ze kunnen wel nog hun ding doen, zij het in zeer beperkte mate.
In de oorlog in Libië is men nu nog een stap verder gegaan. Daar maakte de NAVO zijn eigen reportages,
die de journalisten – thuis – dan naar believen konden gebruiken. Een journalist van Le Nouvel Observateur
bracht dit aan het licht.
De NAVO maakte twee soorten reportages, of misschien moeten we veeleer spreken van promotieclips. De
ene waren volledig af en klaar om uit te zenden. Bij de andere kon de journalist nog wat commentaar
toevoegen en het logo van zijn of haar zender. Uiteraard waren op die clips geen militairen of woordvoerders
van de NAVO te zien. De reportages werden gratis ter beschikking gesteld aan de journalisten. [9]
10. Met de val van Khaddafi heeft de NAVO zijn werk volbracht
Twee weken geleden heeft de NAVO zijn mandaat verlengd met 90 dagen. Dat is gebeurd zonder
goedkeuring van de VN. De NAVO bleef en blijft ook na de val van Tripoli het luchtruim controleren van
Libië. Dat veronderstelt vrije toegang tot de zee- en luchthavens, die feitelijk ingericht zullen worden als
militaire bases.
Ze deden en doen dat zogenaamd op vraag van de Overgangsraad. De kans is groot dat de VS een militaire
basis wil oprichten op het grondgebied. Daar zouden ze eindelijk het hoofdkwartier van AfriCom (Militair
Commando van de VS voor Afrika) kunnen vestigen, dat zich nu in Duitsland bevindt.
Het is ondertussen ook bekend dat de NAVO het nieuw op te richten Libische leger zal trainen en
bewapenen.
Tien jaar na de invasie in Afghanistan en acht jaar na die in Irak is het Amerikaanse leger nog altijd ter
plaatse en het ziet er niet naar uit dat ze daar snel zullen vertrekken; enkel een troepenvermindering staat
op het programma. Een zelfde scenario valt te vrezen voor Libië. [10]
Geïnspireerd en gebaseerd op Forte M., ‘The Top Ten Myths in the War Against Libya’, 31 augustus 2011,
http://www.counterpunch.org/2011/08/31/the-top-ten-myths-in-the-war-against-libya/.
door Marc Vandepitte
Bronnen: zie http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/10/20/dood-van-khaddafi-tien-mythes-over-deoorlog-tegen-libie
Zie ook reacties op: http://www.zaplog.nl/zaplog/article/libie_10_mythes_over_de_oorlog

‘Dodelijke schimmel verovert Nederland’
De dodelijke en buitengewoon resistente schimmel Aspergillus fumigatus verovert Nederlandse huishoudens
als een speer. Dat zegt arts-microbioloog Paul Verweij van het UMC St. Radboud. Volgens Verweij heeft de
schimmel dit najaar alleen al 210% meer slachtoffers gemaakt (red.) dan in het gehele voorgaande jaar
2010. Verweij luidt de noodklok.Aspergillus fumigatus is een zéér algemeen voorkomende schimmel. De
schimmel komt op zeer uiteenlopende substraten voor, van bosbodems tot boterhammen tot menselijke
neusslijmvliezen.
Volgens Paul Verweij is er nu een schimmelstam in omloop die volledig resistent is tegen alle vormen van
antibiotica. Volgens Verweij is dit te danken aan het excessieve gebruik van antibiotica in de bioindustrie. De
onderzoeker waarschuwt de Nederlandse bevolking om hun woningen goed schoon en vochtvrij te houden.
Volgens Verweij is het voornaam de luchtvochtigheid in huis beneden de 62% te houden. Ook waarschuwt
Verweij om iedere beginnende longontsteking zéér serieus te nemen (red.).
In de winter vallen meer mensen ten prooie aan schimmelinfecties. Dit zijn met name huidinfecties (Candida
sp. – red.) rondom voeten, anus en geslachtsdelen.
Lees meer: http://www.nujij.nl/algemeen/dodelijke-schimmel-verovertnederland.14227549.lynkx#ixzz1bu1C19g5
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NAVO troepen gaven Gadaffi bewust aan rebellen om te worden vermoord
Libië dreigt tweede Irak te worden - Westerse oliebelangen veilig gesteld
De barbaarse manier waarop Gadaffi werd afgemaakt lijkt exemplarisch te zijn
voor wat het zogenaamd 'bevrijde' Libië te wachten te staat.
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de gisteren omgekomen Libische leider
Muammar Gadaffi eerst door special forces van de NAVO gevangen werd
genomen, in beide benen werd geschoten en vervolgens bewust aan de rebellen werd overgegeven,
wetende dat hij door hen zou worden vermoord. (1)
Gadaffi werd in de buurt van zijn thuisstad Sirte door NAVO troepen opgepakt en, om te voorkomen dat hij
vluchtte, in zijn beide benen geschoten. Vervolgens werden de rebellen op de hoogte gesteld waar zij hem
konden vinden. Er waren twee redenen voor deze handelswijze: ten eerste mocht de aanwezigheid van
NAVO grondtroepen in Libië niet officieel bekend worden, omdat hiermee het VN mandaat werd overtreden.
Ten tweede wilde men de rebellen -die er niet in geslaagd waren om Sirte te veroveren- een psychologische
overwinning bezorgen. Het zou veel beter overkomen dat Gadaffi door zijn eigen volk was vermoord dan
door de NAVO.
Westerse leiders, die beseften dat de huidige interim leiders zolang Gadaffi nog leefde geen kans maakten
om een stabiele regering te vormen en een einde te maken aan de oorlog, waren hiervan op de hoogte.
Gadaffi's dood maakt weliswaar een snelle NAVO aftocht uit Libië mogelijk, maar zal naar het zich laat
aanzien echter geen einde maken aan de gewapende strijd in het land, zeker niet nu Gadaffi loyalisten de
dood van hun leider ongetwijfeld zullen willen wreken.
Libië tweede Irak?
Volgens de reguliere media probeert Gadaffi's zoon Saif al Islam naar buurland Niger te vluchten (2). Het is
echter ook mogelijk dat hij bij zijn eigen Qadhafah stam blijft, die zich samen met drie andere stammen hevig
blijft verzetten tegen de Nationale Overgangs Raad (NTC) en de door deze raad vertegenwoordigde
stammen van Cyrenaica in oostelijk Libië.
De NTC heeft tot nu toe laten zien niet in staat te zijn om over Libië te regeren. De milities van de rebellen in
Tripoli maken voortdurend ruzie met de gewapende groepen in het westen van Libië en de islamistische
milities -inclusief de Moslim Broederschap en elementen die verbonden zijn met al Qaeda- die delen van
Tripoli en oost Libië controleren. Een toename van het aantal bloedige conflicten en confrontaties ligt dan
ook voor de hand (1). Het is zelfs niet onwaarschijnlijk dat Libië een tweede Irak wordt, een instabiel land dat
wordt verscheurd door geweld.
NWO-doctrine Soros/Obama
De val van het regime en de dubieuze wijze waarop deze is tot stand is gekomen -terwijl Deense F-16's nog
vóór er in Libië een schot was gelost in Italië trainden, leidde een lokaal vuurgevecht bij Bengasi razendsnel
tot een door de NAVO voorbereide en gesteunde opstand- heeft waarnemers, zakenmensen en regeringen
over de hele wereld doen beseffen dat geen enkel land meer veilig is. NWO topman George Soros -de grote
en sturende man achter Barack Obama- is er in geslaagd zijn extreem linkse 'responsibility to protect'
doctrine op te leggen aan zowel de Amerikaanse regering als de VN. Met deze doctrine in de hand worden
onder het mom van het 'beschermen van de burgerbevolking' regimes die zich (beginnen te) verzetten tegen
buitenlandse (Westerse) inmenging één voor één ten val gebracht.
Olie- en gascontracten veilig gesteld
Gadaffi, die in 2003 zijn kernwapenprogramma opgaf, met het Westen ging meewerken en in 2007 een
contract afsloot met Frankrijk voor de bouw van de eerste Libische kerncentrale, moest verdwijnen omdat hij
zelf wilde bepalen wie de olie- en gasvoorraden in zijn land mocht exploiteren. De VS en Frankrijk hebben
nu wat ze met de oorlog beoogden te bereiken: een zwakke, door het Westen opgezette en gesteunde
regering (de NTC) en een instabiel land, dat gemakkelijk te beïnvloeden en te besturen is. De Westerse olieen gas contracten zijn hiermee tot in lengte van jaren veilig gesteld.
Westerse propagandamachine
Gadaffi was beslist geen lievertje, maar als naar de geschiedenis van Libië wordt gekeken was zijn 42 jaar
durende heerschappij een kalme opbloeitijd vergeleken bij de al honderden jaren lang voorkomende onrust,
die ontstond doordat het land door allerlei buitenlandse machten werd overheerst. Nu hij dood is lijken
verbeteringen in Libië ver weg. De Westerse propagandamachine draait echter op volle toeren en bejubelt
de zogenaamde 'bevrijding' van Libië. In 2001 en 2003 kwamen uit Baghdad Irak) en Kabul (Afghanistan)
vergelijkbare berichten. Omdat we weten hoe het daarna écht in deze landen is verlopen, valt ook voor Libië
het ergste te vrezen. (3)
Xander
(1) DEBKA
(2) NU
(3) KOPP
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'Wanneer trekken we eindelijk de stekker uit de EUSSR?'
Toonaangevende Duitse economische kranten schrijven over dreigend collectief bankroet hele EU
'De rellen in Athene en Rome (foto) zijn slechts een voorproefje van wat de hele
EU te wachten staat.'
De voormalige Sovjet dissident Vladimir Bukowski roept al jaren dat de EU in
steeds meer opzichten op de totalitaire USSR gaat lijken en was één van de
eersten die de Unie daarom de 'EUSSR' noemde. Volgens Bukowski zetelt in
Brussel een dictatoriaal regime dat zich hoegenaamd niets aantrekt van de wil
van de volken die in de EU-lidstaten leven en dat er net als de voormalige
Sovjetleiders op uit is hen permanent te onderdrukken. De Duitse auteur en criticus Udo Ulfkotte schrijft dat
alle politici die deze duidelijke tekenen niet opmerken, waarschijnlijk eenzelfde lot zullen ondergaan als hun
collega's in de laatste dagen van de Sovjet Unie, en straks 'blij mogen zijn als ze het er levend vanaf zullen
brengen.'
De term 'EUSSR' zal voor veel door de massamedia geïndoctrineerde Europeanen waarschijnlijk absurd
overkomen. Bij een wat nadere beschouwing zal echter iedere enigszins met intelligentie behepte
Europeaan moeten toegeven dat de EU de wil van het volk onderdrukt. Dat begon al in 1992 toen de Denen
tegen het Verdrag van Maastricht stemden. In dit verdrag werden allerlei soevereine rechten van de lidstaten
aan Brussel overgedragen. De Denen moesten daarna net zo lang opnieuw over het Verdrag stemmen,
totdat het gewenste resultaat was bereikt.
Ondemocratisch gedrag handelsmerk EU
Dit democratie onwaardige toneelspelletje werd daarna het handelsmerk van de EUSSR: alle ongewenste
uitkomsten worden net zo lang in stemming gebracht totdat het gewenste resultaat tot stand komt. In 2011
stemden de Ieren tegen het Verdrag van Nice. Geen probleem voor de Brusselse despoten: de Ieren
moesten gewoon opnieuw blijven stemmen totdat het Verdrag er wél doorheen kwam.
In 2005 stemden de Fransen en wij Nederlanders tegen een Europese Grondwet. U zult ongetwijfeld nog
heel goed weten wat er gebeurde: de Grondwet werd onder een andere naam -het Verdrag van Lissabontóch ingevoerd, maar daar kregen we helemaal niets over te zeggen. De Ieren stemden in 2008 nog wel
tegen het Verdrag, maar daarna volgde weer hetzelfde spelletje. En vorige week stemde Slowakije tegen de
vergroting van het Euro Reddingsfonds. Oplossing? Regering laten vallen en slechts enkele dagen later
opnieuw 'democratisch' in stemming brengen, zodat de vergroting wél goedgekeurd werd.
Vrijwel alle gevestigde partijen pro-EU
Deze hele ontwikkeling heeft niets met verschillende programma's van de politieke partijen te maken. De
socialistische regering van Spanje ondersteunde net zo goed het overdragen van de echte macht aan
Brussel als de conservatieve regering in Frankrijk. Geen enkele gevestigde Europese politieke partij heeft
zich verzet tegen de totstandkoming van de antidemocratische Brusselse EUSSR.
Juist dat gegeven zou op de middellange termijn wel eens de nekslag voor deze partijen kunnen betekenen.
De toekomst lijkt namelijk steeds meer beheerst te gaan worden door sterk in opkomst zijnde anti-EUSSR
partijen en bewegingen. Net als in 2012 de conservatieven in Frankrijk zullen de socialisten in Spanje, die
jarenlang gedwee alle dictaten van Brussel hebben uitgevoerd, bij de verkiezingen volgende maand een
zware nederlaag lijden. In eigen land zien we de twee enige écht EU-kritische partijen, de PVV en de SP,
vrijwel voortdurend op winst staan in de peilingen.
Vlammen in Rome en Athene slechts voorspel
De machtsgeile regerende Europese politici beseffen heel goed dat als de eurozone uiteindelijk instort -en
daarmee het hele euro piramidespel- de burgers kunnen fluiten naar een groot deel van hun spaargeld en
pensioenen. Als dat gebeurt zullen de gewelddadige vlammen die we in Athene en Rome hebben gezien
nog maar een voorproefje zijn van wat de huidige politici in hun thuislanden te wachten staat. Nu al kan geen
enkele Griekse politicus zich meer in een restaurant in de hoofdstad Athene vertonen. Ze mogen zelfs van
geluk spreken als ze als straathonden weggejaagd worden. In Griekse kranten wordt al openlijk gesproken
over het gat in de grond waar de politici de komende weken in zullen worden gegooid. 'De schuldencrisis
wordt levensgevaarlijk,' kopte het Duitse Handelsblatt.
De hele EU failliet?
Nu zelfs de EU getrouwe massamedia steeds vaker over een mogelijke valutahervorming mogen berichten
kunt u er zeker van zijn dat deze optie -die nog maar enkele maanden geleden werd weggehoond- door de
politiek nu als een serieuze optie wordt beschouwd. De tekenen aan de wand zijn in de media dan ook legio:
'Griekenland heeft veel meer geld nodig'; 'Oplossing noodfonds laat op zich wachten', S&P dreigt met
afwaardering vijf EU-landen en 'Pensioenfondsen in acute problemen' zijn slechts een greep uit de steeds
negatiever wordende nieuwsberichten. In Duitsland schrijven nu ook de meest serieuze economische
kranten over de mogelijkheid dat niet alleen Griekenland, maar zelfs de hele EU collectief failliet gaat.
EU politici weten het niet meer
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Terwijl dit soort dreigende en soms zelfs schokkende berichten en elkaar steeds sneller opvolgen wordt
duidelijk dat het aangekondigde, nogmaals fors te vergroten Europese Reddingsfonds -dat mogelijk 1 a 2
biljoen euro moet gaan bevatten- er hoogstwaarschijnlijk nooit gaat komen. De Britse krant The Telegraph
wist namelijk beslag te leggen op de slotverklaring van de EU top, waaruit blijkt hoe hulpeloos de Europese
politici eigenlijk zijn. Het document staat bol van holle frasen en bevat nauwelijks enige substantiële inhoud.
Ondertussen liegen en bedriegen onze regeringen en ministers vrolijk verder over de zoveelste financiële
noodmaatregel waarmee de euro(zone) deze keer écht 'gered' zal worden.
Het internationale persbureau Reuters heeft een interactieve grafiek gepubliceerd die ook voor mensen
zonder enig economisch inzicht met een paar muisklikken te begrijpen is. Als men op deze kaart op de
Franse staatsschulden klikt, wordt duidelijk dat de 'euro crisis' niet alleen maar de eurozone treft. De Franse
banken hebben namelijk nog hogere schulden bij Britse, Amerikaanse en Japanse banken als bij partijen in
de eurozone. Dat betekent dat als de Franse banken omvallen, ook Amerika, Groot Brittannië en Japan
zwaar getroffen worden.
Nederlanders betalen weer het meest
De interactieve kaart maakt dus duidelijk dat niet alleen in de eurozone de koorts steeds hoger oploopt. En
wat doen onze politici daaraan? Zij verbieden het gebruik van een koortsthermometer, want daar komt de
aankondiging van een verbod op het door ratingsbureaus publiceren van de kredietstatus van de landen in
de eurozone op neer. Wat we van onze Nederlandse politici kunnen verwachten is eveneens duidelijk:
Nederlanders dragen per hoofd van de bevolking -op de Luxemburgers na- het meeste bij aan het Europese
noodfonds, namelijk 2669 euro per persoon. Als het aan Europa en Den Haag ligt wordt dit bedrag de
komende maanden verveelvoudigt.
Nieuwe oorlog in Europa?
De Franse president Sarkozy verklaarde dat 'degenen die de euro vernietigen daar verantwoording voor
zullen moeten dragen, omdat de conflicten op ons continent dan weer zullen terugkeren.' In Europese
kranten en talkshows wordt dan ook al openlijk gespeculeerd over een nieuwe Europese oorlog die zou
kunnen ontstaan nadat de eurozone in elkaar is gestort. Dat vooruitzicht is bepaald niet nieuw; de Duitse
auteur Udo Ulfkotte schreef twee jaar geleden al een bestseller met de titel 'Voorzichtig: Burgeroorlog'. Toen
werd hij hij daar nog meewarig op aangekeken, iets dat slechts 24 maanden later totaal veranderd is.
Wat doen we eraan?
Zo langzamerhand moeten we ons als samenleving de vraag gaan stellen hoe wij na de komende ernstige
financiële en economische crisis een nieuw begin kunnen maken. De huidige politici hebben daar overigens
al een antwoord op gevonden, want op welk beleidsterrein worden we al jaren ongekend voorgelogen door
de politiek en de media? Het antwoord is te waar om mooi te zijn.
Hoe dan ook, de chronisch zieken in ons land zijn met het vrijwel compleet verdwijnen van het PGB de
eersten die zwaar moeten boeten voor de ongelimiteerde steun van onze politiek voor Brussel en de geldover-de-balk smijtende Grieken, Italianen en Fransen. Laten we hopen dat de EU-kritische gedoogpartij PVV
woord houdt en hier in uiterlijk 2012 definitief een streep doorheen zet. Al valt te verwachten dat de huidige
regeringspartijen VVD en CDA -net als de Slowaakse regering deed- dan alsnog steun zullen zoeken en
krijgen van de zo mogelijk nog ergere globalistische pro-Brussel partijen PvdA, D66 en GroenLinks.
Xander - (1) KOPP

‘Vakantievilla kroonprins op zeer gevaarlijke plek’
’Er zijn hier aardbevingen, tsunami’s en lawines’
Willem-Alexander en Maxima met hun kinderen in Argentinië. ©EPA
Willem-Alexander en Maxima lijken weer een domme keuze gemaakt te
hebben bij de aankoop van grond voor hun buitenlandse droomvilla. De
aangekochte percelen in een jetsetoord in het Argentijnse dorp Villa La
Angostura liggen volgens lokale reddingswerkers op ‘een van de gevaarlijkste plekjes op aarde.’
Het exclusieve skioord aan de voet van het Andesgebergte ligt sinds de vulkaan Puyehue uitbarstte op 4 juni
begraven onder de as. ‘Wij krijgen wij hier als eerste de volle laag. Verder hebben we hier aardbevingen,
bosbranden, tsunami’s en lawines. Zeg jullie kroonprins maar dat hij de volgende keer eerst advies bij ons
mag komen inwinnen’, zegt noodhulpcoördinator Cristián Sandoval vandaag in de Telegraaf.
Willem-Alexander en Maxima schaften er twee jaar geleden twee percelen grond, met een oppervlakte van
3000 m2, aan om daar een vakantiehuis te gaan bouwen.
Ook de broer van Maxima, Martin Zorreguieta, ondervindt de gevolgen van de vulkaanas. Zijn restaurant
Tinto Bistro ligt ook in de bosrijke villawijk en wordt nog altijd omringd door het vulkaanzand. Martin heeft
vanwege de asramp al personeel moeten ontslaan. Dertig procent van de bevolking van Villa La Angostura
is vertrokken.
(Redactie) 26/10/11 Bron: A.D.
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Columnist Rene Tissen (Nyenrode) bedreigd voor schrijven van de waarheid
Micha Kat © 2011 – AccountingWEB NL
Rene Tissen (foto) die al jaren voor RTL Z columns en commentaren verzorgt over de
economie waarbij hij -naast de site van AccountingWEB.nl- vrijwel de enige is die de
waarheid durft te verkondigen, blijkt te zijn bedreigd om de inhoud van zijn stukken. Dat
bekent René Tissen in zijn laatste column (De zaak is al lang out of control (zie
hieronder)) waarin hij opnieuw het einde aankondigt voor de Euro. Hiermee wordt eens te
meer het in de kern criminele karakter onderstreept van het ‘financieel-economische
establishment’ waartoe ook de accountancy behoort en de NBA.
Aanhoudende fraude
Jaar in jaar uit is de NBA en diens voorganger het NIVRA gewezen op het bedrog van de Register
Aaccountants (RA) en de aanhoudende fraude bij de audits (controle-onderzoeken) van met name
beursgenoteerde ondernemingen en banken. Met name bij de audits van de banken is gezwendeld op een
dermate structurele en consequente manier, dat thans openlijk wordt toegegeven
dat er niemand meer is met enig zicht op de werkelijke situatie op de balansen..!
‘Verdienstenmachine’
De Europese Commissie en de Europese bankentoezichthouder weten dus
niet precies hoe gezond grote banken in Europa zijn. Dat vormt momenteel
een belemmering voor de gewenste snelle besluitvorming over een
gecoördineerde kapitaalversterking van banken zo moest het FD melden. Nooit
hebben de ‘belangenbehartigers’ van de RA’s willen luisteren: de corrupte
‘verdienmachine’ moest in hun accountantsbureaus kennelijk blijven doordraaien
tot de laatste snik, tot de allerlaatste euro uit de zakken was geperst van de kleine
stakeholder. Nu het is allemaal te laat.
Pay Day
Het einde is nabij, zoals Tissen schrijft:
“Ik vrees daarom dat het moment van de waarheid voor burgers aanstaande is, namelijk het moment dat
duidelijk wordt dat er in feite maar één partij is die de rekening zal moeten betalen en dat is de bevolking.
Weg autonomie, weg welvaart, weg toekomst. Naar goed politiek gebruik zullen de voorstellen keurig
‘verpakt’ worden in complexe (en niet uit te leggen) financiële constructies en voorzien worden van een
overdaad aan politieke ego-retoriek om onkunde te kunnen verbergen.” Juist inzake de door Tissen
genoemde ‘complexe en niet uit te leggen financiele constructies’ hebbend de accountants een misdadige
rol gespeeld, aangevoerd door de NBA.
‘Repo-accounting’-fraude.
Met de val van Dexia in België is het begin van het einde ingeluid. Deloitte was de accountant van deze
rampenbank, maar we zijn het stadium al lang voorbij dat we nog geïnteresseerd zijn in onderzoeken naar
hoe de ‘controleurs’ van Deloitte de zaak bij Dexia hebben lopen flessen.
In elk geval zullen de jaarcijfers van de grootbank van 2010 wel zijn afgetekend ‘zonder voorbehoud’ net als
die van 2007 van Lehman door Ernst & Young. Op Zerohedge wordt in elk geval onthuld dat de ‘repoaccounting fraud’ die een cruciaal onderdeel vormde van de Lehman-zwendel na 2008 gewoon bleef worden
toegepast door de big four. Deloitte zal dus ook wel dergelijke trucages hebben toegepast bij Dexia. Moet
wel. Hoe kan een bank anders enkele maanden na een goedkeurende ‘er –is-niets-aan-de-handverklaring’ opeens kopje onder gaan?
Beklaagdenbankjes
Het is te hopen dat er als de ergste puinhopen van de financiele meltdown zijn opgetrokken er een soort van
Neurenberger processen komen waarin de hoofdschuldigen worden berecht. Accountants nemen dan een
belangrijke positie in in de beklaagdenbankjes.
***
Dit is de column van Rene Tissen die kennelijk aanleiding is voor bedreigingen:
x
De politieke situatie in Europa is hachelijk.
We zijn met z’n allen aan het einde van de rit gekomen
en denken allemaal anders over de toekomst;
zie daar maar eens uit te komen..
© René Tissen, 17 Oktober 2011 RTL-Z
Chaos
Europa is in chaos. Niet vanwege de terechte –en naar ik hoop aanhoudende- protesten van burgers tegen
de macht van het grote geld, maar vanwege de politieke impasse waarin de westerse wereld terecht is
gekomen. De G-20 bijeenkomst van de afgelopen week was ondubbelzinnig. Europa heeft nog maximaal
een week om met een allesomvattende oplossing voor de schuldencrisis te komen. Zo niet dan is het einde
oefening voor Europa en de Euro.
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IMF in de buitenspelval
De G-20 trok tegelijkertijd de handen van Europa af, door geen steun aan een voorstel van het IMF te
verlenen om het beschikbare steunfonds op te schroeven van zo’n 550 miljard dollar naar het dubbele, zo
niet drievoudige. Daarmee is de rol van het IMF uitgespeeld. Vanaf nu mag niet veel meer van deze
organisatie worden verwacht en gelukkig maar. Want ‘abstract’ geld drukken en met geld smijten kunnen we
allemaal. Dat blijkt wel uit het recente verleden en heeft de schuldencrisis alleen maar verergerd.
Hoe lang stralen deze lichtjes nog bij de ECB..?
Harakiri
Van de ECB mag eveneens niet veel meer verwacht worden, nu ook deze
centrale bank aan het einde van de rit is gekomen maar zich desalniettemin
gedwongen ziet om volop liquiditeitssteun aan de problematische lidstaten en de
Europese bankensector te blijven verlenen. Omdat niemand anders het doet. De
ECB kan inmiddels niet meer voor- of achteruit.
Duitse arrogantie
Op hun beurt mag van de bankensector ook niet veel meer worden verwacht en dat is even begrijpelijk als
schokkend. In kort tijd is de voorzitter van Deutsche Bank –Joseph Ackermann- uitgegroeid tot spreekbuis
van financieel Europa. Hij verzet zich tegen nog meer ‘haircuts’ voor de Europese banken. Hij –en met hem
de sector- vindt een afwaardering van de Griekse staatschuld met 21% wel genoeg, zelfs meer dan genoeg.
Ackermann weet zich gesteund door het International Institute of Finance (IIF). Dat zet heel eenzijdig de
toon door vast te stellen dat de Euro ontploft als de banken gedwongen worden om afwaarderingen van 50%
of meer te accepteren. Dan is het ‘game over’.
Extra lasten, dunne schouders
Verder deed bondskanselier Merkel de afgelopen week wederom een duit in het zakje door te blijven
aandringen –zij aan zij met Nederland- op een extra belasting voor de banken, de zogeheten Tobin Tax.
Daar wil Frankrijk weer niets van weten en ook Amerika en Engeland bliezen het voorstel tijdens de G-20
bijeenkomst van tafel.
Afwaarderingen
Tot overmaat van ramp regende het de afgelopen week van afwaarderingen door de kredietbeoordelaars,
van onder andere Spanje en het Franse BNP. Europa haalde de schouders op. De realiteit laat echter zien
dat vele lidstaten en banken allang door de schuldencrisis besmet zijn geraakt. Dus gewoon ziek zijn.
Hachelijk
De politieke situatie in Europa is hachelijk te noemen. Voor de Europese regeringsleiders was het daarom
goed nieuws dat premier Berlusconi nog een poosje aan mocht blijven, ook al heeft hij niet langer het
vertrouwen van de bevolking. Zou hij hebben moeten aftreden, dan was de beerput open gegaan en dat had
het acute einde van Europa betekend. Zo nijpend is de situatie. Geen wonder (maar wel jammer genoeg) dat
de Italiaanse protesten van afgelopen zaterdag gewelddadig verliepen. Gewone Italianen weten immers dat
het spel over hun ruggen gespeeld zal gaan worden, zolang de gevestigde politieke elite aan de macht blijft
en zichzelf telkens weer de bal toe eigent.
23 Oktober de première van 'Greece'... Met Sarkozy en Merkel in de hoofdrollen!
Het uur U
Op 23 oktober zullen de Europese regeringsleiders ongetwijfeld met een voorstel
komen om de Griekse staatschuld verder af te waarderen, om de bankensector
te herkapitaliseren, om het EFSF om te vormen en uit te breiden, om daarmee
een ‘cordon sanitaire’ rondom Portugal, Spanje en Italië aan te leggen en –nog
veel gewaagder- om Europa tot een fiscale unie om te vormen, inclusief de
daarvoor benodigde verdragswijzigingen.
Hard gelag
Ik vrees daarom dat het moment van de waarheid voor burgers aanstaande is, namelijk het moment dat
duidelijk wordt dat er in feite maar één partij is die de rekening zal moeten betalen en dat is de bevolking.
Weg autonomie, weg welvaart, weg toekomst. Naar goed politiek gebruik zullen de voorstellen keurig
‘verpakt’ worden in complexe (en niet uit te leggen) financiële constructies en voorzien worden van een
overdaad aan politieke ego-retoriek om onkunde te kunnen verbergen.
Waar gaat dit over?
Vaak wordt ik gevraagd naar mijn beweegredenen om telkens weer argwanend –zo niet ronduit
wantrouwend en afwijzend- over de aanpak van de Europese schuldencrisis te schrijven. Dat komt omdat ik
geen geloof hecht aan oplossingen die het huidige financiële systeem in stand houden, dan wel dat systeem
via een beetje regulering en bonusgeschreeuw in de pas probeert te laten lopen. Als een kaartenhuis instort
is er op een gegeven moment geen houden meer aan. En dat moet je willen inzien. Om er vervolgens iets
aan te kunnen doen.
Burgers?
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In tientallen columns heb ik over alternatieve oplossingen geschreven, altijd vanuit hetzelfde perspectief,
namelijk dat van de bevolking. De ‘gewone man of vrouw’, zo u wilt. Ik reken mijzelf daar ook toe. Europa is
wat mij betreft een eenheid van burgers en niet van instituties. Ik heb niets op met de Europese Commissie
in het kader van deze schuldencrisis en heb net zo min iets met machtswellustige ego-politici (Sarkozy,
Berlusconi) die op hun laatste democratische benen lopen. Geen van mijn oplossingen zijn echt serieus
genomen. Er werd doorgaans flauw op gereageerd, soms met venijn en bedreigingen aan mijn persoonlijke
adres. In ieder geval net zo flauw als er nu op de ‘occupy’ beweging wordt gereageerd.
Protesten
De wereldwijde protesten van afgelopen zaterdag werden onmiddellijk als slappe hap bestempeld. Omdat
deze beweging zogenaamd zelf niet weet waartegen geprotesteerd wordt. Op TV verschenen interviews met
demonstranten die inderdaad rijp en groen door elkaar haalden. Maar die één ding met elkaar gemeen
hadden, namelijk hun zorgen over allerlei crises die zich momenteel gelijktijdig voordoen, variërend van
mislukte militaire interventies tot het milieu en alles wat daar tussen zit, waaronder religie, staat en cultuur.
Mensen spraken niet over een enkelvoudige crisis maar over een netwerk van crises. De zaak is allang ‘out
of control’.
Splijtzwam
Een bevriende collega sprak mij laatst aan over de huidige gespannen situatie. “Jede Konsequenz führt zum
Teufel” sprak hij somber, maar treffend. Hij gaf goed aan dat er geen allesomvattende oplossing is,
simpelweg omdat niemand zijn of haar verlies wil nemen of erkennen. Daarbij komt dat geld momenteel de
werking van een splijtzwam heeft. Geld zet het individualisme in mensen sterk aan. Omdat geld een
probleem is geworden van iedereen.
Het einde is zoek
Daarom is er geen politicus die een einde kan maken aan de vertrouwenscrisis die het westen momenteel
hard treft. We zijn met z’n allen aan het einde van de rit gekomen en denken allemaal anders over de
toekomst. Zie daar maar eens uit te komen.
Wat een ‘pest die mist’, ach die trekt wel ‘op die mist’
De cover van het indrukwekkende boek van Micha Kat en Pieter Lakeman. (kijk onder het artikel voor link
naar de uitgever)
Vaak wordt mij verweten dat ik een aanhanger ben van de ‘einde wereld’ theorie,
bijvoorbeeld van de Maya-kalender die zegt dat het in 2012 met ons gedaan zal
zijn. Ik ben niet van dat denken. Helemaal niet zelfs. Ik ben geen optimist. Maar
ook geen pessimist. Ik geloof in de maakbaarheid van de samenleving. Maar dan
moet het wel een samenleving zijn die ons en onze (klein-) kinderen dient. Echt
dient.
René Tissen
Business Universiteit Nyenrode
PS. Lees het boek van Micha Kat en Pieter Lakeman over de grootschalige
boekhoudfraudes, waarmee we al sinds 2 decennia om de oren worden
geslagen. Frauderende besturen van grote multi-nationals en erger nog:
accountantbureaus die de geautoriseerde goedkeuring geven aan dit gedrag en
zich hiermee onder de witte-boordencriminelen scharen..!
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/rtl-z-journalist-bedreigd-om-column/

EU overweegt een zwarte doos voor computers
Complete artikel: yro.slashdot.org
De Italiaanse afgevaardigde voor het Europese Parlement, Tiziano Motti, ziet
graag dat alles wat je online doet wordt opgeslagen. Zo'n beetje als een zwarte
doos op je computer. Hij stelt voor om een systeem (logbox) op te zetten dat
waarschuwt voor vermeende criminele activiteiten, en als excuses wordt
natuurllijk weer de oorlog tegen kinderporno gebruikt. ...

http://www.zaplog.nl/zaplog/article/eu_overweegt_een_zwarte_doos_voor_computers

Nieuwsbrief nr. 138 – 7 november 2011 - pag. 14

Veiligheidsriemen vast ! Occupy beweging wordt steeds bozer en enger !
oktober 23, 2011pineut
De Occupy beweging die zich als een olievlek over de wereld heeft verspreid
heeft overal flink wat veranderd. Maar wat we tot nu toe hebben gezien is nog
maar slechts het begin.
Zoals eerder geschreven was het de Arabische wereld waar de protesten zich als
eerste voordeden. En daar gingen de protesten als eerste vooral om de stijgende voedselprijzen, de tekorten
eraan, werkloosheid e.d. Het grootste probleem van die Arabische wereld is nog niet eens zozeer dat het
dictaturen zijn, alswel dat het geen (voedsel) producerende landen zijn. Het overgrote deel van de Arabische
landen hebben naast de olie industrie vrij weinig aan hun bevolking te bieden juist omdat men in de
woestijnen waar al deze landen zich bevinden verder vrij weinig geproduceerd kan worden.
De Arabische wereld valt of staat met over het algemeen geimporteerde zaken uit het door hen zo verfoeide
westen. Daarentegen heeft het westen de olie hard nodig om door te kunnen gaan met produceren, we
kunnen dus spreken van een delicate en uiterst fragiele balans die dit alles in evenwicht houdt. Door de
enorme prijsstijgingen van producten konden protesten van de over het algemeen arme bevolkingen daar
dan ook niet lang uitblijven. Inmiddels hebben diverse dictators het veld moeten ruimen en bleek hoezeer zij
zelf leefde in extreme weelde en luxe.
De Occupy beweging die nu gaande is in de wereld is een slap aftreksel van de opstanden van de Arabische
opstanden. Men strijdt weliswaar eveneens tegen stijgende voedselprijzen en de exorbitante verrijking van
banken e.d. maar de situaties van zowel het westen als het oosten zijn volkomen onvergelijkbaar. In het
westen is het meeste aan schulden vooral veroorzaakt doordat iedereen hard heeft meegedaan aan het
grote pyramidespel van HEBZUCHT. Maar ook zijn veel mensen misleid en in combinatie met de hebzucht
moest het gras natuurlijk altijd groener zijn dan bij de buren en dus konden onbetaalbare torenhoge
schulden niet uitblijven. In combinatie met het grote graaien van de bank en beurswereld zien we nu hoe het
financiële kaartenhuis langzaam in elkaar stort.
Tot nu toe zijn de Occupy protesten vreedzaam verlopen, op wat enkele uitzonderingen na, die vooral te
leken zijn aangestuurd door linkse extremisten, of mogelijk zelfs ingehuurde NWO agenten. Maar daar zal
weldra verandering inkomen. Het spreekwoord luid: als er één schaap over de dam is volgen er meer. In
Amerika begint de sfeer van de protesten door de boosheid van de demonstranten nu steeds grimmiger te
worden, vooral nu de economie alsmaar verder achteruit gaat. Het wordt er, ondanks de protesten, niet beter
op maar eerder steeds slechter. En dat geldt niet alleen voor Amerika maar ook voor alle andere landen
waar de Occupy beweging steeds groter en massaler wordt. Onderzoeks Journalist Carel Brendel schreef
hier al over, waarbij het vooral opvallend was dat het in de eerste dagen de “Henken en Ingrids” waren die
protesteerden. Maar de “Henken en Ingrids” hebben inmiddels plaatsgemaakt voor heel andere mensen met
geheel andere motieven en achtergronden.
In Amsterdam viel het naast Carel Brendel inmiddels ook andere bloggers op dat de zogenaamde Occupy
beweging inmiddels volledig is gepolitiseerd en gekaapt door o.a. de Internationale Socialisten en allerlei
andere schimmige figuren van Links politieke schnit en vage New Age figuren. Voor wat de Internationaal
Socialisten betreft zijn het vooral deze schimmige mensen die een waar rookgordijn hebben opgeworpen in
de afgelopen jaren. Reeds in het verleden bleken zij de Kristallnacht herdenking meerdere malen te hebben
gekaapt en banden te hebben met allerlei louche figuren uit alle lagen van de bevolking. Zo zijn er sterke
banden met allerlei islamitische organisaties die heulen met Hamas en Hezbollah. De Kristallnacht
herdenkingen zijn uiteindelijk geploft doordat dit alles door diverse bloggers en onderzoekers meerdere
malen aan de kaak werd gesteld.
Ook nu is de Occupy beweging gepolitiseerd waardoor van de echte bedoelingen niet veel meer over blijft
en mensen, zonder dat ze het door hebben, in een extreem linkse politieke richting worden gemanouvreerd
waarbij uiteindelijk ook geweld om de hoek komt kijken. Via die linkse bewegingen en de vage New Age
beweging van Zeitgeist worden de geesten langzaam voorbereid om te accepteren dat we te maken hebben
met een groot zionistisch complot. Uiteindelijk zijn de ware schuldigen aan de wereldwijde crisis de Joden en
Israël. Kortom het is het aloude liedje van onvervalst anti semitisme : “De Joden hebben het gedaan”
Christenen zouden er heel goed aan doen zich heel ver te distantiëren van dit soort protesten en
bewegingen juist omdat men door de vele misleidingen meegesleept zouden kunnen worden in wat
uiteindelijk uitmond in niets anders dan virulente Joden en Israël haat en vuig anti semitisme. Opvallend
voorbeeld in deze is dit artikel op de Christelijke site Habakuk die de Occupy beweging kennelijk wel ziet
zitten, ook voor hen is het hoog tijd voor een diepgravend journalistiek onderzoek naar de werkelijke
motieven en achtergronden van de diverse Occupy organisatoren. In elk geval wenst de VVD in Amsterdam
dat er snel een einde komt aan de camping op het beursplein.
Voor de komende weken, maanden zoniet jaren verwacht men dat de protesten uiteindelijk kunnen
uitmonden in wereldwijde burgeroorlogen. Voor wat de Arabische wereld betreft houdt men het hart vast,
zeker nu Libië gevallen is en ook daar de vele stammen hun eisen kracht zullen gaan bij zetten. Net als in de
Arabische wereld zullen demonstranten niet langer genoegen nemen met slechts vreedzame protesten en
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het in tentjes zitten op de beurspleinen en “vredig” slaan op trommels. Die uiterlijke roep van vreedzaam
protesteren en oproepen van “liefde” zijn allemaal maar schijn. De mens is nu éénmaal gewend aan
voorspoed en welvaart en het is dat laatste wat hen allemaal drijft omdat dit de komende jaren allemaal zal
gaan verdwijnen. Anders dan in Amsterdam is men in Amerika vooral erg huiverig dat daar de Occupy
beweging van binnenuit door shills zal worden misbruikt om de demonstranten op te jutten om geweld te
gebruiken. Het is vooral het geweld die de NWO agenten, en zij die daadwerkelijk aan de touwtjes trekken in
de wereld, in de kaart zullen spelen.
Vrijheid ? Liefde ? Vreedzaam ? Het zullen allemaal loze en holle frasen blijken te zijn als men weldra het
ware gezicht laat zien. Net zoals men in de Arabische wereld om democratie roept. Want wat democratie
überhaupt is dat weet men daar helemaal niet, simpelweg omdat men dit nog nooit gehad heeft. Dit alles zal
alleen maar leiden tot meer geweld en bloedvergieten en de zogenaamde roep om vrijheid zal dan niets
anders blijken te zijn dan totale anarchie en wetteloosheid. Geheel los van god en gebod zal de zee der
mensen opgezweept worden en verworden tot beesten. Het duidelijkste voorbeeld was wel de barbaarse
afslachting van de voormalig leider van Libië. Hiermee heeft men reeds bewezen geen haar beter te zijn dan
wat men beweert te bestrijden.
Het is de opmaat voor totale en globale anarchie en wetteloosheid, precies zoals het Woord van God heeft
voorzegd dat dit dé tijd zal zijn waarin de wetteloze zich kan en zal openbaren.
Veiligheids Riemen vast ! Vr. Gr. Pineut
Referentie Artikel : Buckle up - the End of the American Dream

Maandagmorgen briefing (Week 44, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 07-11-2011
Vergeet de donkerste dagen van het George W. Bush-regime, de tijd waarin
een aanval op Iran bijna een vanzelfsprekendheid werd. Na het bijzonder
geloofwaardige “Iraanse” terreur-plot op Amerikaanse bodem, volgt nu de
Israëlische hysterie over een “alleengang” richting Iraanse nucleaire
installaties. Anonieme bron op anonieme bron beweert dat een Israëlische
aanval aanstaande is, dit alles onderbouwd door Israëlische rakettentests,
militaire oefeningen met verschillende NATO-partners en rampenoefeningen
in het beloofde land zelf. Volgens de Britse krant The Guardian, op basis van
anonieme bronnen, maken de Amerikanen zich zelfs op voor een aanval en bereidt het Britse leger zich voor
op een Iran-oorlog. Echt veel internationale verontwaardiging maakt de Israëlische agressie (tot nu toe) niet
los, waarbij Israël vooral blufpoker lijkt te spelen. Een “aanval” wordt niet eerst breed aangekondigd of in de
media besproken. Puur psy-op dus; het publiek warm laten lopen voor een toekomstige oorlog aan de zijde
van de Verenigde Staten. De volgende etappe richting Teheran wordt publicatie van het zoveeste “bewijs”
voor een Iraans atoombommenprogramma door VN-atoomwaakhond IAEA. Hoe toevallig zijn nu al delen uit
het IAEA-rapport over Iran “gelekt”, en inderdaad Iran bouwt (hoe verrassend) de bom. Dat de regering
Obama na het “Iraanse terreurplot” aankondigde de organisatie onder druk te zetten om “dodgy” inlichtingen
te accepteren, en het IAEA in het verleden telkens “foutieve” informatie over Iran vanuit inlichtingendiensten
toegespeeld kreeg, mag de pret niet drukken. **dinsdag update tot volledige mmb**
Het doel van alle Israëlische bluf en geschreeuw is een duidelijke: uiteindelijk nog hardere sancties door de
VN loodsen. Hiertoe wordt nu de publieke opinie flink aangewarmd met de Israëlische oorlogs-propaganda
en uiteindelijk midden november met het IAEA-rapport met de (tot waarschijnlijk in de MSM vervelens toe)
opgeblazen beweringen dat Iran aan een bom werkt. Sarkozy en Obama geven het doel tijdens hun treffen
voor de G20 domweg toe. “De ongekende internationale druk op Iran moet worden verstrekt”. “Een
diplomatische strategie”, noteert Obama’s nationale veiligheidsadviseur Ben Rhodes. “De druk op Iran moet
worden verhoogd, door financiële maatregelen, door economische sancties en door diplomatische isolering”.
Die diplomatische isolering neemt het Amerikaanse congres wel erg letterlijk. In nieuwe wetgeving, gericht
tegen Iran, wordt het Amerikaanse diplomaten, of wie dan ook die voor de Amerikaanse regering werkt,
contact te hebben met Iran, Iraanse diplomaten of vertegenwoordigers van het Iraanse regime. Met dit door
de joodse lobby-organisatie AIPAC opgestelde document is een diplomatieke oplossing voor het conflict
rond de Iraanse kerncentrale wel erg moeilijk.
Dat de Amerikanen en Israëlies binnenkort hun grootste gezamelijke militaire oefening gaan houden, zal
daarom meer dan een paar wenkbrauwen doen fronsen.
Stuxnet 2.0
Weer die anonieme bronnen.....dit keer beweren zij dat drie Amerikaanse software-reuzen samen met Israël
werkt aan een verbeterde versie van het compleet uit de klauwen gelopen stuxnet-virus. Doel: wederom het
lamleggen van Iraanse nucleaire activiteiten (en meer).
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_44_2011/rss
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Failliet Griekenland ‘koopt’ 4 oorlogsschepen
door een van onze correspondenten op okt.22, 2011
Eerst 400 tanks, nu 4 fregatten
Begin deze maand ‘kocht’ het failliete Griekenland 400 tanks en een 20-tal
amfibische voertuigen van het Amerikaanse leger. Nu is bekend geworden dat de Grieken ook nog eens 4
oorlogsschepen ter waarde van ieder € 300.000.000,- hebben gekocht van Frankrijk. Omdat ze zo goed als
failliet zijn hoeven de Grieken pas over 5 jaar te betalen. De Duitsers zijn hierover zeer verbolgen, niet
omdat ze die oorlogsschepen kopen terwijl ze zo goed als failliet zijn, maar omdat ze deze schepen hebben
gekocht van Frankrijk en niet van Duitsland.
De hele eurozone staat op zijn kop omdat Griekenland zijn schulden niet meer kan betalen. Er worden door
de Europese regeringsleiders tal van crisisvergaderingen gehouden om tot een oplossing te komen en de
Grieken kopen doodleuk 400 tanks, een groot aantal amfibische voertuigen en nu ook nog eens 4
oorlogsschepen. De berichten dat deze 400 tanks zijn ‘geschonken’ door de Verenigde Staten zijn maar
gedeeltelijk waar. De Grieken hebben zich namelijk verplicht om deze tanks te updaten met de nieuwste
snufjes die honderden miljoenen dollars moeten gaan kosten.
Verwacht mocht worden dat de Europese politici hoog van de toren zouden blazen over deze aankopen en
dat ze dit onacceptabel zouden vinden, maar niets van dit alles. De commotie die is ontstaan onder de
bevolking werd in de kiem gesmoord door haastig te verklaren dat de deal niet door is gegaan omdat de
Grieken de kosten van het transport niet konden betalen. Het waarheidsgehalte van deze melding moet
worden betwijfeld. Het zijn nota bene Griekse rederijen die 15% van het totale transport over zee in handen
hebben. Het is onwaarschijnlijk dat zij niet in staat zouden zijn om die tanks voor een zacht prijsje richting
Griekenland te krijgen.
Dachten wij eerst in onze naïviteit dat het Griekse leger misschien een staatsgreep aan het voorbereiden
was, nu moet je je toch gaan afvragen of deze ‘aankopen’ in een groter verband moeten worden gezien.
Heel veel ‘toevalligheden’
Is het toeval dat in het Midden-Oosten, in één jaar tijd de een na de andere
dictator het veld moest ruimen nadat zij meer dan 40 jaar aan de macht zijn
geweest? Is het toeval dat deze dictators allemaal lange tijd door het Westen zijn
gesteund en gefinancierd? Is het toeval dat al deze machthebbers monddood zijn
gemaakt vóórdat zij de kans hebben gehad hun kennis naar buiten te brengen?
Deze leiders hadden stuk voor stuk genoeg informatie om de Westerse mogendheden ernstig in
verlegenheid te brengen. Osama Bin Laden werd vermoord vóórdat hij zijn mond kon opendoen. Saddam
Hoessein is opgehangen zonder de gelegenheid te hebben gehad zijn kant van het verhaal te vertellen.
Milosowitch stierf onder verdachte omstandigheden in zijn cel toen het moment was aangebroken dat hij bij
het Internationaal Gerechtshof zijn verdediging mocht gaan beginnen. Karadzic en Mladic vrezen voor hun
leven in hun Haagse cellen omdat ze zelf ook beseffen dat ze teveel weten. Mubarak kan niet meer in het
openbaar zijn verhaal vertellen omdat hij gevangen zit en onder strenge censuur staat. Muammar Ghadafi
was één van de laatsten die nog voor problemen kon zorgen, maar is gisteren gelyncht door ‘strijders’ van
de overgangsraad. Blijft alleen Mahmoud Ahmadinejad van Iran nog over.
Hillary Clinton klapte zichtbaar opgelucht in haar handen toen zij vertelde dat Ghadafi gedood was. Barack
Obama maakte ineens bekend dat de Amerikaanse troepen Irak vóór het einde van het jaar zouden
verlaten. Kennelijk is alle rotzooi die hen in diskrediet kon brengen opgeruimd en kunnen zij met een gerust
hart naar huis gaan zonder dat er nog vervelende dingen boven tafel kunnen komen. Voor ons gevoel zijn dit
teveel feiten om ze te kunnen toeschrijven aan toeval. Het lijkt er eerder op dat het Midden-Oosten en de
Balkan gezuiverd moesten worden van getuigen die teveel wisten en nu niet meer in de weg kunnen staan
bij het creëren van een nieuw machtsevenwicht.
Dat in ditzelfde explosieve gebied het failliete Griekenland in de gelegenheid wordt gesteld om een enorm
leger op te bouwen, doet je de schrik om het hart slaan over wat hier de bedoeling van mag zijn!
De beschuldigende woorden van de Amerikaanse en Europese leiders richting Iran zijn ook niet bepaald
rustgevend.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/10/failliet-griekenland-koopt-4-oorlogsschepen/
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Complotauteur Jan van Helsing over 2012, migratie, geplande chaos en Hitler in Argentinië (3)
Tenminste zeven mensen zeggen Hitler na 1945 in Argentinië te hebben gezien.
Hieronder bevinden zich hoge (voormalige) politiefunctionarissen.
(Vervolg van 9 oktober). In juli van dit jaar heeft u samen met Abel Basti en
Stefan Erdmann een boek uitgebracht met de titel: 'Hitler overleefde in
Argentinië'. Is die stelling niet wat te gewaagd?
Van Helsing: Dat zou je kunnen denken, maar dat is het niet. Het boek is in
samenwerking met de Argentijnse journalist Abil Basti, die hier 15 jaar onderzoek
naar heeft verricht en 19 getuigen heeft gevonden die bevestigen dat Hitler na 1945 in Argentinië verbleef,
tot stand gekomen. Zeven van hen zijn directe ooggetuigen en zeggen hem met eigen ogen te hebben
gezien.
Twee van hen zijn extra interessant. Ene Reinhard Schabelmann was erbij toen de duikboot met aan boord
Adolf Hitler en Eva Braun in Argentinië aankwam. Volgens hem waren de geallieerden hiervan op de hoogte
en hebben ze grote geldsommen overgemaakt om dit geheim te houden. Schabelmann legt uit dat het ook
nu nog een geheim moet blijven, omdat 'er door dit in het land gebrachte vermogen nog steeds veel
economische structuren en geldstromen bestaan. Een onderzoek zou veel bedrijven de kop kosten. Hierbij
zijn belangrijke ondernemers betrokken, waardoor er een crisis zoals in Amerika en Europa zou uitbreken.
Er zal 100 jaar overheen gaan voordat men een officieel onderzoek kan uitvoeren, dus als er geen directe
verantwoordelijken meer zijn.'
Naast Schabelmann is er nog Catalina Gamero, de adoptiedochter van Ida en Walter Eichhorn, in 1933 de
financiers van Hitler en zijn NSDAP partij. Gamero heeft in 1949 Hitler drie dagen lang in het privé huis van
de Eichhorns in het Argentijnse La Falde verzorgd, hem eten gebracht en hem daardoor herhaaldelijk
gezien. Ze beschrijft tevens dat Ida Eichhorn in deze drie dagen voortdurend contact had met Hitler, en dat
hij daarna naar een andere landgoed van de Eichhorns werd overgebracht, waarna ze hem opnieuw een
aantal keer persoonlijk tegenkwam.
Maar kan dat geen dubbelganger zijn geweest?
In geen geval! Als men naar de geschiedenis van de Eichhorns, die in het boek gedetailleerd beschreven
wordt, kijkt, dan wordt duidelijk dat mevrouw Eichhorn, een rasechte Nationaal Socialist, nooit meerdere
dagen achter elkaar met een dubbelganger contact zou hebben. En waarom ook? Wat zou dat voor zin
hebben gehad?
Zoals gezegd zijn er in totaal 23 getuigen die in het boek aan het woord komen. Vervolgens hebben Stefan
en ik in Paraguay ook het nodige beleefd. In november en december 2010, toen wij een grote toer door
meerdere landen in Zuid Amerika maakten en op zoek waren naar ingangen van een oud tunnelsysteem,
stuitten wij in Asunción op de schrijver Mariano Llanbo, die al eerder over dit onderwerp schreef, en via hem
op een ooggetuige, die als 17 jarige soldaat samen met de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken van
Paraguay (Edgar Insfrán) naar een door blonde Duitsers bewoond landgoed aan de grens met Brazilië is
gereden. Deze soldaat zag met eigen ogen hoe de minister Hitler en Eva Braun begroette en zich voor een
gesprek met hen in een huis terugtrok. Hij is één van de vier ooggetuigen die we zelf hebben opgespoord.
Hiervoor hebben wij in diverse Duitse kolonies in Paraguay en Argentinië onderzoek verricht.
In februari 2011 zijn we opnieuw naar Paraguay gevlogen. Deze keer hadden we camera's en opname
apparatuur bij ons, waarmee we de vier getuigen die Hitler daar hebben gezien hebben geïnterviewd. Het
bleek dat we ons in een wespennest hadden gestoken, want sinds het boek naar de drukkerij ging hebben
we al drie nieuwe, directe ooggetuigen in Paraguay opgespoord, die net zijn geïnterviewd. Eén van hen is de
huisdame van generaal Diaz de Vivar, een ander de persoonlijke lijfwacht van de Paraguayaanse expresident Stroesser en een derde een politiecommissaris die dienst deed onder Stroesser.
Dit had ik echt niet verwacht.
Ik ook niet, eerlijk gezegd. Het is ongelooflijk. Van de ooggetuigen hebben we zó veel details gehoord over
de laatste jaren van Hitler, zijn gezondheidstoestand, hoe hij woonde en ook met wie hij afspraken had bijvoorbeeld met president Péron, en dat meerdere keren! Ook in dit geval is de ooggetuige een hoge
politiefunctionaris. Op grond van alle informatie heb ik in februari 2011 iemand in Asunción ingeschakeld die
als een soort detective voor mij ter plekke onderzoek verricht en wekelijks rapport uitbrengt. En naar
aanleiding van ons boek hebben zich inmiddels ook de eerste getuigen uit Duitsland, die iets over de vlucht
van Hitler weten, gemeld.
Maar er zijn toch ook ooggetuigen en bewijzen dat Hitler zelfmoord heeft gepleegd?
Ja, ja, dat zegt men. Maar dat klopt niet! Ten eerste spreken de drie vermeende ooggetuigen -Rochus
Misch, Otto Günsche en Heinz Linge- die het lijk van Hitler zouden hebben gezien en zouden hebben
verbrand, elkaar tegen. Ten tweede werd het schedelfragment, dat de Russen tot op de dag van vandaag
bewaren, door dr. Bellantoni van de Universiteit van Connecticut in 2009 als afkomstig van een vrouw
geïdentificeerd. Ten derde komen de opnieuw onderzochte gebitsgegevens weliswaar overeen met het
archief van Hitlers tandarts dr. Blaschke, maar hebben zelfs de Duitse forensische experts dr. Benecke en
dr. Sognnaes (Universiteit Los Angeles) gezegd dat dit geen bewijs voor Hitlers dood is.
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Dr. Sognnaes verklaart namelijk dat niemand weet of de röntgenopnames in het archief daadwerkelijk van
Hitler zijn, de man die aan de geallieerden werd overhandigd, en niet van één van zijn dubbelgangers. Een
dubbelganger zou namelijk logischerwijze naar dezelfde tandarts als Hitler zijn gegaan. Ten vierde heeft de
tandarts Fritz Echtmann, die door historici altijd als hoofdgetuige wordt aangevoerd en sinds 1945 beweerde
dat hij Hitlers gebitsgegevens onmiddellijk had herkend, na zijn terugkeer uit Russische gevangenschap in
1971 zijn verklaring herroepen.
Na zelfs een kort onderzoek blijken de in de geschiedenisboekjes aangevoerde 'bewijzen' dus niets waard te
zijn. Daarnaast moet niet vergeten worden dat deze geschiedenisboekjes door de winnaars van de oorlog
zijn geschreven.
Samen met Stefan waren we in augustus 2011 in Berlijn bij Rochus Misch, de lijfwacht van Hitler en één van
de drie 'ooggetuigen' die Hitlers lijk zou hebben gezien. Los van het feit dat de drie ooggetuigen elkaar
allemaal tegenspreken -over bijvoorbeeld hoe het lijk erbij had gelegen en welke schoenen Eva Braun aan
had- heeft Misch ons details vertelt waar tot nu toe geen enkele historicus ook maar het flauwste benul van
heeft gehad. Zo wachtte men, nadat men het schot uit de bunker van de Führer had gehoord, 30 minuten
voordat de deur werd opengedaan! 30 minuten! Genoeg tijd om personen te verwisselen, iets in scène te
zetten en via een vluchtweg de bunker te verlaten.
Interessant is ook het volgende verhaal van Misch: toen de film Der Untergang in Berlijn in première ging,
werd Misch door Bernd Eichinger persoonlijk verzocht NIET naar de première te komen. De reden zou zijn
geweest dat de film op wezenlijke punten vals is, de verhalen van Traudl Junge, waar deze op gebaseerd is,
niet geloofwaardig zijn en Misch, die zelfs vandaag nog als een trouwe aanhanger van Hitler wordt
omschreven, bij de aansluitende podiumdiscussie als enige nog in leven zijnde ooggetuige de film als
slechts indirect bewijs zou hebben bestempeld. Kortom: de film heeft helemaal niets van doen met de
realiteit!
De persoon Hitler is echter slechts één onopgehelderd hoofdstuk van het Derde Rijk. Ook over het lot van
Martin Bohrmann bestaan opnieuw grote vraagtekens. Wij hebben het Paraguayaanse persoonsbewijs van
Bormann in handen gehad en hebben dit in ons boek gepubliceerd. Dit persoonsbewijs staat op de naam
van Augustín von Lembach, wat ook de naam is die de Belgische collaborateur Paul van Aerschodt in
februari 2011 tegenover journalisten noemde. Van Aerschodt verklaarde dat hij Bormann na 1945 vier kier in
Bolivia heeft ontmoet en zaken met hem heeft gedaan.
Waar is dat persoonsbewijs nu?
In veilige handen... We doen ons best dit paspoort aan een wetenschappelijk onderzoek te onderwerpen. Er
moet dus nog uitsluitsel komen. Tenslotte is het 'geval Bormann' van grote waarde, want er zijn veel
aanwijzingen dat Bormann en Gestapo chef Heinrich Müller het zogenaamde Plan B -dus de vlucht van
Hitler en andere hooggeplaatste personen van het Derde Rijk- hebben georganiseerd en uitgevoerd.
Denk er nog eens praktisch over na: Een dode Hitler en een dode Bormann zouden voor de geallieerde
geheime diensten een nachtmerrie zijn geweest, want het ging -naar de huidige waarde gemeten- om vele
miljarden. Alleen al de som van het tijdens de oorlog in omloop gebrachte valse geld wordt op 400 miljoen
dollar geschat. Al dat geld en alle kennis zou met de dood van Hitler en ook Bormann verdwenen zijn.
Daarom moet men ervan uitgaan dat de geallieerde geheime diensten de rode loper voor Hitler en Bormann
hebben uitgerold, omdat ze hierdoor zowel het geld als de militaire kennis in hun bezit konden krijgen. In ruil
daarvoor kregen beiden een financieel verzekerde oude dag in Zuid Amerika. In onze tijd gaat het overigens
nog steeds zo; hoe denkt u hoe de geheime diensten anders worden gefinancierd?
Denk daarnaast ook aan de in het boek geopenbaarde FBI-documenten over de vlucht van Hitler. De
geallieerden wisten het! Ondertussen heeft ook iemand uit de Duitse adelstand, die gedurende zijn kindertijd
in Bolivia leefde en eveneens kan getuigen dat Bormann zich daar bevond, zich bij ons gemeld.
Heeft u hem al geïnterviewd?
Ja, Stefan heeft dat alleen gedaan, omdat ik op dat moment in Kroatië was. Op dit moment verzamelen we
getuigen zoals hem en ook de nieuwe getuigen uit Argentinië en Paraguay. Dan moeten we over een jaar
bekijken of er voldoende materiaal is voor een vervolgboek of eventueel een serie artikelen.
Abel Basti is momenteel met een Argentijns advocatenkantoor, dat Eva Braun tot 2009 vertegenwoordigd
zou hebben, in gesprek. Ook zou er nog een dochter van Hitler in Buenos Aires leven. Meer dan genoeg
informatie dus.
(Wordt vervolgd)*
Xander
* Sommigen hebben terecht opgemerkt dat Jan van Helsing in eerdere boeken valse bewijzen aandraagt
voor het enkel op antisemitische propaganda gebaseerde 'Zionistische complot'verhaaltje. Omdat dit
onderwerp in het interview geheel niet ter sprake komt en er genoeg andere interessante informatie aan bod
komt, heb ik besloten het toch te plaatsen.
(1) KOPP
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D-Day eurozone?: Groter reddingsfonds betekent nog snellere instorting
Zelfs de 'moeder van alle bailouts' zal de euro en Europa niet meer kunnen redden
In steeds meer sterretjes ontstaat er kortsluiting. Uiteindelijk zullen alle lichten
uitgaan.
Zondag 23 oktober of woensdag 26 oktober zal de geschiedenis ingaan als één
van de belangrijkste dagen van de vroege 21e eeuw. Vandaag komen de leiders
van de 27 EU landen in Brussel bij elkaar om een nieuw masterplan op te stellen
om Europa te redden. Woensdag is er een extra top van de 17 eurolanden. De
Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner waarschuwde dat als ook
het nieuwe plan tekort schiet, Europa en daarna de hele wereld te maken krijgt met een 'vloedgolf
faillissementen', 'bank runs' en een 'catastrofaal risico'. De op deze site al eerder aangehaalde
beleggingsexpert Martin Weiss schreef deze week echter dat er nooit genoeg geld bijeen kan worden
geschraapt Europa nog te redden. Kortom: de financiële en economische instorting van de eurozone is
onvermijdelijk geworden. Volgens de Poolse minister van Financiën Jacek Rostwoski trekken internationale
beleggers zich nu al massaal terug uit de Europese staatsobligatiemarkt. Zelfs Duitsland beleefde vorige
week zijn eerste gefaalde staatsobligatieveiling (2). De afgelopen weken probeerden de Franse president
Sarkozy en de Duitse bondskanselier wanhopig om het eens te worden over een oplossing om Griekenland
op een ordelijke manier bankroet te laten gaan, het Europese reddingsfonds fors te vergroten omdat ook
Spanje, Italië en andere landen op het randje balanceren, en enorme hoeveelheden kapitaal te vergaren om
de diep in de problemen geraakte Europese megabanken overeind te houden.
'Laat u niets wijsmaken,' schrijft Martin Weiss, al 40 jaar beleggingsexpert, best selling auteur en president
van het onafhankelijke Weiss Ratings. 'Een nieuw Europees reddingsplan zal, ongeacht hoe groot en
krachtig het is, vast en zeker leiden tot een nog grotere schuldencatastrofe.' Ten eerste is er geen tijd meer
omdat de crisis nu te groot is geworden om nog te beteugelen. De Griekse obligatiehandel komt 60% op
iedere euro tekort, Spanje en Italië bevinden zich in een doodspiraal en de Europese banken zijn inmiddels
te zwaar beschadigd door de schuldencrisis. De klok is dan ook niet meer terug te draaien.
Ten tweede is er simpelweg niet genoeg geld om de eurozone te redden. Alleen al de Zuid Europese
(PIIGS) landen hebben meer dan $ 4 biljoen schuld, waarvan veel nooit meer terugbetaald zal kunnen
worden. De Europese banken hebben zelfs nog veel hogere schulden. Dit heeft een gapend financieel gat
veroorzaakt dat zelfs niet door de allerrijkste landen ter wereld -zonder dat deze zelf in hun eigen financiën
gaan snijden- kan worden opgevuld. De Europese leiders zijn zo wanhopig op zoek naar geld dat ze zelfs de
opkomende economieën hebben gevraagd om in de bres te springen.
Ten derde is de in gang gezette vicieuze cirkel op geen enkele manier meer te stoppen. Voordat de PIIGS
landen ook maar één cent bailout geld krijgen moeten ze beloven drastisch hun begrotingstekort te
reduceren. Hiervoor zullen gedwongen zijn fors te snijden in de overheidsuitgaven, hun economie te
verpletteren, de winsten van de bedrijven de nek om te draaien en hun belastinginkomsten zien zinken, om
uiteindelijk met een nóg hoger begrotingstekort opgezadeld te worden. Dat is precies de reden waarom het
steeds slechter gaat met Griekenland. Ondanks de draconische bezuinigingsmaatregelen is het Griekse
tekort in de eerste negen maanden van 2011 gestegen naar 19,2 miljard euro, vergeleken met 16,65 miljard
euro vorig jaar. Alle anderen die een bailout nodig hebben -zowel banken als hele landen- zullen in een
vergelijkbare vicieuze cirkel terecht komen. En dan hebben we het niet enkel over de kleinere landen
Griekenland en Portugal, maar ook over veel grotere economieën zoals Spanje en Italië en de landen in oost
Europa. Ten vierde komen er nog veel meer kredietafwaarderingen. De landen en financiële instellingen die
de afgelopen weken door de ratingsbureaus zijn afgewaardeerd hebben een gezamenlijke schuld van $ 7,3
biljoen. Het meest schokkende is echter niet hoeveel banken en overheden nu al zijn afgewaardeerd, maar
hoeveel er nog zullen volgen! Dat kan worden opgemaakt uit de nieuwe waarschuwingen die de
ratingsbureaus aan de reeds afgewaardeerde landen hebben gegeven.
Zo laat de torenhoge rente die Spanje en Italië moeten betalen over hun staatsobligaties zien dat deze
landen een aantal nieuwe afwaarderingen tegemoet kunnen zien. Hetzelfde geldt voor de
verzekeringskosten (Credit Default Swaps) die over het faillissementsrisico van deze obligaties moeten
worden betaald.
Uit het ratingsbeleid van het bureau Moody's blijkt dat de prijzen van staatsobligaties eerst gaan dalen en de
CDS gaan stijgen alvorens de kredietwaardigheid van een land wordt afgewaardeerd (dat houdt in dat een
door de EU voorgestelde verbod op deze ratings onzin is; de rating laat namelijk niet een toekomstige, maar
een reeds bestaande situatie zien). Zo werd Griekenland feitelijk al in de herfst van 2008 door
obligatiehandelaren 'afgewaardeerd', door CDS handelaren aan het einde van 2009, maar pas in de zomer
van dit jaar -bijna drie jaar later!- door Moody's. Bij de andere grote ratingsbureaus S&P en Fitch zien we
een vergelijkbaar patroon. De conclusie is dat zodra de prijzen van staatsobligaties van een land gaan dalen
en de verzekeringskosten (CDS) gaan stijgen, dit betrouwbare indicaties zijn van een aanstaande
afwaardering. Deze waarschuwingssignalen zijn niet alleen te zien in Spanje en Frankrijk, maar ook in
België, Frankrijk en zelfs Duitsland!
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Waarom dit zo belangrijk is? Simpel: Hoe groter het reddingsfonds dat vandaag of aanstaande woensdag
wordt aangekondigd, des te groter de schade aan de financiële situatie en daarmee aan de
kredietwaardigheid van de landen die het reddingsfonds moeten financieren, met name Duitsland, Frankrijk,
Oostenrijk, Finland en Nederland. Dat betekent dat ook deze landen met een afwaardering te maken gaan
krijgen, zodat het ook voor hen duurder wordt om geld te lenen. Uiteindelijk zullen de donorlanden -dus ook
Duitsland en Nederland- zélf een bailout nodig hebben, maar dan is er niemand meer over om hen te
redden. Dit is precies de reden waarom de verzekeringskosten voor Frankrijk en Duitsland een véél hoger
risico op een bankroet laten zien als tijdens het begin van de crisis in 2008 en 2009. Het is tevens de reden
waarom de 'moeder van alle bailouts', of wat er vandaag of woensdag ook besloten wordt, de euro en
Europa niet, NIET zal kunnen redden.
Onze politici zullen het volk echter gerust stellen dat 'de crisis eindelijk is bezworen' - zoals ze al zo vaak
gedaan hebben, en waar toen ook al helemaal niets van klopte. En ja, ook de beurzen zullen opnieuw
tijdelijk opveren, en ook dat hebben we al veel vaker gezien. Maar dat is niet hetzelfde als stabiliteit. Sterker
nog, het zal ons geen stap verder helpen. Integendeel: zowel Europa en Amerika zitten muurvast in een
grote schuldenval en stevenen -alle fanfare en superlatieven ten spijt- op een enorme instorting af.
Xander - (1) Money And Markets , (2) Zero Hedge

Vaticaan pleit voor oprichting Wereld Autoriteit en Centrale Wereld Bank
Paus Benedictus XVI zal ongetwijfeld een grote rol voor het Vaticaan in de
toekomstige Wereld Regering in gedachten hebben.
Het Vaticaan heeft vandaag opgeroepen om een 'wereldwijde publieke
autoriteit' en een 'Centrale Wereld Bank' op te richten, die boven de huidige
'ouderwetse en vaak ineffectieve' financiële instituten gesteld moet worden en
eerlijk met crisissituaties moet omgaan. Kortom: de Rooms Katholieke Kerk wil dat er een Wereld Regering
komt. In een 18 pagina's tellend document getiteld 'Naar de hervorming van de internationale financiële en
monetaire systemen in de context van een Wereldwijde Publieke Autoriteit' wordt onder andere specifiek
opgeroepen tot de invoering van een belasting op financiële transacties. 'De economische en financiële
crisis waar de wereld nu doorheen gaat doet op iedereen -zowel individuen als volken- een beroep om een
diepgaand onderzoek te verrichten naar de principes en culturele en morele waarden die de basis vormen
van sociale co-existentie.' Tegelijkertijd worden de 'afgoderij van de markt' en het 'neo-liberale denken' dat
enkel en alleen naar technische oplossingen voor de economische problemen zoekt, veroordeeld. 'De crisis
stelt gedrag zoals egoïsme, collectieve hebzucht en het op grote schaal verzamelen van spullen aan de
kaak,' aldus het document, dat hier aan toevoegt dat de wereldeconomieën een 'ethiek van solidariteit'
tussen de rijke en arme landen nodig hebben.
'Als er geen oplossingen worden gevonden voor de diverse vormen van onrechtvaardigheid zullen de
negatieve gevolgen op sociaal, politiek en economisch gebied leiden tot een klimaat met groeiende
vijandigheid en zelfs geweld, en zullen uiteindelijk de basisfundamenten van democratische instituten, zelfs
degenen die als het meest stevig worden beschouwd, worden ondermijnd.'
Onafhankelijke wereld autoriteit met universele bevoegdheid
Het Vaticaan wil daarom de oprichting van een 'supranationale autoriteit' die de hele wereld omvat en die
een 'universele bevoegdheid' heeft om economisch beleid te leiden en beslissingen te nemen. Zo'n autoriteit
moet beginnen met de Verenigde Naties als referentiepunt, maar later onafhankelijk worden en genoeg
macht krijgen om te voorkomen dat de ontwikkelde landen 'buitensporige macht over de zwakkere landen'
uitoefenen. Volgens de Rooms Katholieke Kerk heeft het Internationale Monetaire Fonds (IMF) niet langer
de macht of mogelijkheid om de financiële situatie in de wereld te stabiliseren met het reguleren van de
geldvoorziening en het toezicht op de hoeveelheid kredietrisico's waarmee het systeem werd belast. De
huidige crisis zou ontstaan zijn omdat er 'onvoldoende structuren zijn die -als aanvulling op een bestuurlijk
(overheids)systeem- een systeem voor een regering voor de economie en de internationale financiën
garanderen.' Daarom zou de wereld, naast 'een minimum aantal gedeelde regels om de wereldwijde
financiële markt te regelen' ook 'een soort van wereldwijd monetair management' nodig hebben.
Landen moeten macht overdragen aan wereldregering
'In feite ziet men een groeiende noodzaak voor een instelling die de functies van een soort Centrale Wereld
Bank uitoefent en die net zoals de nationale centrale banken de geldstromen en het systeem van monetaire
wisselkoersen reguleert.' Het Vaticaan erkent dat de oprichting van zo'n overkoepelend wereldorgaan kortom: een Wereld Regering- jaren in beslag gaat nemen en op het nodige verzet zal stuiten.
'Natuurlijk zal deze transformatie gepaard gaan met een geleidelijke, gebalanceerde overdracht van de
machten van ieder land aan een wereld autoriteit en aan regionale autoriteiten. Dat is nodig omdat dit een
tijd is waarin de dynamiek van de menselijke maatschappij, de economie en de vooruitgang van de
technologie de grenzen overstijgt, die in deze globaliserende wereld in feite al zeer vervaagd zijn.'
Xander - (1) CNBC
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De griepprik
In de Van Dale wordt de betekenis van het woord volksverlakkerij als volgt omschreven: opzettelijk bedrog
van de mensen m.n. door minderwaardige producten als waardevol voor te stellen en niet haalbare plannen
als haalbaar naar voren te brengen’.
De Griepprik, volksverlakkerij?
Onlangs bracht de Gezondheidsraad aan minister Schippers een schriftelijk advies uit over vaccinatie tegen
de griep. Daaruit blijkt dat de raad weliswaar achter het huidige vaccinatiebeleid staat ‘ook al zijn er nog wel
enkele wetenschappelijke vragen over de pre-cieze werkzaamheid van de jaarlijkse vaccins‘. Het
griepvaccin voor 2011-2012 bevat dezelfde griepvirusstammen als dat van 2010-2011. Zo worden we dit jaar
dus automatisch ook weer ingeënt tegen de Mexicaanse griep.
Als we besmet raken met een griepvirus, dan ontwikkelen we een natuurlijke afweer tegen dat bepaalde
virus en is de kans klein dat we nog een keer (ernstig) ziek worden door datzelfde virus. Daarom is het
vreemd dat we via het jaarlijkse griepvaccin hoofdzakelijk tegen dezelfde griepstammen worden ingeënt als
in voorgaande jaren. Nuchter bekeken bouwen we kennelijk door die prik een afweer op die niet langer dan
een paar maanden duurt, terwijl de indruk wordt gewekt dat we juist voor langere tijd worden beschermd. En
inderdaad: het Center for Disease Control (VS) heeft in mei van dit jaar toegegeven dat griepvaccinaties
gefaald hebben omdat het effect ervan na enkele maanden weer verdwijnt. Het herhalen van een griepprik
leidt niet tot een betere bescherming. Erger nog, juist omdat we door die vaccinaties de kans niet krijgen om
een natuurlijke afweer op te bouwen, moeten we ieder jaar opnieuw ingeënt worden. Dat is kassa voor de
farmaceutische industrie!
Griepvaccinatie is een persoonlijke keuze.
Veel gezonde mensen worden opgeroepen voor de jaarlijkse griepprik omdat ze tot een zogenaamde risico
groep behoren zoals chronisch zieken en 60 plussers. Het behoren tot een risicogroep betekent echter niet
automatisch dat je dan ook een verzwakt immuun systeem hebt. Want het zijn met name de mensen met
een ernstig verzwakt immuunsysteem die risico’s lopen op complicaties als gevolg van de griep. Het op
natuurlijke wijze versterken van ons immuun systeem als de ‘R’ in de maand is, kan een bijdrage leveren
aan het behoud van onze gezondheid en een goede natuurlijke afweer. Belangrijke vitamines en andere
vitale celstoffen ter ondersteuning van ons immuunsysteem zijn onder andere vitamine C, D, E en B,
foliumzuur, de aminozuren lysine en proline en polifenolen uit groene thee.
Met vriendelijke groet,
Team Dr. Rath Gezondheidsalliantie NL. Sourethweg 9 | NL-6422 PC Heerlen | Tel.: 0031 457 111 222
info@dr-rath-gesundheitsallianz.org | www.dr-rath-gezondheidsalliantie.org
Recht van inzage bijsluiter voorafgaande aan vaccinatie
Het RIVM verklaart : “Alleen als ouders om een bijsluiter vragen kunnen zij die op het consultatiebureau
krijgen. Er wordt NIET standaard een bijsluiter NA een vaccinatie aan ouders gegeven. In de folder over de
vaccinatie wordt dit toegelicht.”
Bron: http://www.rivm.nl/cib/themas/rvp/rvp-faq.jsp#index_42
Dit is echter in strijd met de richtlijnen en bestaande wetsartikelen
Standaardtekst bijsluiter vaccins :
“Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u/uw kind dit vaccin krijgt toegediend”.
België
De Patiëntenwet van 22 augustus 2002, betreffende de rechten van de patiënt, bepaalt:
Art. 7 - § 1
“De patiënt heeft tegenover de beroepsbeoefenaar recht op alle hem betreffende informatie die nodig is om
inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan”.
Art. 8 - § 1
“De patiënt heeft het recht om geïnformeerd, voorafgaandelijk en vrij toe te stemmen in iedere tussenkomst
van de beroepsbeoefenaar”.
Bron: http://www.elfri.be/wetgeving/pati%C3%ABntenwet
De Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO), bepaalt:
Informatieplicht
“Uitgangspunt is dat de hulpverlener de patiënt die informatie geeft die de patiënt nodig heeft om zelf op een
verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn gezondheid. Dit betekent dat de hulpverlener
de patiënt duidelijk moet informeren over de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling, de
risico’s en de eventuele alternatieven.”
Bron: http://www.nivel.nl/oc2/page.asp?PageID=431
Gezien het bovenstaande : Pleiten wij ervoor dat in het vervolg bij de uitnodiging voor vaccinaties ook een
volledige bijsluiter gevoegd wordt en dat in de uitnodiging duidelijk vermeld wordt dat vaccinaties niet
verplicht zijn, schadelijke bijwerkingen kunnen hebben en dat die gezondheidsrisico’s dus voor eigen
rekening zijn…
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Occupy Wall Street opgezet en gesteund door links radicalen en islamisten
Occupy Wall Street protest in Los Angeles. De organisaties en organisatoren
blijken nauw betrokken te zijn bij dezelfde linkse extremisten die ook Barack
Obama in het zadel hebben geholpen.
De Occupy Wall Street beweging blijkt te zijn opgezet en te worden gesteund
door links radicale en islamistische bewegingen. De firma Fenton
Communications, dat in de VS mede de media campagne van de Occupy beweging verzorgt, werkt nauw
samen met het Tides Center, een door NWO topman en multi miljardair George Soros gefinancierde
organisatie die wereldwijd duizenden extreem linkse groeperingen financieel ondersteunt. Fenton
Communications is tevens verantwoordelijk voor een anti-Israëlische mediacampagne die er op is gericht de
blokkade van de door de Palestijnse terreurbeweging Hamas gecontroleerde Gazastrook te beëindigen. (1)
Islamistische groeperingen die de zogenaamde 'Free Gaza' beweging ondersteunen -zoals de Islamic
Leadership Council en de Arab-American Association- hebben zich onlangs aangesloten bij Occupy Wall
Street, wier deelnemers zich regelmatig bezondigen aan extreem antisemitische, 'anti-Zionistische' en antiIsraël slogans (3). De Council on American-Islamic Relations verzorgde vorige week zelfs het vrijdaggebed
op het hoofdkwartier van Occupy Wall Street in New York. Een andere begunstigde van Soros' Tides Center
is Adbusters Magazine, dat de 'Arabische Lente' in Egypte, Libië en Tunesië als model gebruikte voor het
opzetten van de Occupy Wall Street beweging.
Fenton Communications sloot vorig jaar een contract van ruim $ 390.000 af met Sheikha Moza Bint Nasser
Al-Missned, de vrouw van de heerser van het Arabische oliestaatje Qatar, voor het opzetten en ontwikkelen
van het zogenaamde Al Fakhoora Project dat er enkel op gericht is steun voor Hamas te vergaren en Israëls
blokkade van de Gazastrook -die onlangs door de VN legitiem werd verklaard- aan te vallen.
Occupy: Zorgvuldig geplande linkse campagne
De protesten van Occupy Wall Street in New York worden geleid door de 99 New York groep, die beweert
de wil van 99% van de Amerikaanse bevolking te vertegenwoordigen. Eén van de woordvoerders van 99
New York, Doug Forand van Red Horse Strategies, blijkt tevens talloze Democratische politici te
vertegenwoordigen. Ook de vicepresident van Fenton Communications, Doug Gordon, is officieel
contactpersoon voor de 99 New York groep. Daarnaast laat ook de nieuwe MoveOn organisatie zien dat de
anti-Wall Street beweging beslist geen spontane volksopstand, maar een zorgvuldig geplande linkse
campagne is. MoveOn, dat naast Occupy Wall Street een eigen protestbeweging wil opzetten onder het
motto 'Laat Wall Street betalen', wordt gefinancieerd door Soros' Tides Center. Ook hier verzorgt Fenton
Communications de public-relations strategie.
Obama steunde links extremisten
Fenton Communications werd in 1982 opgericht door David Fenton, een activist die fotograaf was van de
Amerikaanse Weather Underground terreurgroepering van Bill Ayers, waar ook Barack Obama banden mee
onderhield. Fenton, Ayers en Obama zaten samen in het bestuur van het Woods Fund, een nonprofit
organisatie in Chicago die geld wegsluisde naar een hele serie links-progressieve groeperingen, inclusief het
Tides Center. Obama was van 1999 tot 2002 betaald bestuurslid van het Woods Fund. Fenton zit nu in het
bestuur van een groot aantal door het Tides Center gefinancierde linkse groeperingen.
Occupy gesteund door pro-Hamas groep Code Pink
Eén van de bij Occupy Wall Street betrokken links extremistische organisaties is Code Pink, dat in 2002
werd opgericht. Vertegenwoordigers van Code Pink hebben ontmoetingen gehad met Hamas en leiders van
de Taliban. Code Pink werd opgericht door Jodie Evans, die samen met onder andere Bill Ayers diverse
'Free Gaza' initiatieven heeft geleid. In het begin van dit jaar waren ze mede aanstichters van de rellen en
chaos in Egypte, in een poging om de massa te mobiliseren tot een mars op de Gazastrook. Evans was
tevens één van de fondsenwervers voor de presidentscampagne van Barack Obama.
Obama samen met Electronic Intifada oprichter
Onder de leden van Evans groep in Egypte bevond zich Ali Abunimah, de beheerder van de anti-Israëlische
website Electronic Intifada. Abunimah sprak in de jaren '90 samen met Barack Obama op diverse proPalestijnse bijeenkomsten. Bij een fondsenwervingscampagne voor de Palestijnen in 1999 introduceerde
Abunimah Obama zelfs op het podium. Tevens hadden Abunimah en Obama samen een ontmoeting in het
huis van professor Rashid Khalidi, een voormalige PLO activist. Abunimah verklaarde later dat Obama
tijdens deze ontmoeting zeer kritisch stond tegenover de Amerikaanse steun aan Israël, en voorstander was
van het uitoefenen van grote druk op de joodse staat. Toen Obama in 2004 campagne voerde voor een
Senaatszetel uitte Obama hem zijn spijt dat hij op dat moment vanwege de verkiezingsstrijd 'niet meer kon
doen voor de Palestijnse rechten'. 'Ik hoop dat als het weer gekalmeerd is, ik duidelijker kan zijn,' zou
Obama volgens Abunimah hebben gezegd. Ook zou hij Abunimah hebben aangemoedigd door te gaan met
zijn columns in de Chicage Tribune, waarin hij zich altijd zeer kritisch tegenover Israël opstelde.
Terrorist Ayers huurde Obama in
Weather Underground terrorist Bill Ayers stond met fondsenwervingen aan de basis van de politieke carrière
van Barack Obama. Niet alleen zaten ze zoals gezegd samen in het bestuur van het Woods Fund, maar ook
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huurde Ayers Obama in als voorzitter van de Chicago Annenberg Challenge organisatie, die fondsen
verstrekte aan de linkse Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN). Tevens zou
Ayers, die verantwoordelijk was voor 30 bomaanslagen op onder andere het hoofdkwartier van de politie in
New York (1970), het Capitol (1971) en het Pentagon (1972), de werkelijke schrijver zijn geweest van
Obama's autobiografie 'Dromen van Mijn Vader'.
'Vermoord alle rijken'
In 2001 verklaarde Ayers in een interview met de New York Times dat hij nooit spijt heeft gehad van zijn
bomaanslagen. Integendeel, hij zei zelfs dat het er niet genoeg waren geweest. Ayers noemde zijn Weather
Underground organisatie ook wel het 'Amerikaanse Rode Leger'. Zijn ideologie volgens zijn eigen woorden:
'Vermoord alle rijken. Verniel hun auto's en appartementen. Breng de revolutie naar hier. Vermoord je
ouders.' (2) En daarmee is de cirkel rond en weten we wie er werkelijk achter de Occupy Wall Street
beweging zitten, en wat hun ware doelstellingen zijn.
Xander - (1) World Net Daily, (2) World Net Daily , (3) World Net Daily - Zie ook:
15-10: Occupy Wall Street: De kunstmatige, door de NWO elite geschapen oppositie

FinansInvest: Eurozone is al ingestort, maar niemand zegt het nog
Chinese beleggingsfirma CIC: Niet geld, maar Europees socialisme is de kern van het
probleem - Brazilië, Rusland en India niet geïnteresseerd in redden eurozone
De hele eurozone wordt steeds sneller het onpeilbaar diepe zwarte schuldengat ingezogen.
Volgens de algemeen directeur van een grote mediterrane effectenmakelaar, FinansInvest, is de eurozone
feitelijk al ingestort, maar durft nog niemand dat hardop uit te spreken. Tevens is hij ervan overtuigd dat de
euro, 'één van de grootse reservemunten ter wereld', zal verdwijnen. Zafer Onat lijkt het te kunnen weten,
want het moederbedrijf van het Turkse FinansInvest is de Griekse Nationale Bank (ETE).
In een interview met de internationaal gezaghebbend economische website Bloomberg zei Onat botweg dat
de 'eurozone al is ingestort' en dat de hele regio op het randje van een bankencrisis staat die de
gemeenschappelijke muntunie zal vernietigen. 'Ik geloof dat de Europese Valuta Unie nu al helemaal niet
meer bestaat. Ik denk dat de Eurozone al in elkaar is gestort, alleen heeft niemand dat nog uitgesproken.
We bevinden ons op een doodlopende weg. Eén van de grootste reservemunten ter wereld zal verdwijnen.'
Onat denkt niet de Amerika de eurozone te hulp zal komen, mede omdat het verdwijnen van de euro heel
positief zal zijn voor de dollar. 'Het Europese probleem is ontstaan omdat ze niets doen,' bekritiseert Onat de
Europese onmacht om uit de schuldencrisis te komen. 'Ze praten alleen maar met elkaar.' Volgens de
makelaar heeft Turkije geen schuldenprobleem en is de bankensector er goed gekapitaliseerd. (2)
Natuurlijk is het lastig te beoordelen waarom een effectenmakelaar in Istanbul tot dergelijke drastische
uitspraken komt. Wel heeft hij nauwe contacten met een grote bank in Griekenland, dat zich in het 'oog' van
de economische tyfoon bevindt. Is Onat enkel het overzicht kwijtgeraakt, of weet hij mogelijk méér van wat
er zich achter de schermen van de Europese Centrale Bank afspeelt? (1)
'Niet geld, maar Europees socialisme is het probleem'
De algemeen directeur van de Chinese beleggingsfirma CIC, Jin Liqun, zegt dat niet zozeer het gebrek aan
geld, maar het socialistische systeem in Europa de kern van het probleem is. 'Europa moet zich zijn situatie
bewust worden en erkennen dat de problemen kunnen worden opgelost. De wortel van het probleem is het
te omvangrijke sociale systeem, dat sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa is opgebouwd. Het
arbeidsrecht stimuleert luiheid en traagheid. De mensen moeten daarom wat harder en langer werken, en ze
moeten innovatiever worden. Wij (de Chinezen) werken als gekken.' (3)
Niet alleen de Chinezen twijfelen er aan of Europa nog te redden is (4). Ook de opkomende economie
Brazilië ziet niets in het ondersteunen van de eurozone door het opkopen van Europese staatsobligaties. De
Braziliaanse minister van Financiën, Guid Mantega, verklaarde gisteren dat Europa zelf een oplossing voor
de crisis moet zien te vinden. Wel is zijn land bereidt om via het IMF financiële steun te verlenen. Eerder
hadden ook Rusland en India laten weten niet geïnteresseerd te zijn in een gezamenlijke reddingspoging
van de eurozone. (5)
EU vanavond bijeen voor 'definitieve' oplossing
Vanavond komen de leiders van de 27 EU landen bij elkaar om te praten over de zoveelste 'definitieve'
oplossing voor de schuldencrisis. Na afloop treffen de 17 leiders van de eurolanden elkaar om dezelfde
reden. Op tafel ligt een voorstel om het nog maar enkele weken geleden vergrote Europese Reddingsfonds
opnieuw fors te vergroten van € 440 miljard naar 1 biljoen of nog hoger. De Duitse bondskanselier Merkel
hield het Duitse parlement echter voor dat van een verhoging van de Duitse bijdrage (€ 211 miljard)
vooralsnog geen sprak is (6).
Xander
(1) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (2) Bloomberg, (3) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (4) NU
(5) Financial Times Deutschland, (6) NU
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RVD: Paniek overBeatrix-Demmink
Door: Micha Kat op 25 oktober, 2011
Kijk hier naar onze eerdere poging bij de RVD antwoord te krijgen op onze vragen over de relatie tussen
Beatrix en Joris Demmink; ook de vragen zelf zijn daar te lezen. Tevens ontvingen we -toeval?- een
buitengewoon interessante posting van ‘Luser’ die mogelijk een beslissend licht werpt op de verknooptheid
van Demmink met ons Koninklijk Huis [backgrounds] waarbij ook opeens de affaires-De Roy van Zuydewijn
en Lensink meer achtergrond krijgen:
Luser
22 oktober, 2011 om 18:38
Het antwoord op de prangende vraag hoe het komt dat Joris Demmink tijdens zijn loopbaan nooit ontslagen
werd wegens pedofiele gedragingen met o.a. Turkse jongens, maar in 2003 zelfs promoveert en de functie
van secretaris-generaal kreeg, heeft direct te maken met het koninklijk huis, met de Oranjes, met een familie
met fout DNA. Met Beatrix dus, en ja, haar gemaal Prins Claus, met zijn eigen levensloop en zijn
pedoseksuele gedragingen begin 60′er jaren toen hij een diplomatieke functie in Ivoorkust vervulde. Die
seksuele misdragingen leidden er in 1963 toe dat hij door Bonn van zijn post werd ontheven en
teruggeroepen, alwaar Claus von Amsberg een bureaufunctie kreeg bij het ministerie van Buitenlandse
Zaken. Zonder dat feitelijk gegeven zou Beatrix hem zeer waarschijnlijk nooit hebben ontmoet.
Dan wordt door een foto bekend wie die onbekende vriend van Beatrix is
waarmee de kroonprinses in de paleistuin wandelde. Een Duitse jonkheer,
werkzaam op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dan ontstaat er na het
lichten van zijn doopceel grote commotie, niet alleen nationaal, maar ook binnen
de paleismuren. Dus niet alleen m.b.t. zijn militaire loopbaan tijdens Hitler’s
Derde Rijk maar ook de ‘duistere kant’ van Beatrix’s liefje, waar in de Duitse pers
al één en ander over die hardnekkige geruchten over het seksuele gedrag van
Claus uit Ivoorkust was gepubliceerd. Toen hij dus nog zijn diplomatieke functie aldaar vervulde.
In die tijd bezoekt Prins Bernhard, die ook de beschikking had over o.a. de
onderzoeksresultaten van de toenmalige BVD de nieuwe in 1963 gekozen president van
Duitsland, Heinrich Lübke in verband met o.a. de commotie over zijn aanstaande
schoonzoon. Over dat bezoek is toen in de pers geschreven. Dat bezoek leidde er
uiteindelijk toe dat het dossier uit het archief van de Duitse diplomatieke dienst werd
verwijderd. Duitse historici hebben toentertijd bevestigd dat onderzoek naar zijn
pedoseksuele gedragingen in Ivoorkust door het verdwijnen van het diplomatieke
dossier, niet meer verricht kan worden. Dat bezoek van Bernhard had natuurlijk ook te
maken met het feit dat Claus binnen afzienbare tijd de Nederlandse nationaliteit zou
krijgen. Bernhard had tenslotte in 1936 hetzelfde meegemaakt. Het is Bernhard gelukt die pedoseksuele
schandvlek voorgoed ontoegankelijk te maken voor welk onderzoek dan ook.
Beatrix werd in 1980 tot koningin gekroond. Niet lang daarna begon ook Demmink’s loopbaan
bij Justitie. Met regelmaat steken geruchten over Claus en homofilie de kop op. Dan vallen er
namen van o.a. Mr. Salomonson en Mr. Felix Rhodius [kabinet van de koningin]. In die tijd
duiken er ook verhalen op over bezoek Claus aan ‘gay’ bars in New York.
Daarna gaat het snel met loopbaan van Joris Demmink. Van de ene functie naar steeds weer
een hogere. Op 6 oktober 2002 stierf prins Claus. In 2003 wordt Joris Demmink secretarisgeneraal. Toeval? Integendeel. Het is een promotie om de hechte samenwerkingsband tussen enkele
Justitieambtenaren [eed van trouw aan de koningin] en de Oranjes te bekrachtigen.
Even terug naar 2000, het jaar waarin Margarita de Bourbon de Parme smoorverliefd werd
op Jhr. Michael Röell. Een relatie die door koningin Beatrix getorpedeerd werd. Daar werd
later o.a. in de boulevardbladen over gepubliceerd. In het liefdesverdriet dat volgde, kwam
Margarita in een fitness centrum onze Edwin de Roy van Zuydewijn tegen. Ze trouwen in
2001. Een relatie die in 2003 uitmondde in wat genoemd wordt: de Margarita-affaire. Het jaar
dus waarin Joris Demmink zijn laatste promotie kreeg en via de minister de eerst
aangewezen persoon werd om elke mogelijke bedreiging van de Oranje familie een halt toe
te roepen.
Terug in de geschiedenis, terug naar 1879/1880, want toen zorgde Willem III, de Gorilla dat
de Oranjes toch nog een nazaat kregen en wel Wilhelmina. Velen denken dat Jhr. de
Ranitz de biologische verwekker van Wilhelmina was, maar nader onderzoek toonde al in
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2000 aan dat het niet jonkheer de Ranitz was maar Jhr. Mr. Joan Roell, wiens grootvader als afgezant van
de latere Koning Willem I [na ballingschap in 1813 via Scheveningen teruggekeerd en daarna tot de eerste
koning der Nederlanden gekroond] al vanaf 1806 in Parijs met Napoleon onderhandelde over de teruggave
van het koninkrijk der Nederlanden. In 1914 werd deze Röell al één der eersten door Willem I in de
adelstand verheven. Als dank voor zijn bijzondere inspanning.
Jhr. Mr.Joan Röell werd na de geboorte van Wilhelmina secretaris van de voogdijraad.
koning Willem III, alias de Gorilla koos daarnaast ook een de Roy van Zuydewijn
[adellijke tak] als lid van diezelfde voogdijraad. De vader van Edwin de Roy van
Zuydewijn wordt gekoppeld aan Bernhard [WO II]. Beide families hebben een archief die
compromitterende zaken bevat voor zowel de Gorilla als Bernhard. Ik hoop dat de lezer
de verbanden gaar zien m.b.t. erfgenamen met fout DNA.
Als prins Bernhard in 1936 ons land binnentrekt logeert hij tot aan het huwelijk met
Juliana bij de familie Röell nabij Hilversum. De hartsvriendin van Beatrix is een Röell. Zij
groeide daar mee op en is in mei 1940 samen met haar moeder en de Oranjes naar
Engeland en later Canada gevlucht.
Wat ik wilde aantonen is dat Demmink chantabel was voor de Turkse overheid gezien
zijn pedo-activiteiten. Baybasin werd daar het slachtoffer van. Demmink kan blijven zitten
omdat hij behoort tot de ‘Inner Circle’ die het familiegeheim van de Oranjes moet
bewaken.
Zie voor meer achtergronden ook het ‘geheime’ artikel ‘linksgestrickt’ uit 1983 dat
door Micha Kat uit het Duits werd vertaald onder de kop ‘clausgate‘ en van
commentaar werd voorzien
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10087/rvd-paniek-over-beatrix-demmink.html#more-10087

Kadhafi’s gigantische arsenaal chemische wapens ontdekt
© ap Bron: De Morgen (B.)
80 bunkers vol massavernietigingswapens
Bij de oorlog in Irak zochten de troepen van de Amerikaanse president George
W. Bush tevergeefs naar de vermeende massavernietigingswapens. In de
Libische woestijn hebben de rebellen in de buurt van Sirte een reusachtig geheim arsenaal chemische
wapens van de vorige week omgebrachte kolonel Kadhafi ontdekt. In totaal gaat het om 80 bunkers
volgestouwd met raketten, chemisch wapentuig en opslagtanks. De rebellen hebben al een groot deel van
de oorlogsmunitie ontmanteld, maar ze blijven het gigantische munitiedepot bewaken tot ze alles kunnen
overhevelen aan experts van het nieuwe regime.
Tijdens de Libische oorlog trokken heel wat rebellen uit angst voor een chemische aanval met gasmaskers
ten strijde. Die vrees bleek niet ongegrond, want wat de zegevierende troepen gisteren aantroffen in de
woestijn zo’n 100 kilometer ten zuiden van Sirte, Kadhafi’s laatste bolwerk waar hij vorige week gedood
werd, is ronduit angstaanjagend.
Deal in the Desert
Het munitiedepot telt in totaal zo’n 80 bunkers. Daarin gigantisch veel wapentuig van het Kadhafiregime met
raketten en ook massa’s chemische wapens. Nochtans had Kadhafi al eind 2003 massavernietigingswapens
afgezworen tijdens een toenaderingspoging met het Westen. Onder meer de Britse premier Tony Blair ging
toen onderhandelen met de Libische dictator en ondertekende de beruchte ‘Deal in the Desert’ waarin hij
economische samenwerking beloofde in ruil voor Kadhafi’s ontmanteling van zijn WMD’s en chemische en
nucleaire wapens en zijn medewerking in de strijd tegen het internationale terrorisme.
Mosterdgas
Het ziet er dus naar uit dat Kadhafi zijn sowieso al twijfelachtige woord weer gebroken heeft. Het
ontwapeningsprogramma werd indertijd opgevolgd door de Organisatie voor het Verbod op Chemische
Wapens, maar dat werk werd nooit voltooid door de oorlog in Libië. De organisatie concludeerde dat Kadhafi
zo’n tien ton dodelijk mosterdgas en andere chemische wapens bezat.
Vuur van de hel
Tijdens de Libische oorlog vreesden de rebellen een chemische aanval, zeker toen Kadhafi hen
waarschuwde voor het ‘vuur van de hel’. Ze waren ervan overtuigd dat de kolonel niet zou aarzelen om
massavernietigingswapens in te zetten tegen zijn eigen volk. Bij de NAVO-luchtinterventie ontdekten
spionagevliegtuigen en satellieten tijdens de oorlog drie verdachte plaatsen waar mogelijk chemische
wapens opgeslagen waren. Een daarvan was de site ten zuiden van Sirte, de geboorteplaats van Kadhafi.
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De Stamboom van "Oranje" ?
Hoe word je staatshoofd.
Laten wij in eerste instantie op een rijtje zetten op basis waarvan iemand staatshoofd van een land zou
kunnen worden. Hieronder een aantal mogelijkheden:
• Iemand wordt door volksraadpleging voor de functie gekozen;
• Iemand wordt op een andere, veel mindere democratische wijze gekozen, bijvoorbeeld via een parlement
of een staatscommissie;
•Iemand is als gevolg van hoge intelligentie als enige in staat de functie te vervullen;
•Iemand kan door buitengewone gaven als beste in staat worden geacht de functie uit te oefenen;
•Iemand is door bijzondere managementkwaliteiten als beste in staat een land te besturen;
•Iemand is door zijn bijzondere sociale kwaliteiten de aangewezen persoon staatshoofd te zijn;
•Een schatrijk persoon zou door omkoping zijn doel kunnen bereiken;
•Door middel van een staatsgreep zou iemand zich de functie kunnen toeëigenen;
•Er is op democratische wijze een wet tot stand gekomen waardoor iemand tot staatshoofd kan worden
benoemd;
•Er is zonder volksraadpleging een wet tot stand gekomen, waarin een bepaalde familie is aangewezen om
het staatshoofd te leveren.
Welnu, naar onze mening benadert de laatste “optie” het beste de realiteit in ons land. In de grondwet van
1848 is vastgelegd dat op basis van erfelijkheid de nazaten van Willem Frederik, de zoon van de door de
Patriotten verjaagde stadhouder Willem V Batavus[i], uitsluitend recht op de troon hebben.
Maar dat houdt tegelijkertijd in, dat de familie die het staatshoofd mag leveren en de daaraan gekoppelde
privileges geniet, een antecedentenonderzoek dient te ondergaan en op zijn minst de kandidaat te
onderwerpen aan een psychologisch vooronderzoek. Bovendien moet onomstotelijk vast komen te staan dat
de kandidaat aan de grondwetttelijk voorgeschreven eisen[ii] voldoet. In Artikel 26 Grondwet wordt
bijvoorbeeld voorgeschreven, dat als de koning komt te overlijden voordat zijn opvolger is geboren, die
nakomeling reeds automatisch is aangewezen als wettig troonopvolger. Geen twijfel bestaat er derhalve
over, dat alleen een kind van de koning in aanmerking kan komen voor het erfelijk vervullen van het
koningsschap en de functie van staatshoofd.
Dat betekent dus, dat aan de hand van de stamboom van de familie “Van Oranje-Nassau” kan worden
bepaald wie grondwettelijk in aanmerking komt en/of is gekomen voor de functie van staatshoofd, uit hoofde
van het erfelijk koningsschap.
De stambomen soep
Daarom komen wij nu terug op de vraag hoe het nu mogelijk is, dat gerede twijfels bestaan omtrent de
“interpretatie” van deze stamboom en wij er vast van overtuigd zijn, dat de wetgeving gebaseerd op deze
stamboom van nul en generlei waarde zal blijken te zijn, mits door technologisch onderzoek een en ander
kan worden weerlegd. Bovendien moet in acht worden genomen, dat de afstamming diende te geschieden
volgens de mannelijke lijn.(Salische Wet en Castiliaanse Stelsel)
De Lijn Willem van Oranje
Wat de Nederlanders psychologisch wordt aangepraat vanaf de eerste schoolklassen is, dat Willem van
Oranje, de Vader des Vaderlands, de stamvader is van de dynastieke Oranje-Nassau familie, tot en met de
kinderen van W.A de Overbodige. Dit is een aanname, die vaak op zijn beloop wordt gelaten, maar die
echter door simpel onderzoek eenvoudig is te ontzenuwen. De huidige familie die het staatshoofd mag
leveren stamt NIET af van Willem van Oranje. Is dit belangrijk? Nee, dit is niet belangrijk, want er is geen wet
die refereert aan Willem van Oranje. Het is alleen belangrijk voor het in stand houden van het sprookje, de
mythe van de verbondenheid van de huidige familie via Willem van Oranje met Nederland. Eerder
publiceerden wij reeds over de ware aard van Willem van Oranje, maar ook van zijn achterkleinzoon,
Stadhouder-Koning Willem III, de laatste telg van de dynastie, die in 1702 uit is gestorven. De titel Prins van
Oranje ging formeel over op Lodewijk Armand II de Bourbon Conti. In de geschiedenis boeken wordt
vermeld dat Johan Willem Friso van Nassau Dietz als achterneef van Willem III de titel van prins van Oranje
als enig erfgenaam erfde. Dit is een aperte leugen, want zelfs het Huis ten Bosch en Paleis Noordeinde
vielen in Pruisische handen. In Engeland werd Stadhouder-Koning Willem III opgevolgd door Anne de zuster
van zijn overleden vrouw Mary Suart, terwijl Frederik III, ook bekend als Frederik I Koning van Pruisen,
zichzelf uitriep tot “Prins van Oranje” met een beroep op het testament van stadhouder die bepaalde dat bij
het uitsterven van de mannelijke lijn van Oranje al zijn bezittingen zouden vererven op de nakomelingen van
zijn oudste dochter Louise Henriëtte en wel uitsluitend de mannelijke lijn. En deze Louise Henriëtte was de
moeder van Frederik I, koning in Pruisen. Het prinsdom Orange ging echter over op het huis Bourbon-Conti
en in hun naam verdreef Koning Lodewijk XIV in 1703 alle protestanten en lijfde de stad in.
Hoe duidelijk het testament van Stadhouder-Koning Willem III over de titel van Oranje naar Frederik III was,
blijkt uit het feit dat door het aanvechten van dit testament Johan Willem Friso slechts Fl. 50.000,- (één
zestiende deel) van het Fl. 800.000,- vermogen kreeg toegewezen.
De Lijn Jan de Zesde
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Veel meer dan zijn broer Willem van Oranje is Jan de Zesde (vermeend)stamvader van het geslacht wat hier
zo lang het staatshoofd heeft geleverd. De zoon de lijn van opvolging van Jan VI was Ernst Casimir die
trouwde met Sophie van Brunswijk. Deze Ernst Casimir was het 12de kind en de 7de zoon van Jan VI en
was van 1620-1632 stadhouder van Friesland. Dat is een vreemde situatie, want eerst in 1675 verklaarden
de Staten van Friesland het stadhouderschap erfelijk voor het huis Nassau-Dietz. Daarnaast was Hendrik
Casimir II Stadhouder in de republiek, maar hij liep over naar de Fransen in verband met een ruzie Willem
van Oranje. Hij was dus naar toenmalige maatstaven een deserteur. Toen Stadhouder-Koning Willem III is
overleden is na lang touwtrekken de lijn met terugwerkende kracht voortgezet over de enige link met Willem
van Oranje, namelijk zijn kleindochter Albertine Agnes van Oranje. De juiste benaming van deze lijn is de
Stamboom van Willem Frederik van Nassau Dietz. Deze lijn stopte bij de geslachtelijke afwijking van
stadhouder Willem IV (hij leed aan fimosis), waardoor de dynastie genoodzaakt werd de hulptroepen in te
roepen, n.l. Douwe Sirtema van Grovestins kon uitstekend overweg met de vrouw van de ongelukkige
stadhouder. Is dit belangrijk? Nee, wettelijk gezien nog steeds niet, immers nergens wordt wettelijk
gerefereerd aan Jan de Zesde of diens nakomelingen. Wel belangrijk is het om te weten dat de huidige
vermeende “koninklijke familie” niet van Willem van Oranje afstamt, maar dus ook niet van Jan de Zesde van
Nassau-Dillenburg, zijn jongere broer.
De Lijn Van Grovestins-Hannover
Door de huwelijkse ingreep van Douwe Sirtema van Grovestins, vrijmetselaar te Leeuwarden en een tweede
vader voor de latere stadhouder Willem V met treffende gelijkenis, zijn we genoodzaakt de lijn te benoemen
als hierboven. Het is belangrijk om te weten dat de kleinzoon van Anna van Hannover en Grovestins de
latere koning Willem I der Nederlanden is. Met deze door een staatsgreep aan de macht geholpen koning
Willem I, die zichzelf in 1815 tot “soeverein vorst” uitriep, begint ook het grondwettelijk regelen van de
erfopvolging. Ook de strekking van de Grondwet van 1848 verwijst expliciet naar salische wetgeving,
hetgeen inhoudt, dat erfopvolging door de mannelijke lijn dient te geschieden. Deze lijn Van GrovestinsHannover wordt voortgezet tot en met koning Willem III, die wegens zwaar doorgezette inteelt zijn kinderen
en vrouw overleeft en vervolgens met de 41 jaar jongere Emma trouwt.
De lijn De Ranitz-Waldeck Pyrmont
Doordat deze koning Willem III aan syphilis leed, was hij niet in staat nageslacht te verwekken,althans niet
meer op deze leeftijd, derhalve werd het tweede eskader hulptroepen ingeroepen, de ambteleijk secretaris
van de koning S.M.S. de Ranitz.(Hiervoor is ook als biologische vader Jhr.mr.Joan Roëll {1877-1914}
genoemd,doch de toondoofheid van Wilhelmina en de Ranitz is meer overtuigend) Als gevolg van deze
kunstgreep is Wilhelmina geboren en ontstond zo de lijn De Ranitz-Waldeck Pyrmont. Algemeen wordt
aangenomen dat toondoofheid erfelijk is, Wilhelmina leed daar aan, De Ranitz ook, maar haar vermeende
ouders niet. Wilhelmina huwde prins Hendrik, die bleek aan syphilis te lijden, als gevolg waarvan Wilhelmina
vier miskramen op rij moest doorstaan, alvorens Juliana werd geboren.
Hier stopt de lijn De Ranitz-Waldeck Pyrmont, immers door haar syphilis kon Wilhelmina geen kinderen
krijgen, bekend is dat zij het Hendrik bijzonder kwalijk nam, dat hij die overdraagbare aandoening bij zich
had en na Juliana volgde de laatste miskraam. Vanaf het begin is de geruchtenmachine op gang gekomen,
dat Juliana door Wilhelmina is geadopteerd van een moeder uit Soest. Deze hardnekkige geruchten houden
nog steeds aan en slechts DNA onderzoek kan uitsluitsel geven.
De overname van de Oranje-rechten.
Met het verschijnen van Bernhard zur Lippe Biesterfeld is definitief een einde gekomen aan de oranjedynastie of wat daar voor heeft door moeten gaan. De vrijheden die deze op zichzelf al chantabele prins zich
heeft kunnen aanmeten, zijn als volgt te verklaren:
•de wetenschap van de adoptie van Juliana;
•de wetenschap van de criminele, seksueel-pedofiele escapades van Hendrik en het afkopen van
schandalen door Wilhelmina;
•de wetenschap dat De Ranitz de vader was van Wilhelmina;
De zaken die hij heeft geregeld voor deze nieuw opgezette dynastieke lijn zijn eveneens opvallend te
noemen:
•desertie en landverraad, voorafgaande aan de collaboratie met Nazi-Duitsland tijdens de bezetting;
•het uitroeien van zoveel mogelijk “links” verzet vlak voor de bevrijding in 1945;
•het samen met schoonmoeder Wilhelmina uitvoeren van de staatsgreep van 1945 ten behoeve van Juliana;
•door connecties met Rothschild/Warburg/Mellon/Dupont elementen organiseren van subversieve
activiteiten, zoals de Bilderberg conferenties, de Gladio-organisatie en het Wereld Natuur Fonds;
•het arrangeren van huwelijken, zoals van zijn oudste dochter Beatrix met die vreemde Klaasje I en zijn
oudste kleinzoon Willem Alexander met een vreemde Argentijnse.
Tenslotte
Waar we nu mee hebben te maken is een familie die het staatshoofd levert, maar die niets meer met de
Oranje-Nassau’s heeft uit te staan. Er hoeft wat ons betreft geen diepgravend onderzoek naar afstamming
meer plaats te vinden. Er is nimmer bewijs geleverd door de huidige familie dat zij rechten kunnen laten
gelden op ‘s lands hoogste positie. Grondwettelijk dienen zij af te stammen van koning Willem I. Zij hebben
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geweigerd het sluitende bewijs te leveren door geen DNA test ten behoeve van de identificatie van de
Romanov Tsarenfamilie toe te staan. Alle twijfel kan op die manier worden weggenomen, maar men heeft
het (heel verklaarbaar) niet willen doen..
Door de medeplichtigheid van de politieke kaste in dit land is het ondoenlijk om recht te halen via de normaal
gangbare paden. Degene die de wetten tekent, zal geen wet tekenen die indruist tegen de (financiele)
belangen van deze familie. Er is in dit land geen scheiding der machten. De grondwet is volledig verkracht
door allerlei nood- en reparatiewetjes, waar het beruchte Koninkrijksstatuut er één van is. Er is géén
Constitutioneel Hof, zoals in vrijwel alle andere landen ter wereld, om te waken over de grondrechten van de
bevolking, de belastingbetalers, degenen die het circus financieren. Alle ambtenaren en bestuurders in
openbare dienst zijn benoemd bij koninklijk besluit en dienen de eed van trouw aan de koning af te leggen.
Nederland heeft geen regering maar een kabinet die slechts één familie ten dienste staat, op het moment
dat hun belangen in het geding zijn. Er is nog nooit een wet getekend door het staatshoofd, die tegen het
belang van hetzelfde staatshoofd in gaat.
Bij bezuinigingen wordt de werkende burger verder uitgemolken, de grote corporatieve multinationals
betalen in dit land al geen belasting meer. Het staatshoofd met de vele petten dient de burger niet, maar
slechts haar eigen belang.
Terug naar de stamboom-verzameling.
Met een stamboom zoals we die boven hebben omschreven is de kans dat honderduizenden Nederlanders
met recht op de troon even groot mag worden ingeschat. Iedereen heeft een stamboom en gegarandeerd,
dat we elkaar ooit eens ergens in de middeleeuwen tegen komen. Maar wij zouden ons er voor schamen om
in één adem met deze kliek te worden genoemd. Ze hebben van hun stamboom door de eeuwen heen een
machtige puinhoop gemaakt, er is mee gefraudeerd en er worden sprookjes aan opgehangen, tenzij
onafhankelijk DNA onderzoek anders uitwijst
Wat ons betreft is die verzameling genetisch uit elkaar gefokte en administratief weer in elkaar gefrommelde
verzameling “koninklijke” stambomen verworden tot………. een bosje kreupelhout, meer niet.
Note:
Wilhelmina kreeg voor 1909 vier miskramen die samen hingen met haar aannemelijk syfilis.(Op 4-5-1902
zou een zoon dood geboren zijn) Naar buiten werd meegedeeld dat tyfus de oorzaak was. Syfilis of Lues
Venera had in die tijd een noodlottige afloop en door litteken weefsel onvruchtbaarheid. April 1909 was er
volgens geluiden sprake van adoptie van Juliana. Diagnostisering van syfilis werd eerst 1906 wereldkundig
gemaakt (August Wassermann) Op 31 augustus 1909 werd Salvarsan 606 (Arsphenamine) op een konijn
uitgetest en in 1910 werd het zeer giftige en niet werkende middel Salvarsan op de markt gebracht en
probeerde Wilhelmina nogmaals een “eigen”kind te krijgen. Dit werd de vijfde miskraam. Tenslotte werd
eerst in 1928 het werkende middel penicilline ontdekt.
Een wederom ongeloofwaardig verhaal welke eerst nu, in 2011, de ronde doet moet ons doen geloven dat
een dierenarts Dr. Poels, Hendrik van zijn syfilis heeft afgeholpen, zodat Juliana verwekt kon worden.
Honderd en twee (102) jaar later,wanneer de roep om DNA bewijs groter is geworden, wordt de
"koninklijke"propaganda machine in werking gesteld om alsnog te redden wat er te redden valt, terwijl het
heel éénvoudig en snel kan worden aangetoond middels onafhankelijk DNA onderzoek. Waarom dit niet
gebeurt kunt u raden.
In 1901 trouwde Wilhelmina met Hendrik van Mecklemburg Schwerin. Maar met dit huwelijk dreigde het
element “Nassau” uit de naam “Van Oranje Nassau” verloren te gaan. Door (ten onrechte) een beroep te
doen op een verdrag uit 1736 werd dit voorkomen. Dit verdrag was een soort convenant, afgesproken
tussen de verschillende takken van het Huis Nassau, dat de naam te pas en te onpas mocht worden
gebruikt door afstammelingen van dat Huis Nassau. Wilhelmina was echter geen bloed afstammeling(lees
biologisch kind) van het huis Nassau,zoals we hierboven beschreven. Ook hier werd weer gekunsteld met
namen als “van Oranje”en “Nassau”. Beide namen zijn derhalve onrechtmatig toegeëigend.
Door de volgende zaak met dit in het achterhoofd te interpreteren, moeten wij tot de conclusie komen, dat er
alle mogelijke moeite is gedaan om de werkelijkheid bij ons weg te houden. Want bij koninklijk besluit(
besluit 8 jan. 1937 No 5 en besluit 26 oktober 1937 Stb 5) heeft Wilhelmina in 1937, vlak voor het huwelijk
van Juliana met Bernhard zur Lippe B. bepaald, dat alle kinderen van prinses Juliana de naam “Van Oranje
Nassau” zou worden gedragen, “met en benevens den naam, welke Zij aan het Geslacht van Hunnen Vader
ontlenen”.
Maar hoe zat dat dan met Juliana? Moest zij dan niet de naam Harer Vader dragen? Moest zij dan niet de
naam hebben “Prinses" ("van Oranje Nassau Von Mecklemburg-Schwerin”?) M.a.w. wie is de vader van
Juliana en misschien nog belangrijker, wie is de moeder. De rechten van geadopteerde (bastaard) kinderen
werden eerst na de geboorte van Wilhelmina en Juliana en zelfs Beatrix van kracht. De huidige
familierechtelijke betrekkingen genoemd in artikel 197 van het Burgerlijk Wetboek werden door Juliana in
een overgangsWet bekrachtigd op 3 april 1969 in het nieuw Burgerlijk Wetboek. Eerst in een WET van 14
maart 2002, houdende regeling van het conflictenrecht inzake de familierechtelijke betrekkingen uit hoofde
van afstamming (Wet conflictenrecht afstamming) werden naast de strekking van de Grondwet nadere regels
toegevoegd,welke voor betreffende datum dus NIET van kracht waren.
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In 1983 werd de erfopvolging tevens (wederom in eigen belang) aangepast in:
Het koningschap gaat over op de wettige nakomeling van de koning, waarbij het oudste kind voorrang heeft.
Sinds 1983 wordt er geen onderscheidt meer gemaakt tussen zonen en dochters. (Vóór deze datum dus
duidelijk wel)
Extra note:
Er wordt nog graag geschermd met de stamboom van Emma van Waldeck Pyrmont (moeder van
Wilhelmina) Deze Emma zou zowel via de bloedlijn van haar vader als via die van haar moeder van Willem
IV afstammen via diens dochter “prinses”Carolina (van Oranje). We onderzoeken die bloedlijn en
constateren het volgende;
Inderdaad is men primair geneigd te geloven dat zij van twee kanten zou afstammen van Willem IV (17111751)
De vraag is echter waarom heeft Carolina maar één naam en droeg zij niet zoals gebruikelijk in die kringen
de tweede voornaam Wilhelmine.
Heel eenvoudig men wist in die kringen dat zowel Carolina als haar broer Willem V een bastaard was, omdat
Willem IV geen geslachtgemeenschap kon hebben door fimosis, waardoor de “stand in” stalmeester Douwe
Idzard Sirtema van Grovenstins is gebruikt. PSP kamerlid Van der Spek (1980)noemde het huis van ”Oranje”
altijd al een biologische kunstgreep en bedoelde daar met name mee dat Willem V geen zoon van Willem IV
zou zijn.Onder anderen was Willem IV homosexueel en had de aandoening fimosis gepaard gaande met
chronische ontsteking van het preputium van de micropenis.Echter voor troonopvolging heeft men wel doen
geloven dat Willem V een echte afstammeling was. Carolina zou als meisje overigens volgens de Salische
Wet nooit in aanmerking kunnen komen.(opvolging volgens de patriarchale mannelijke lijn en daarnaast
werden bastaard kinderen volledig uitgesloten).
Tijdens een interview gaf de ECHTE oranje kenner Jan Kikkert reeds te kennen dat de familie van Amsberg
GEEN nazaat zijn van Nassau noch van Oranje
Emma was niet meer dan een afstammeling van een stalmeester langs beide kanten,via de bastaard
Carolina, die men voor het gemak maar Carolina “van Oranje” noemde.Daarnaast zou Emma naar de
strekking van de Grondwet indien zij wel van de juiste bloedlijn was voorzien als vrouw geen enkele
aanspraak op de troon kunnen maken. Zelfs niet als regentes.
Omdat er in 1890 nog geen mogelijkheid was voor DNA onderzoek in de huidige vorm,was het schijnbaar
mogelijk middels fraude Staatshoofd te worden en is er sprake geweest van een onbewuste
Staatsrechtelijke dwaling die in de huidige tijd op grond van artikel 42 lid 2 G.W. en in het verlengde artikel
119 resp. 178, DNA onderzoek vereist.
Zie ook de aanvullingen op: www.herstelderepubliek.wordpress.com
Geplaatst door Pegasus op 06:29

Nieuwe film ‘IN TIME’ wordt 28 oktober 2011 uitgebracht!
TRAILER: http://www.intimemovie.com/
Deze nieuwe Hollywoodfilm, ‘In Time’ legt het merkteken van het Beest (666) op de
mensen, en de releasedatum in de VS zal zijn op 28 oktober 2011.
Dr. Calleman, een expert van de Maya Kalender, zegt dat de werkelijke datum van het
einde van de Negende golf op 28 oktober zal plaatsvinden.
Moviemeter.nl
Welkom in een wereld waar tijd het ultieme betaalmiddel is geworden. Het verouderingsproces stopt op de
leeftijd van 25 jaar, maar er zit een addertje onder het gras: je bent genetisch gemanipuleerd om nog één
jaar te leven, tenzij je je nakende dood kan afkopen. De rijken “verdienen” tientallen jaren per keer (en
blijven 25 jaar), waardoor ze nagenoeg onsterfelijk worden, terwijl de rest genoeg uren bij elkaar smeekt,
leent of steelt om de dag door te komen. Wanneer een jonge man (Timberlake) in het bezit komt van een
fortuin aan tijd, wordt hij valselijk beschuldigd van moord. Hij wordt gedwongen op de vlucht te slaan met
een mooie gijzelaar (Seyfried). De liefde van het duo, dat van minuut tot minuut leeft, wordt een sterk wapen
in hun oorlog tegen het systeem.
Vanaf 3 november in de bioscoop (Nederland).
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Een brief van een ex-heks over Harry Potter

Nieuwsbrief nr. 138 – 7 november 2011 - pag. 30

(geschreven in 2000)
Ik schrijf deze dringende boodschap, want ik was eens een heks. Ik leefde d.m.v. de sterren als een
astroloog en numerologist door het trekken van horoscopen en het uitspreken van spreuken. Ik leefde in de
mysterieuze en schimmige wereld van het occulte. Door middel van magie was ik in staat om de krachten
van de "controlerende onbekende” aan te roepen en op de avondwind het astrale vlak te overstijgen.
Halloween was mijn favoriete tijd van het jaar en ik was geïntrigeerd en opgenomen in de wereld van Wicca
hekserij. Dit alles gebeurde in het decennium van de jaren 1960, toen hekserij nog maar net uit de
bezemkast begon te komen.
Het was in het jaar 1966, dat een vrouw, genaamd J.K. Rowling werd geboren. Dit is de vrouw die de wereld
in de ban heeft met haar boeken, bekend als de "Harry Potter serie". Deze boeken zijn oriënterende en
instructie handboeken voor hekserij, in de vorm van entertainment. Deze vier boeken van J.K. Rowling leren
hekserij! Ik weet dit omdat ik ooit erg veel deel had aan die wereld. Hekserij was heel anders in de jaren
1960. Er waren veel minder heksen, en het ambacht was veel meer geheimzinnig. Aan het einde van die
geestelijk verontruste tien jaar werd ik op wonderbaarlijke wijze gered door de kracht van Jezus Christus en
Zijn verlossende Bloed. Ik werd ook verlost van elke boze geest die in mij leefde en werd bevrijd. Echter,
toen ik fundamentele christelijke kerken begon bij te wonen, realiseerde ik me dat ook daar hekserij zijn
sporen had nagelaten.
Naarmate de tijd verstreek zag ik de zogenaamde "christelijke" kerken compromissen sluiten en zich
verenigen. Ik heb ook met verbazing gekeken, hoe de leer van Oosterse religies en de "New Age" leer
gemeenten begonnen te boeien. Het was een satanische opzet, en ik zag het aankomen. Illuminati
samenzweerders wisten een één-wereld-religie voort te brengen, met een slim verborgen element van het
occultisme verweven in haar leer. Om te slagen in het brengen van hekserij in de wereld en dus volledige
satanische controle, zou een hele generatie moeten worden opgewekt door leren te denken als heksen,
praten als heksen, zich kleden als heksen en handelen als heksen. De occulte songs van de jaren 60
lanceerden het Luciferiaanse project, nl. het gevangennemen van de geest van een hele generatie. In het
nummer 'Sound Of Silence" van Paul Simon en Art Garfunkel kregen we te horen van de zaden die werden
achtergelaten, terwijl een hele generatie sliep, en dat de "visie die werd geplant in mijn hersenen blijft
voorbestaan".
Nu, in het jaar 2000, zijn alle fundamenten voor occultisme en hekserij op z’n plaats gekomen. De Illuminati
zullen snel stappen ondernemen, want de tijd begint te dringen. Het was de communistische revolutionair
Lenin, die zei: "Geef mij een generatie jeugd, en ik zal de hele wereld transformeren”. Nu, een hele generatie
jeugd is gegeven aan een vrouw, genaamd J.K. Rowling, en haar boeken.
Als voormalig heks kan ik spreken met gezag, als ik zeg dat ik het werk van Rowling heb onderzocht en dat
de Harry Potter boeken opleiding handleidingen zijn voor het occulte! Vele miljoenen jonge mensen wordt
geleerd om te denken, spreken, zich te kleden en te handelen net als heksen, door het vullen van hun hoofd
met de inhoud van deze boeken. Kinderen worden geobsedeerd door de Harry Potter boeken.
Het eerste boek van de serie, getiteld 'Harry Potter en de Steen der Wijzen", vindt de wees, Harry Potter,
aan boord gegaan van een nieuwe wereld, wanneer hij naar de "Hogwart’s Hogeschool voor Hekserij en
Hocus-Pocus " wordt gebracht. Al zijn leraren zijn praktiserende occultisten, en onderwijzen hun leerlingen in
de duistere kunst van tovenarij en waarzeggerij: waarzeggerij, astrologie, drankjes mixen, spreuken en
vloeken uitspreken. Harry's wereld zegt dat het drinken van dood dierlijk bloed macht geeft, een satanisch
menselijk offer en Harry’s krachtige bloed nieuw leven brengt, demonische bezetenheid geestelijk niet
gevaarlijk is, en dat door vuur gaan, contact hebben met de doden, en praten met geesten in de geestelijke
wereld, en meer, normaal en acceptabel is.
Op deze occulte school leert Harry Potter, hoe hekserij uitrusting te verkrijgen en te gebruiken. Harry leert
ook een nieuwe woordenschat, waaronder woorden als "Azkaban", "Circe", "Draco", "Neregeb", "Hermes",
en "Zwadderich", welke allemaal namen van echte duivels of demonen zijn. Dit zijn geen fictie figuren! Hoe
ernstig is dit? Door het lezen van deze middelen, wordt vele miljoenen jonge mensen geleerd, hoe te werken
met demonische geesten. Ze leren ze kennen bij naam. Onnoemelijk veel kinderen, die belijdend christen
zijn, vullen hun hart en geest ook met deze dingen, terwijl (willens) onwetende ouders de andere kant op
kijken.
De titels van de boeken zouden voldoende moeten waarschuwen om ons te realiseren hoe satanisch en
anti-christelijk deze boeken zijn. Het tweede boek heet "Harry Potter en de Geheime Kamer”', terwijl het
derde boek is getiteld “Harry Potter en de Gevangene van Azkaban".
Dit is het oudste oplichtingsspel ooit uitgebroed vanuit de hel. Als een echte heks leerde ik over de twee
kanten van 'de kracht'. Wanneer echte heksen sabbats en esbats hebben en voldoen aan een verbond,
begroeten ze elkaar door te zeggen: "Wees gezegend", en als ze vertrekken, zeggen ze "De Kracht zal met
je zijn". Beide kanten van deze "Kracht" is Satan. Het is niet de goede kant van de kracht die de slechte kant
van de kracht overwint, maar het is alleen het Bloed van Jezus Christus, dat beide zijden van de vermeende
satanische "Kracht" vernietigt.
Heksen op hoog niveau geloven dat er zeven satanische vorsten zijn en dat de zevende, die is toegewezen
aan christenen, geen naam heeft. In verbondsbijeenkomsten wordt hij "de Naamloze" genoemd. In de Harry
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Potter boeken is er een personage, genaamd "Voldemort". De uitspraak gids zegt over dit wezen: "Hij, die
niet moet worden genoemd". Op 8 juli om middernacht werden boekhandels overal bestormd door miljoenen
kinderen om het vierde boek van de serie te verkrijgen, bekend als "Harry Potter en de Vuurbeker". Deze
boeken werden overal meegenomen in de huizen met een echte boze geest, verbonden aan elke kopie, en
die woningen vervloekt. 8 Juli was ook de 18de dag (drie zessen in de numerologie - 666) van de “heksen
midzomer sabbat”. 8 juli was ook de 13de dag van de ondertekening van het Handvest van de Verenigde
Religies in San Francisco. Nu hebben we geleerd dat het openbare schoolsysteem is gepland om de magie
van Harry Potter te gebruiken in de klaslokalen, en openbare scholen centra te maken voor hekserij training.
Wat heeft God te zeggen over zulke boeken als de Harry Potter serie? In de bijbel in het boek Handelingen
lezen we het volgende in het 19de hoofdstuk, vers 18 - 20: "….en velen van hen, die gelovig geworden
waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken, wat zij bedreven hadden. En enigen van degenen, die
toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van
allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken. Zo wies het
woord des Heren krachtig en het werd sterker”.
Harry Potter: 'Making Evil Look Innocent' - Issue Date: november / december 2001
Wat zeggen kinderen over Harry Potter? Hier zijn enkele voorbeelden:
"Ik wil naar de toverschool om magie te leren. Ik wil graag leren om een toverstok te gebruiken om
toverspreuken uit te spreken." Dylan, 10 jaar.
"Als ik naar een toverschool zou kunnen gaan, zou ik in staat zijn om spreuken uit te spreken en drankjes te
maken en op een bezemsteel te vliegen." Mara, 12 jaar.
"Het zou geweldig zijn om een tovenaar te zijn, omdat je situaties en dingen als docenten zou kunnen
controleren." Jeffrey, 11 jaar.
"Ik zou graag naar een toverschool gaan om magie te leren en mensen te betoveren. Ik zou een lelijk spreuk
uitspreken en dan is het terug-pak tijd." Catherine, 9 jaar.
"Ik voel me alsof ik in Harry’s wereld ben. Als ik naar een toverschool zou gaan, zou ik alles leren: spreuken,
vloeken, en de verdediging tegen de duistere kunsten". Carolyn, 10 jaar.
"Ik vond het leuk toen de slechteriken de eenhoorn doodden en Voldemort zijn bloed dronk." Julie, 13 jaar.
"De boeken zijn heel prettig. Ik kon ze niet wegleggen. Toen ik bang was, liet ik mezelf geloven dat het
grappig zou moeten zijn, dus ik was niet zo bang." Nuray leeftijd van 11.
De auteur Robert S. McGee legt uit: "Nog heel jonge kinderen wordt geleerd: menselijke offers, het zuigen
van bloed van dode dieren, en het bezeten zijn van boze geesten”.
Rechtbanken hebben de leer van het christendom in openbare scholen verboden, maar Wicca, die door de
Amerikaanse rechtbanken erkend is als een religie en een belastingvrije positie van de IRS heeft verkregen,
wordt vrij onderwezen.
Eenmaal geïntroduceerd in de wereld van tovenaars, spreuken, en de duistere kunsten, kunnen de lezers
van Harry Potter hun kennis en vaardigheden in hekserij en heidendom vergroten door een bezoek aan de
honderden websites, die op het internet beschikbaar zijn. Of ze kunnen meer boeken kopen over het
onderwerp uit de goed gevulde Wicca vakken in de plaatselijke boekhandel. Of ze kunnen online meer dan
duizend boeken over hekserij vinden, beschikbaar op Amazon.com.
Voormalige Satanist William Schnoebelen wijst er in zijn boek op dat “Wicca, Little White Satans Lie (Satans
Kleine Witte Leugen) is”, en “dat het verschil tussen hekserij of Wicca en Satanisme eigenlijk niet bestaat”.
De kern is een honger naar macht. Harry Potter en de rest van hekserij beloven die macht. Maar uiteindelijk
ontdekken ze dat Satan echt verantwoordelijk is voor de kracht ervan, en het slechts gebruikt als kaas in een
muizenval. Miljoenen Amerikaanse schoolkinderen hebben een nieuw vak op school: hekserij!
Door middel van de Harry Potter reeks is de oude occulte religie van Wicca geïntroduceerd in bijna elke
openbare school in Amerika.
Warner Brothers nieuwe film, gebaseerd op Harry Potter, wordt een nauwkeurige weergave van hekserij
genoemd, en inderdaad dat is het.
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=0JPJDTWkuf8&feature=autoplay&list=ULQ5r0HqOX0Gw&index=24&play
next=1
Vertaald: Marion Verkleij

Ontwerp nieuwe Euromunt gepresenteerd
oktober 27, 2011pineut
Op de Eurotop is afgelopen nacht het ontwerp van de nieuwe Euro munt
gepresenteerd !
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Euro Reddingsfonds € 1 biljoen: geen bazooka, maar klapperpistooltje
Britse Bank Barclays beschouwt 50% haircut Griekse schuld als 'credit event'
met potentieel verstrekkende gevolgen voor de hele eurozone
Van de buitenkant lijkt het heel wat, maar in werkelijkheid schiet het EFSF net
als een klapperpistool nog geen deuk in een pakje boter.
Zoals verwacht werd het akkoord dat de leiders van de eurozone
gisterenavond bereikten over de nieuwe vergroting van het Europese Reddingsfonds van € 440 miljard naar
€ 1 biljoen met veel tamtam aangekondigd als dé oplossing voor de schuldencrisis. Volgens premier Mark
Rutte heeft het noodfonds nu 'de slagkracht van een bazooka gekregen' (1). In werkelijkheid blijkt deze
bazooka echter nauwelijks meer te zijn dan een ineffectief klapperpistooltje. (2
Geen rekening gehouden met nieuwe afwaarderingen
Het EFSF noodfonds is op papier vergroot naar € 1 biljoen, echter zonder dat er direct geld in wordt gestort,
waardoor het EFSF als een soort verzekeringspolis voor met name de Italiaanse en Spaanse staatsschulden
gaat functioneren. Beide landen moeten tot het tweede kwartaal van 2013 zo'n € 900 miljard zien te
financieren, wat het EFSF voor in ieder geval anderhalf jaar groot genoeg maakt.
Er is echter geen rekening gehouden met nieuwe afwaarderingen. Als ook België en Frankrijk hierdoor
getroffen worden, dan moet de totale verzekerde som van het noodfonds (tot en met het 2e kwartaal van
2014) vergroot worden tot € 2,371 biljoen. We schreven al vaker dat er achter de schermen al lang rekening
wordt gehouden met een vergroting van het noodfonds naar € 3 biljoen, maar dat dit door met name de
donorlanden (waaronder Duitsland en Nederland) als onacceptabel wordt beschouwd - nóg wel. Voor een €
3 biljoen groot reddingsfonds moet er € 726 miljard AAA-garantiekapitaal beschikbaar zijn, € 286 miljard
hoger dan onder de nieuwe afspraken het geval is.
Geen bazooka maar klapperpistooltje
Tweede probleem is dat er uitgegaan wordt van een verliespercentage van slechts 20% over de 'slechte'
staatsschulden. Dat lijkt veel te optimistisch; realistischer is een percentage van 50-60%, waardoor de totale
verzekerde 'pot' daalt van € 1 biljoen naar ongeveer € 600 miljard. En dat is € 300 miljard te weinig voor
alleen al Spanje en Italië. Met andere woorden: de bazooka is in dit geval nauwelijks meer dan een
klapperpistooltje. De staatsschulden van Italië en Spanje zijn opgeteld net geen € 2,5 biljoen (verhandelbaar:
€ 2,1 biljoen). Met Griekenland, Ierland en Portugal erbij stijgt dit bedrag naar € 3,1 biljoen (/€ 2,6 biljoen);
plus België = € 3,5 biljoen (/€ 2,9 biljoen). In het geval dat ook Frankrijk steun nodig heeft, dan stijgt dit naar
€ 5,1 biljoen (/€ 4,3 biljoen verhandelbaar). Deze bedragen zijn veel hoger dan zelfs de meest optimistische
schattingen van de eventuele toekomstige grootte van het reddingsfonds.
Het reddingsfonds van € 1 biljoen gaat echter alleen de nieuwe staatsschulden garanderen, niet de
bestaande. Tot en met de eerste helft van 2014 hebben Spanje en Italië € 1,196 biljoen nodig, met België
erbij € 1,377 biljoen. Dit valt binnen de mogelijkheden van het huidige reddingsfonds, MITS de AAAverzekeringscapaciteit van het EFSF rond de € 300 miljard blijft en de markten inderdaad bereid zijn de
nieuwe staatsschulden (met een 20% verliesgarantie) tegen acceptabele rentetarieven te financieren. Als
Frankrijk echter ook financiële garanties nodig heeft om zichzelf te kunnen blijven financieren, zou het
noodfonds voor € 2,372 biljoen garant moeten kunnen staan - ver buiten het bereik van het huidige EFSF.
Veel te optimistische inschattingen
De grootste zwakte van het huidige EFSF is dat ervan uitgegaan wordt dat potentiële geldverstrekkers
akkoord gaan met een garantie over slechts 20% verlies. Historisch gezien dalen de staatsobligaties van
failliete landen echter tot gemiddeld 53% van hun uitgegeven waarde en slechts 31% van hun werkelijke
waarde. Het huidige EFSF heeft de beschikking over € 310 miljard vrij kapitaal; uitgaande van een verlies
van 50% kan er daarom slechts € 620 miljard worden 'verzekerd', véél te weinig voor Spanje en Italië, laat
staan als daar ook de andere probleemlanden -en zeker Frankrijk- worden bij gerekend. Ook Nederlandse
hoogleraren waarschuwen dat het noodfonds van € 1 biljoen veel te klein is (3).
Griekenland wacht nog veel meer ellende
Tenslotte blijkt de aangekondigde 'haircut' van 50% over de Griekse staatsschulden in werkelijkheid slechts
28% te zijn. De totale Griekse schuldenlast bedraagt € 350 miljard; eerdere leningen van € 70 miljard en de
door de ECB opgekochte Griekse staatsschuldpapieren van € 75 miljard worden echter niet meegeteld. De
50% wordt dus toegepast op de overgebleven pakweg € 200 miljard. De haircut zal dus € 100 miljard zijn,
slechts 28% van de totale € 350 miljard. Bedenk tevens hoe de Grieken zullen reageren als de Griekse
pensioenfondsen, verantwoordelijk voor € 35 miljard van deze schuld, hun uitkeringen zullen moeten
halveren. Dat zal ongetwijfeld nog veel hevigere rellen veroorzaken dan we tot nu toe hebben gezien (4).
Uitstel van executie
De 50% haircut wordt door de machtigste bank ter wereld, het Britse Barclays, als een 'credit event'
beschouwd met vrijwel zeker grote gevolgen voor de Credit Default Swaps (CDS, verzekeringskosten over
een (staats)bankroet) markt. Zowel de ECB en de hele eurozone zijn doodsbang dat dit op zeker moment volgende week, volgende maan of volgend jaar- een 'besmettings waterval' in gang zet die de hele eurozone
zal meesleuren en de ECB feitelijk onmiddellijk bankroet maakt (5).
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Net zoals de tweede Griekse bailout bij aankondiging al onmiddellijk mislukt was, geldt dat nu dus ook voor
het opnieuw vergrote nood- of 'verzekerings'fonds. Als de gisteren overeengekomen formule inderdaad de
beste en veiligste was, dan zou deze al maanden -en mogelijk zelfs jaren- eerder zijn voorgesteld. Wat het
akkoord van gisteren heeft bereikt is daarom enkel uitstel van executie voor de huidige politici, die nu
kunnen en zullen doen alsof alles weer goed zal komen - totdat de financiële markten het rekensommetje
hebben gemaakt, en de Europese leiders wéér bijeen moeten komen. Dan zullen de problemen echter nóg
groter zijn, en zullen er nog veel hogere -en zowel politiek als financieel hoogstwaarschijnlijk onmogelijk op
te brengen- bedragen nodig om de eurozone overeind te houden.
Xander - (1) NU, (2) Zero Hedge, (3) NU , (4) Zero Hedge , (5) Zero Hedge

Nieuwe Libische leider belooft islamitische Sharia in te voeren
Mede dankzij de NAVO luchtaanvallen is Libië in korte tijd van een behoorlijk
welvarend land in een puinhoop veranderd.
De leider van de Nationale Overgangs Raad van Libië, Mustafa Abdul-Jalil,
gaf gisteren tegenover juichende toehoorders in Benghazi geen enkele ruimte
voor twijfel over wat de plannen van de nieuwe regering voor Libië zijn: 'De
toekomstige wetten van Libië zullen de Sharia, de islamitische wet, als basis hebben.' Ondertussen strijden
Amerika, Frankrijk en Duitsland om de twijfelachtige eer welk van de drie NAVO partners de 'bevrijding' -in
werkelijkheid dus islamisering- van Libië hebben mogelijk gemaakt.
Abdul-Jalil beloofde tevens dat hij Gadaffi's verbod op polygamie zal intrekken en het islamitische bankieren
-waarin het heffen van rente is verboden- zal invoeren. 'Rente creëert ziekte en haat tussen mensen,' aldus
de -vooralsnog als tijdelijk beschouwde- nieuwe leider van Libië. Ondertussen werd er echter geen acht
geslagen op de islamitische wet die stelt dat de doden onmiddellijk moeten worden begraven, aangezien de
Libiërs vier dagen na hun dood nog steeds in de rij stonden om de in een koude ruimte in een vleeswinkel
neergelegde ontzielde lichamen van Gadaffi en zijn zoon Mutassim te bekijken.
Werkelijke leiders Moslim Broederschap en ex al-Qaeda
In Tripoli wordt aangenomen dat Abdul-Jalil pas toestemming kreeg voor een bevrijdingsoptocht in Benghazi
nadat hij de over de hoofdstad heersende leiders Abdel Hakim Belhaj (ex al-Qaeda) en Ismaïl en Ali alSallabi (leiders van de Libische Moslim Broederschap) had beloofd dat hij zou verklaren dat het nieuwe Libië
een Sharia staat is. Abul-Jalil is dan ook weinig meer dan een stroman van deze drie leiders in Tripoli, die
hem nog altijd geen toestemming hebben gegeven de zetel van de interim regering te verplaatsen naar de
hoofdstad. De Amerikaanse president Obama, de Britse premier Cameron en de Franse president Sarkozy
zijn er weliswaar in geslaagd Gadaffi af te maken, maar hebben nauwelijks invloed op de machtsoverdracht
in Libië. Het regime dat er nu komt lijkt zelfs in niets op het Westerse ideaal van een vrije democratie.
Desondanks strijden Amerika, Frankrijk en Duitsland achter de schermen om de eer voor wie ervoor gezorgd
heeft dat Gadaffi het veld moest ruimen, zodat de militaire rol van de NAVO in het land beëindigd kan
worden.
Wilde Gadaffi gepakt worden?
Volgens Amerikaanse bronnen hadden door piloten in Las Vegas bestuurde drones Gadaffi's schuilplaats in
Sirte ontdekt en twee weken lang in de gaten gehouden. De plek werd vervolgens omsingeld door
Amerikaanse en Britse troepen. In de laatste dagen voor zijn dood zou Gadaffi ineens alle
veiligheidsmaatregelen in de wind hebben geslagen en zowel de satelliet als mobieltjes hebben gebruikt,
waardoor zijn positie onmiddellijk kon worden gelokaliseerd. Het was alsof hij gepakt wilde worden.
Anderen beschrijven zijn vertrek uit Sirte vorige week donderdagmorgen, in een konvooi dat bestond uit 75
voertuigen, als een 'zelfmoord vlucht'. Volgens de Londense Daily Telegraph werd Gadaffi's aanwezigheid in
het konvooi ontdekt door een Amerikaans River Joint RC-135V/W verkenningstoestel, dat deze informatie
vervolgens doorstuurde naar Franse gevechtsvliegtuigen, die daarop de aanval openden. Het Duitse Der
Spiegel schrijft vandaag echter dat de tip die naar Gadaffi's schuilplaats leidde afkomstig was van Duitse
geheime agenten. Hoewel bondskanselier Merkel fel tegen Duitse deelname aan de NAVO operatie in Libië
was, speelde de Duitse veiligheidsdienst BND er desondanks een grote rol.
NAVO maakt ruimte voor islamitische fundamentalisten
Zoveel is wel duidelijk dat de rebellen zonder de actieve interventie van Amerika, Groot Brittannië, Frankrijk
en Duitsland nooit Gadaffi hadden kunnen verslaan. De gebeurtenissen in Libië hebben daarnaast twee
zaken duidelijk aan het licht gebracht:
1. De VS en de NAVO schrikken er niet voor terug om dictators op te ruimen, op wat voor manier dan ook.
De oppositiebeweging in Syrië begreep dit onmiddellijk en ging kort na het nieuws van Gadaffi's dood met
Libische vlaggen de straat op om president Assad te waarschuwen dat hij spoedig hetzelfde lot zal
ondergaan. 2. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de door Obama en de NAVO gesteunde
'Arabische lente' is de vervanging van deze dictaturen door fundamentele moslimregimes die in deze
'bevrijde' landen openlijk de islamitische Sharia wetten willen invoeren. Xander - (1) DEBKA

Nieuwsbrief nr. 138 – 7 november 2011 - pag. 34

Google en NASA verbergen NIBIRU (PLANEET X) voor publiek
Google And NASA Conspire To Hide Nibiru (Planet X) Information From Public
Google, NASA en de regering houden een groot geheim verborgen voor de
mensen, over wat zich in het Orion sterrenstelsel bevindt, op deze coördinaten:
5h 53m 27s -6 10' 58"
Dit zijn de exacte coördinaten van de naderende Nibiru ofwel Planeet X, waarvan
we de foto’s hebben, genomen vanuit de Zuidpool observatoria (incl. deze
coördinaten weergegeven in deze korte video) in 2007. Ga je gang en breng deze coördinaten in op je
Google Sky veld, en let op het grote zwarte lege vlak, geplaatst over Nibiru heen.
Ik moedig je aan om deze video op je PC te downloaden en daarna te uploaden naar de eigen videokanaal,
zodat anderen deze informatie kunnen vinden wanneer YouTube deze weer zal verwijderen.
Deze video is daarom ook te zien op http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/dGYyxagnujU
LIVE tsunami test on WEST COAST JUST HAPPENED! 2 million residents alerted!
http://www.youtube.com/watch?v=wSo0qBEIMgs&feature=uploademail
(Alert, mensen! Wat verwacht de overheid? Tientallen video’s van dit Youtube kanaal zijn door YouTube al
verwijderd. Gelukkig zijn er velen, die zijn video’s op hun eigen PC uploaden, zodat niets verloren ging.)
Feiten over Nibiru pdf: http://thetruthbehindthescenes.files.wordpress.com/2011/07/nibiru-facts-of-truth1.pdf
25 Symptomen van Nibiru
Dit is slechts een korte lijst van vijfentwintig symptomen van Nibiru, de bruine dwerg met meerdere manen
op deze foto [link to i29.photobucket.com] van een Zuidpool observatorium telescoop. Deze symptomen
omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
1. Gigantische migratie van dieren, dood gevonden over de hele wereld
2. Grote overstromingen vinden overal plaats
3. Magnetische poolverschuiving, aan de gang sinds 2004
4. Klimaatveranderingen
5. Toegenomen vulkaanuitbarstingen
6. Toegenomen aardbevingen
7. De schommeling in de rotatie van de Aarde, die steeds erger wordt
8. Zonsopgang, die twee dagen eerder plaatsvindt in Groenland
9. Yellowstone grond zwelt op door actieve magma
10. Geen aandacht in meanstream media voor Planeet X en Elenin
11. FEMA heeft gigantische hoeveelheden voedsel en voorraden opgekocht/opgeslagen voor een verwachte
catastrofe
12. Strenge winter
13. Luchthavens sluiten, om hun start- en landingsbanen te controleren/merken vanwege magnetische
poolverschuiving
14. Ruige getijden door de stijgende oceanen
15. Zeepeilstijging abnormaliteit
16. Maan van zijn plaats
17. Verhoogde zonneactiviteit
18. Verhoogde zink gat (sinkhole) activiteit en vorming van grote scheuren
19. Opwarming van alle planeten in ons zonnestelsel
20. Ongekende veranderingen in de zon en de planeten
21. Onstabiele kompassen
22. Verzwakt en beschadigd aardmagnetisch veld (magnetosfeer)
23. Weer / klimaat veroorzaakte voedseltekorten
24. Mega zonnevlamactiviteit, die mobiele en stroomstoringen veroorzaakt
25. Wereldwijde oceaanstroomverstoring
En dit is nog maar een zeer beperkte weergave van de dingen, die verkeerd gaan op de aarde. De liegende
wetenschappers, de media en onze corrupte politici willen doen geloven dat de mens al deze problemen
veroorzaakt, terwijl ze in werkelijkheid allemaal worden veroorzaakt door de nadering van een bruine dwerg,
die eenmaal in de 3600 jaar ons binnenste zonnestelsel binnenkomt. Google, NASA, de overheid en de
media doen er werkelijk alles aan om Nibiru te verbergen om paniek te voorkomen. In werkelijkheid houden
zij waardevolle en levensreddende informatie voor ons achter.
De ‘aankondiger’ is Elenin ofwel de Blauwe Katchina, welke nog steeds haar oorspronkelijke baan volgt.
Nibiru, de Rode Katchina, volgt de baan van Elenin op enige afstand. Omdat Nibiru de zon steeds dichter
nadert - wordt de aantrekkingskracht groter - betekent dit dat Nibiru de aarde zeer waarschijnlijk 1 jaar later
dan Elenin nadert.
Bron: http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1368630/pg1
Vertaald: Marion Verkleij
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Spanje’s gestolen baby’s en de Katholieke kerk
Vanaf de Spaanse burgeroorlog tot de jaren negentig zijn in Spanje duizenden
pasgeboren baby's van hun ouders gestolen. Artsen, verpleegkundigen, Katholieke
priesters en nonnen, allemaal waren ze betrokken bij de omvangrijke babyroof. Na
de bevalling in het ziekenhuis kregen de vaders en moeders te horen dat hun kind
was overleden. In werkelijkheid werden deze pasgeboren kinderen doorverkocht aan de hoogste bieder.
Al decennia lang zijn duizenden families op zoek naar hun kinderen, broers en zussen. Het schandaal is
lang onder de pet gehouden, maar ouders vechten al jaren voor gerechtigheid.
Veertig jaar nadat baby's in Spaanse ziekenhuizen vlak na de geboorte werden doodverklaard, beginnen
familieleden zich af te vragen of die baby's toen niet gewoon door het regime van dictator Francisco Franco
werden gestolen om ze door Franco-gezinde kinderloze echtparen te laten adopteren.
In verschillende Spaanse steden zijn gelijktijdig onderzoeken gestart. De feiten zijn altijd dezelfde: gezonde
baby's werden bij de moeder weggehaald met de verklaring dat zich complicaties voordeden; daarna zouden
de moeders hun baby nooit meer terugzien. Dan is er het vreemd gedrag van het ziekenhuispersoneel en
het verbod om het lijkje van de pasgeborene te zien. Evenmin werd aan die familieleden meegedeeld, waar
het lijkje van de baby begraven was. Het onderzoek is niet eenvoudig: vele van de ziekenhuizen waar de
kinderen ter wereld waren gekomen, bestaan niet langer en ook van het ziekenhuispersoneel dat eventueel
medeplichtig was, is lang niet iedereen meer in leven.
Verder is er de ambiguïteit van een aantal topambtenaren van het Spaanse ministerie van Justitie. Sommige
gerechtsdistricten ondernamen onmiddellijk actie bij het ontvangen van de klachten; anderen doen niets.
Javier Zaragoza, de openbare aanklager in deze zaak, zegt een dienst te zullen oprichten waar alle
slachtoffers met hun klachten terecht kunnen. Waarom deze man zelf de zaken niet in handen neemt, is zo
typisch Spaans, schrijft Publico.es. In plaats van gerechtigheid, geven we deze mensen bureaucratie.
Klik HIER voor de documentaire die EenVandaag recentelijk heeft uitgezonden. Bron:
http://costablancanieuws.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63991:onderzoek-naargestolen-babies-in-franco-tijd&catid=1:latest&Itemid=62
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Rise of de EU Superstaat
Door democraatus, gepubliceerd op 24-10-2011
Populaire wijsheid dicteert dat politici een stel onwetende, klungelige prutsers zijn.
Domheid met teveel macht, dat soort gedachten. Voor EU politici lijkt dat dubbel op te
gaan; er lijken geen grenzen te zijn aan complete onnozelheid. Nigel Farage - zappers
en andere oplettende burgers wel bekend - herinnert de EU kopstukken regelmatig aan
hun idiote acties. Laatst nog in de zoveelste vergadering over de EU schuldencrisis. Waarom wordt er
schuldgeld in een land gepompt als het hardstikke insolvent is?
Het gedrag van EU kopstukken is zo in strijd met gezond verstand dat aperte domheid de reden niet kan
zijn. Er moet een andere verklaring zijn. Feit is dat hen is voorgehouden dat het redden van landen met
teveel schuld door nog meer schuldgeld te geven kansloos is. Weggegooid schuldgeld ten laste van de
belastingbetaler. Nu staat dat ook glashelder in geschreven rapportage. Stug anders vol blijven houden valt
onder moedwillig kwaad berokkenen ten behoeve van eigen doeleinden.
Feit is dat sterkere EU landen geen trek hebben via het EU noodfonds steeds meer bij te dragen aan
noodlijdende EU landen. Steun die toch elders terecht komt, namelijk het private bankwezen dat teveel aan
deze noodlijdende landen heeft geleend. Geen ongelimiteerde overdracht van middelen aan stuntende
landen en achterliggende bankiers. Midden in deze discussie weet Eurocraat Von Rompuy het echter te
presteren met een plan voor een EU Superstaat te komen. Voortaan zou Brussel over de portemonnee
moeten gaan. De handen vrij om ongelimiteerd de perifere lidstaten te blijven ‘shocken’. Volslagen
misplaatst, zou je zeggen, maar na het in voorgaande jaren (bewust) vernaggelen van het monetaire
systeem gaan ze het nog proberen ook. Never let a good (manufactured) crisis go to waste.
Een ander beeld begint op te doemen. Een beeld waaraan Farage al eerder aan refereerde. Onze EU
kopstukken zijn niet dom. Ze weten heel goed wat ze doen. De enige mogelijk verklaring is dat ze welbewust
en weloverwogen gebruik maken van de (kunstmatige) schuldencrisis om tot hun droom te komen: heerser
over een EU Superstaat. Al moeten miljoenen mensen daaronder lijden. De 20e eeuw heeft ons op dat punt
echter al genoeg slechte voorbeelden gegeven in naam van het volk.
Als voorproefje loopt de kans op een nieuwe dictator in Griekenland hard op. Ontevreden mensen die niets
te verliezen hebben doen rare dingen. Welk EU land volgt? Het is te hopen dat de vrije markt onze
Eurocraten al omver heeft getrokken voordat het zover is.
http://zapruder.nl/portal/artikel/rise_of_de_eu_superstaat/rss
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Opkomende wereldmachten
Auteur: Jaap Spaans
De machtsverhoudingen in de wereld verschuiven in hoog tempo. Opkomende
landen als China, India en Rusland eisen hun deel op van de mondiale
welvaartskoek. Dat zal onvermijdelijk ten koste gaan van de sterke positie die het rijke Westen nu nog
inneemt. Bevat de Bijbel profetische aanknopingspunten over de groeiende invloed van landen als China en
Rusland?
Tussen 1962 en 2004 was Rotterdam de grootste haven ter wereld. Aan die koppositie kwam een einde
door de opkomst van de Aziatische economieën. Nu staan de havens van Shanghai en Singapore nummer
één en twee op de wereldranglijst. Duitsland was tot 2009 de grootste exporteur ter wereld. Nadat in 2008
de kredietcrisis toesloeg, zakte de uitvoer in en nam China de koppositie als exportland over. China
ontwikkelt zich zowel economisch als politiek tot een supermacht. De bevolking is zeer gemotiveerd en
bereid offers te brengen om China op te stuwen in de vaart der volkeren. Toch is China kwetsbaar, omdat
het land voor belangrijke grondstoffen afhankelijk is van andere landen. Chinezen reizen de wereld af om
langlopende contracten af te sluiten voor leveranties van voedsel en grondstoffen.
Niet alleen de concurrentieposities van Europa en de VS staan onder druk. Door de groeiende vraag naar
grondstoffen stijgen ook de prijzen en dat merken we als consumenten aan de benzinepomp en in de
supermarkt. China is echter ook een groeimarkt en dat biedt kansen voor ons als handelsnatie. Nederland is
voor China een belangrijke ‘poort naar Europa’. Afgelopen januari werd in Amsterdam de eerste vestiging
van de Industrial and Commercial Bank of China geopend.
Rusland
De opkomst van Rusland heeft een andere achtergrond. Het land is geografisch groter dan China, maar de
bevolking is ongeveer een tiende van die van China. De kracht van Rusland ligt vooral in de strategische
ligging tussen Azië en het Westen, de geografische omvang en de immense grondstoffenvoorraden
waarover het land beschikt. Nederland is een van de grootste investeerders in Rusland. De Russen op hun
beurt doen graag zaken met ons land vanwege de gunstige ligging en goede infrastructuur.
Wrang genoeg is de positie van Rusland versterkt door de tsunami in Japan. Vanwege de groeiende zorgen
over kernenergie zal de vraag naar fossiele brandstoffen verder toenemen. Dat president Medvedev begin
dit jaar de vergadering opende van het World Economic Forum in Davos, is tekenend voor de krachtiger
wordende positie van Rusland. Ook kijkt het land begerig naar de Noordpool, waar door het smelten van de
ijskappen enorme exploiteerbare oliereserves beschikbaar komen. Deskundigen sluiten toekomstige
conflicten hierover met landen die ook belangen hebben op de Noordpool, zoals de VS, Noorwegen en
Canada, niet uit.
Monopolie
Om de samenwerking tussen Rusland en China te verbeteren werd in 1996 de Shanghai Cooperation
Organisation (SCO) opgericht. De SCO moet tegenwicht bieden aan het economische monopolie van het
Westen en meer greep krijgen op de grondstoffenbevoorrading van de VS en Europa. Landen uit de
Kaukasus, maar bijvoorbeeld ook Iran en India participeren in het SCO. West-Europa is in belangrijke mate
afhankelijk van olie en gas uit Rusland en dat plaatst ons in een afhankelijke en kwetsbare positie. Rusland
bleek het afgelopen decennium diverse malen bereid het oliewapen als pressiemiddel te gebruiken, door
belangrijke oliepijpleidingen af te sluiten.
Uit conclusies van The Military Balance 2011 van het International Institute for Strategic Studies blijkt dat ook
op militair gebied de invloed van China en Rusland toeneemt. Deskundigen concluderen dat het Westen
bezig is zijn monopolie te verliezen op strategische sleutelgebieden als stealth-technologie, onbemande
systemen en cyberoorlog. Veel van de landen die bij het SCO zijn aangesloten, hebben andere opvattingen
dan het Westen over grondwettelijke rechten, zoals vrijheid van godsdienst en meningsuiting.
Profetisch perspectief
China en Rusland worden niet expliciet vermeld in de Bijbel. Toch zijn er genoeg aanknopingspunten. Onze
wereld is aan het globaliseren en de bijbelgedeelten die daarover handelen zijn uiterst relevant voor dit
onderwerp. Ik doel op profetische bijbelgedeelten van universele strekking, bijvoorbeeld waar geschreven
wordt over ‘alle volken’ en ‘de ganse aarde’ (Jer. 16:15, Ez. 38:16, Luc. 21: 35, Openb. 13:14).
Auteur: Jaap Spaans - Lees meer: habakuk.nu

Lucifer Vatican Telescope
Toch raar dat het Vaticaan een telescoop moet neerpoten.. Waarom? En die moet dan
de naam Lucifer krijgen??
Deze telescoop is bedoeld om Planeet X goed in de gaten te kunnen houden! Ze zijn
immers onderdeel van de Illuminati
Zie: http://beyondprophecy.blogspot.com/2010/05/lucifer-vatican-telescope.html
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Arabische Lente lijkt voor niets geweest
Geplaatst door Sven op 27 oktober, 2011 - foto: photobucket
Populariteit van sharia zorgwekkend.
De zo bejubelde Arabische Lente lijkt meer en meer een gure
Arabische Winter te worden. Verkeerden linkse utopisten aan het
begin ervan nog in een jubelstemming, ook zij zullen zich nu toch achter de oren krabben.
Neem bijvoorbeeld de beelden van de beestachtige behandeling van Khaddafi kort voor zijn dood. Terecht
schreef Joost gister dat de uit die beelden naar voren komende wraakcultuur nimmer een fundament voor
een democratische rechtsstaat kan zijn. En laten we wel wezen, dat is toch wat we eigenlijk met ze allen het
liefst willen, dat ze ook buiten het Westen de democratische rechtsstaat omarmen.
Dat dat dus allemaal wat minder vanzelfsprekend is, wordt ook duidelijk in Tunesïe en Egypte. In beide
landen lijkt na de verkiezingen de invloed van de sharia namelijk aanzienlijk. Zo won in Tunesië de
zogenaamd 'gematigde' islamitische partij Ennahda de verkiezingen en stevent in Egypte de
Moslimbroederschap af op een meerderheid. Ook in Libië werd door de Overgangsraad al aangegeven dat
de sharia daar zal worden ingevoerd. Sommigen zullen daarover hun schouders ophalen. De Leidse
hoogleraar Maurits Berger stelde bijvoorbeeld eens dat de sharia en het Nederlands recht voor meer dan
95% aan elkaar gelijk zijn. Wat daar ook van waar moge zijn, is het dan natuurlijk vooral belangrijk om te
weten waarin die vijf procent verschil 'm dan zit (het DNA van de mens komt immers ook voor 98,7 %
overeen met dat van de chimpansee). De website Hoeiboei heeft daarvan een alleraardigst overzicht
gemaakt, dat allerminst tot vrolijkheid doet stemmen. Ook op de website van de NOS wordt een behoorlijk
positief beeld van de sharia geschetst. Veel landen zouden zware lijfstraffen niet meer gebruiken, mildere
straffen zouden volstaan (wat een opluchting...). Over het feit dat vrouwen in delen van Indonesië onder
invloed van de sharia niet meer in strakke broek en/of met onbedekt haar over straat mogen, wordt ook
nogal luchtig gedaan. Het meest stuitende is echter de link die de NOS legt tussen democratie en sharia:
Toch lijkt een ding zeker: shariawetgeving en democratie zijn geen onverenigbare begrippen, zoals sommige
westerse critici zeggen. Juist in landen als Tunesië, Egypte en Libië, waar de bevolking decennialang heeft
geleden onder corruptie en wanbestuur, komen via de stembus de islamitische partijen aan de macht. De
bevolking kiest voor hen in de hoop dat ze het beter gaan doen dan Ben Ali, Mubarak en Kadhafi. En daar
hoort de sharia-wetgeving bij, om politici en burgers op het rechte pad te houden. Dat de gemiddelde NOSwebredacteur geen politiek theoretische master op zijn of haar naam heeft staan, soit. Maar het lijkt mij toch
niet zo heel lastig te begrijpen dat het feit dat de meerderheid ergens voor kiest, niets zegt over de
verenigbaarheid daarvan met de idee van democratie?! Het principiële onderscheid dat de sharia aanbrengt
tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen, moslims en niet-moslims et cetera staat per slot van rekening
haaks op de democratische idee van gelijkheid voor de wet. De in het begin zo toegejuichte Arabische
Lente lijkt al met al steeds meer op een overwinning voor de sharia uit te lopen. Natuurlijk zal de tijd moeten
uitwijzen hoeveel invloed de sharia echt zal krijgen maar vooralsnog zijn alle ontwikkelingen reden tot
somberheid. De Arabische wereld lijkt dan ook van de ene puinzooi in de andere te zijn beland.

Duitse katholieke kerk verdient vermogen met porno
Het Duitse Weltbild Verlag, één van de grootste uitgeverijen in Duitsland verdient voor een belangrijk deel
haar geld met het uitgeven van pornografische boeken. En dat terwijl deze uitgeverij van de Katholieke kerk
is. Het vakblad Buchreport maakte deze maand opnieuw bekend dat de katholieke uitgeversgroep behoorlijk
wat geld verdient met erotische uitgaven. Tegenstanders van deze praktijk wijzen erop dat de kerk, via
uitgeverij Weltbild al jaren verdient aan pornografische boeken, verheerlijking van geweld, esoterische
praktijken en satanisme. Grote mediamacht De Duitse katholieke kerk zou met Uitgeverij Weltbild al 30 jaar
lang flirten met geld en macht, meldt Welt Online op haar website. De kerk is een belangrijk mediabedrijf met
6400 werknemers en een jaaromzet van 1,7 miljard euro. De bijbehorende onlineboekhandel Augsburger
Verlagshaus is na Amazon de grootste op internet.
Gespeelde onwetendheid
De Duitse kardinaal Marx beweerde onlangs juist het tegenovergestelde. Hij verklaarde tégen seksuele
uitgaven te zijn. ‘Wij willen in onze uitgeverijen geen porno en geen verheerlijking van geweld. Als we dat
tegenkomen zullen we het nauwgezet onderzoeken’, aldus Marx. Deze
onwetendheid van de kardinaal is volgens Welt Online gespeeld. Momenteel zijn er
op het internet ongeveer 2500 erotische titels te verkrijgen via Weltbild. De
hoogwaardigheidsbekleders weten hiervan, maar kijken bewust de andere kant op.
(Ali Haselhoef)
Kardinaal Reinhard Marx (R) op de Duitse aartsbisschoppen conferentie. ©AFP
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Griekenland.......hoe zit t ECHT!!
Griekenland...
Ik zal me eerst even voorstellen: Ik ben Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, geboren in Rhodos, Griekenland. En ik heb er
6 jaar gewoond.
Met toestemming overgenomen van Ali Iass
Griekenland Zit zoals iedereen weet in een enorme crisis, en er wordt hierover veel gespeculeerd in de
media, echter is alles wat er hier gaande is vele malen complexer dan dat we horen.
Om te beginnen even een paar belangrijke feiten van te voren:
-Griekenland is na Amerika de grootste koper van wapens in de hele VN
-Griekenland heeft extreem slechte banden met Turkije
-In de afgelopen 10 jaar zijn er ongev. 100 Griekse en Turkse Piloten gesneuveld door middel van luchtmanoeuvres met elkaar die fataal afliepen
-De media is over dit onderwerp niet te vertrouwen.
Griekenland zit in de shit, iedereen weet het, en hoe komt het?
Dit is allemaal begonnen toen Griekenland de EU instapte. Erg veel Grieken waren het hier al niet mee
eens, maar toch gebeurde het. Europa wist ook heus wel dat Griekenland een extreem corrupt land was,
maar toch werd Griekenland binnen gelaten. Dit kwam omdat Griekenland een enorme koper was van
wapens binnen Europa en van Amerika. Wapens, die nodig waren ter bescherming voor Turkije.
Griekenland heeft erg slechte banden met Turkije, en dit is niet iets dat zomaar is ontstaan. Deze worden
aangewakkerd door Amerika en de rest van de elite. in de Egeïsche zee die tussen Griekenland en Turkije
ligt is er een olieschat, en een grote. De olie die zich onder deze zee bevindt is evenveel als alle olie die in
het gehele midden-oosten te vinden is.
Griekenland En Turkije zouden Goede banden kunnen krijgen met elkaar net als sommige Arabische landen
hebben, en deze Olie samen ophalen en 2 super rijke landen worden. Maar... GELD=MACHT. Amerika wil
macht, en heeft macht, dit geld ook voor veel Arabische landen (Saudi-Arabië bijvoorbeeld). Maar wat als er
nou nog een grote macht bij komt? Turkije en Griekenland. Dan heeft Amerika minder macht! En dat willen
ze niet. In plaats daar van wakkeren Amerika en de rest van de elite een vuurtje aan tussen deze 2 landen.
Als gevolg?: Turkije en Griekenland zijn aartsvijanden van elkaar.
Dus wat gebeurt er, er worden wapens gekocht, en veel. Dit is iets waar Amerika en Europa veel aan
verdienen. Griekenland koopt vooral veel van Frankrijk, Duitsland en Amerika. (misschien heb je nu ook je
antwoord waarom uitgerekend Sarkozy en Merkel Griekenland zo graag willen steunen).
Griekenland bestaat uit corrupte ambtenaren en rijke lui. Deze stoppen onderhand al het geld dat ze krijgen
in hun eigen zak. De Griekse burgers reageerden hier doodleuk op met: 'Jullie belazeren ons? wij belazeren
jullie'. Met als gevolg dat de burgers belasting gingen ontduiken en zwart werkten.
Dit ging een hele tijd door. TOT NU. want corrupte machthebbers+burgers die niet betalen= crisis die jullie
nu allemaal onderhand wel hebben gezien.
Maar nu komt het mooie, Er word verschrikkelijk veel geld gepompt in Griekenland, ondanks dat iedereen
ziet dat ze failliet gaan.
WAAROM?
Omdat anders heel Europa ook meteen naar de klote gaat (Altans, sneller dan, want dat gaat toch wel
gebeuren)
Maar óók omdat Griekenland een über-grote koper van wapens is. Onze belasting/spaar-geld centen
worden aan Griekenland gegeven zodat deze wapens kunnen kopen van de grote landen. Griekenland
koopt 400 tanks van Amerika? iedereen is er ondersteboven van, terwijl dit maar 1 simpel klein dingetje is
dat is uitgelekt van wat Griekenland wel niet allemaal koopt en doet.
Dus terwijl iedereen naar de media luistert, is het echte verhaal dat de elite de ruzie aanwakkeren tussen
Turkije en Griekenland, en dat op deze manier beide landen, waaronder Griekenland het meest, Wapens
kopen.
Dus: onze centen-->noodfonds-->Griekenland-->Wapens-->Geld aan regeringen van de verkopers!
En ondertussen gaat Griekenland steeds verder failliet. ze worden onderhand opgekocht. Havens,
vliegvelden, kleine eilandjes (nog geen Kreta, Rhodos, Santorini, Lesbos etc. nog niet..). En de grieken zelf
worden belazerd.
De grieken hoeven niet lang te werken staat bij hun in de wet, 55 ofzo. Maar dit betekend niet dat ze dan ook
allemaal stoppen! In Griekenland zul je gerust nog mannetjes van dik in de 60/70 zien werken 8 uur per dag.
Ze betalen het meeste verzekeringsgeld van alle Europese landen, en zijn helemaal niet lui. Dat is wat de
media zegt. En ik kan het weten.
Mijn familie en kennissen hebben het extreem moeilijk daar nu. weetje wat er nu gebeurt?
van het laatste jaar, moet van elke maand loon die een persoon heeft gekregen, 30% worden terugbetaald.
Dus stel je verdient 2000 euro p/maand. Dan moet een Griek nu mooi (2000x12)x0.3=7200 euro
terugbetalen!
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Dit is toch ziek, iedereen wordt hier uitgebuit, Griekenland, en de rest van Europa. Wat je hier ziet gebeuren
is illuminatie in je face.
En wat ik al eerder zei, Angela Merkel en Nicolaas Sarkozy, die willen Griekenland heel graag helpen he?
OMDAT DIE OOK HET MEESTE VERDIENEN AAN GRIEKENLAND.
Het einde is nabij, merkel floepte het laatst ook per ongeluk eruit: Geen garantie voor 50 jaar vrede zonder
oorlog in EU.
hoe dan ook, God is met jullie, ik wens jullie veel geluk en sterkte toe met de tijd die zal komen. Want je
moet blind zijn om niet te kunnen zien dat wij nu de afgrond in gaan.
Mvg, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

Kinderen eten hooi - explosieve voedselprijzen!
LONDEN (AlertNet) - sterk stijgende voedselprijzen dwingen sommige kinderen
om hooi en bladeren te eten, omdat hun ouders zich niet kunnen veroorloven om
voedsel op tafel te zetten, volgens ‘Save the Children’.
De hulporganisatie zei dat haar onderzoek aantoonde dat de recente
prijsstijgingen 400.000 kinderen in gevaar brengen.
Men riep de wereldleiders bijeen op de G20-top in Cannes deze week, om hun financieringsbeloften voor de
landbouw te behouden, en om ervoor te zorgen dat kinderen worden beschermd tegen de stijgende
voedselprijzen.
"De stijgende voedselprijzen maken het voor sommige families onmogelijk om een fatsoenlijke maaltijd op
tafel te zetten. De G20 moet deze top gebruiken om een actieplan voor de voedselcrisis op te zetten... ", zei
Brendan Cox, directeur van Save the Children.
Ondervoeding draagt bij aan bijna een derde van de kindersterfte. Een op de drie kinderen in de derde
wereld is onvolgroeid, waardoor ze zwak en minder kans hebben, goed te presteren op school, of een baan
te vinden.
“De prijzen van rijst en tarwe zijn wereldwijd gestegen met een kwart en maïs met driekwart”, zegt Save the
Children.
Sommige landen zijn bijzonder zwaar getroffen. In Bangladesh is de prijs van tarwe met 45 procent
gestegen in de tweede helft van 2010.
In een nieuw onderzoek analyseerde Save the Children het verband tussen stijgende voedselprijzen en
kindsterfte. Zij concludeerde dat een stijging van de graanprijzen - een stijging van 40 procent tussen 2009
en 2011 – bij 400.000 kinderen het leven in gevaar zou brengen.
Lees het hele artikel hier
Vertaald: Marion
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Moskou stemt in met bouw van Gigantische Mega Moskee voor 5000 islamieten
november 2, 2011pineut
Artist impressie van de te verrijzen Mega Moskee in Moskou
Na jaren onderhandelen zijn de gemeente Moskou en de islamitische gemeenschap
tot een plan gekomen voor de bouw van een moskee waar 5000 gelovigen in kunnen.
Dat meldde de krant Komsomolskaja Pravda woensdag.
Met een koepel van 75 meter hoog zal het religieuze gebouw de,,grootste en mooiste
moskee van Europa zijn”, zo zei een woordvoerder van de islamitische gemeenschap.
Het voornemen van Moskou roept scepsis op onder de Christen orthodoxe gelovigen in de Russische
hoofdstad. Zij vrezen voor een toenemende islamisering in Rusland. Het land wordt vaker opgeschrikt door
bloedige terreuraanslagen door daders uit islamitische deelrepublieken.
Wanneer het buitenterrein van het gebouw wordt meegerekend is er extra ruimte voor 15.000 mensen. De
moskee is overigens niet de grootste van Rusland. In de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië staat een
moskee waar 10.000 gelovigen in passen.
Artist impressie van de te verrijzen mega moskee met buiten terrein
Bronnen : Komsomolskaja Pravda | De Pers | HLN | Knack | Reformatorisch Dagblad |
Skynet
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Doelwit Hoover Dam: 11 11 onthuld

Het mysterie van 11 11 11
De USGS (United States Geological Survey) organisatie heeft openlijk toegegeven, dat zij aardbevingdata
verwijderen voor publicatie. In een artikel dat onlangs is opgedoken, schrijft de auteur, "Je wordt
voorgelogen door de overheid, duizenden zullen sterven, en miljoenen zullen lijden". In het artikel schrijft hij:
“We worden voorgelogen. De USGS "vergeet" de 10.000 aardbevingen in de Canarische Eilanden op te
nemen. Zij verwijderen die in Arizona, maar niet de bevingen van de aangrenzende Lake Mead. Waarom.
Waarom. Waarom?
En wat nog enger is: zij verwijderen vele aardbevingen, ook op andere locaties. Seattle is er een van. E-mail
ze en vraag hen, waarom ze ELKE Arizona aardbeving in de buurt van de Hoover Dam aan het verwijderen
zijn.
11 11 11 Occulte Symboliek
Laat ik eerst even wijzen op een aantal occulte symbolen, verbonden aan dit 11 11 fenomeen. Hier is een
korte lijst van de symboliek, verbonden met 11 11 11 (waarschijnlijk 11 november 2011).
11 11 Magazine. Dit is te vinden op 1111mag.com. Hier vind je een overvloed aan demonische
misleiding in verband met het concept van de "Ascensie", die de "New Age" lichtwerkers omarmen als hun
beweging naar een "hogere sfeer" van bewustzijn. Inderdaad zullen zij "het licht zien" van Lucifer als ze “tijd
en ruimte overstijgen” en zich aansluiten bij hun “Galactische Federatie van Licht”-gevallen engelachtige
wezens, zoals hun kosmische vrienden, de Pleiadiërs. (Job 38:31 “Kunt gij de zoete invloeden van de
Pleiaden binden, of de boeien van de Orion losmaken?” - Waarschuwing!)
11 11 11 “De Movie” – De intro van de film luidt: "Al vele jaren is het aantal 11 11 11 op een mysterieuze
wijze verschenen aan miljoenen mensen over de hele wereld. Het is bekend geworden als het 11 11
fenomeen. Op de 11de dag, van de
11de maand, in 2011, zal een poort worden geopend…..er zal iets doorheen komen."(
Terwijl Dr. Carl Calleman, zonder twijfel de toonaangevende expert op het gebied van de Maya kalender,
stelt dat de kalender eindigt op 28 oktober van dit jaar, suggereren sommige Maya-experts dat het
daadwerkelijk eindigt op 21 december 2011, om precies 11:11 UTC. Wie heeft gelijk?
De oude Chaldeeën zagen deze betekenis van de nummers 11 11: “Op het moment van grote
verdrukking”. Zou dit een waarschuwing voor de "grote verdrukking" kunnen zijn?
Vooraanstaande New Age deskundigen volgen het 11 11 fenomeen reeds vele jaren. Volgens de
meesten is er een DNA codering, ingebouwd in het menselijk genoom, om de 11 11 visies te triggeren. Dit is
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een gecodeerde waarschuwing / ontwaking tot de opening van de bewustzijnspoort, in ons geprogrammeerd
door onze ‘scheppers’, de Annunaki "sterrengoden" van de "Dog Star Sirius" (2 Tess 2:7 “Want het
geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog
weerhoudt, verwijderd is.” 2 Tess. 2:11 “En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de
leugen geloven.”)
Christenen die 11 11 11 zien
Veel christenen zien dit 11 11 fenomeen ook optreden. Wordt dit getriggerd door de DNA-bewering, of is dit
een waarschuwing van onze hemelse Vader? (Job 33:14 “Want God spreekt op één wijze, of op twee, maar
men let daar niet op”.)
Het Tijdperk van Aquarius
Deze "Eeuw van Aquarius" wordt meer passend aangeduid als het "Tijdperk van Lucifer” of de opkomst van
de Nieuwe Wereld Orde. Onze hemelse Vader zal, zoals beloofd, de tijd inkorten want anders zou 'geen
vlees' behouden worden. (Matth. 24:22)
Dan. 12:1-2 “1 Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en
er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd
toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden. 2 Velen van hen
die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot
eeuwig afgrijzen.”
HAARP Veroorzaakt Hydro Seismiciteit (Aardbevingen)
YouTuber “Dutchsinse” heeft eindeloos video’s geupload over het gebruik van HAARP (High Frequence
Active Auroral Research Project, een Tesla-achtige "ionosferische verhitter" en een weermodificatie techniek
van de MIEC, (Military Industrial Extraterrestrial Complex). Deze weercontrole technologie kan leiden tot
verbazingwekkende overstromingen en droogtes, aardbevingen en andere gebeurtenissen. In feite heeft,
recent nog, Mahmoud Ahmadinejad openlijk geklaagd, dat de huidige droogte in Iran werd "veroorzaakt door
het westen".
En in de James Bond film “A View to a Kill”, zet de schurk Zorin olieboringstations op rondom de Hayward
fault in Californië, door middel van het gebruik van een technologie, die "water" injecteert in lagen van de
aarde om er olie uit te pompen. Het masterplan was om de aardlagen rond de fault te verzwakken en daarna
ondergrondse explosieven te laten ontploffen, om zodoende een catastrofale aardbeving te veroorzaken.
De Hoover Dam 11 11 Waarschuwing
De vernietiging van de Twin Towers was een opoffering van mensenlevens aan hun "god" Lucifer. De
terugkeer van de Soemerische 'goden' zal de "grote verdrukking" inluiden en beginnen met de systematische
slachting van de mensheid.HERE)
Echter, de Hoover Dam kan zeer waarschijnlijk het volgende 11 11 offer zijn. Inderdaad, de symboliek op het
$ 50 dollarbiljet lijkt de Hoover Dam te tonen.
Terwijl Jonathan niet 100% zeker is dat dit de Hoover Dam is op het $ 50 dollarbiljet, gelooft hij toch dat de
Heer dit aan hem heeft bevestigd. Na het bestuderen van foto's van dammen voor vele jaren, onthulde een
recente oude foto van de Hoover Dam details, die niet zo duidelijk zijn als op andere foto's. Maar wat ECHT
verbazingwekkend is, is deze foto hieronder weergegeven. Voor de eerste keer zien we dat deze obeliskachtige zuilen zeer dicht in de buurt komen van de twee structuren, getoond aan de rechter- en linkerkant
van de Dam op het $ 50. En het "nieuwe $ 50" toont duidelijk (zie rechts boven), dat de dam doorbroken is
en het water overstroomt… Hier is de oude foto van de Hoover Dam met deze obelisk-achtige pilaren.
HOE DAN OOK!
Kijk naar de foto hierboven. Wat zie je? Je ziet TWEE TWIN TOWERS!! Je ziet.... 11 11.
11 11
Zou het kunnen dat de Hoover Dam een opzettelijke valse vlag aanval van de machten der duisternis zijn
zal? Laten we eens kijken wat de Bijbel voorspelt dat zal gebeuren. Blijkbaar zijn er nog veel meer symbolen
Er blijken meer occulte symbolen rond de Hoover Dam te zijn. Hieronder is een engel (gevallen engel)
standbeeld, opgericht bij de dam. Niet alleen is deze engel verbonden met de "grote piramiden” van Egypte
en het sterrenstels van de Pleiaden, (door een plakkaat dat het sterrenbeeld en een bevestigende verklaring
laat zien), het voltooit bovendien het 11-11-11 paradigma, door het hebben van vleugels die naar omhoog
uitslaan, om de 3de elf (11) te vertegenwoordigen in het 11-11-11 mysterie.
Blijkbaar is deze "engel" (gevallen engel) de derde 11 in het 11-11-11 raadsel. Maar meer verontrustend is
de occulte betekenis van het bijbehorende plakkaat en de uitspraken van de overheid in verband met het
bestaan ervan. Dit voegt "tastbaar" bewijs toe, dat de Hoover Dam "occulte" betekenis heeft en de
waarschijnlijkheid van een toekomstige valse vlag aanval.
De Geboorte van een Nieuwe Man en Meer Demonische Symboliek
De 11-11-11 Gevallen Engelen (Oordeel zelf)
Vergeet niet dat het opschrift en de taal allemaal aansluiten bij het sterrenstelsel van de Pleiaden en de
Alcyone ster. Dit zijn alle verbindingen met de Sumerische "goden" en de LEUGEN van 2 Tess. 2.
Zij zijn NIET onze scheppers!
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Jorge Zorreguieta verschijnt voor de rechter
Jorge Zorreguieta. © anp
Rodolfo Yanzón, een bekende Argentijnse mensenrechtenadvocaat, is ervan
overtuigd dat Jorge Zorreguieta voor de rechter zal worden gedaagd om zich te
verantwoorden voor een reeks verdwijningen, in de periode dat hij als politicus
het regime-Videla diende. Yanzón doet die uitspraak zondagavond in een uitzending van KRO Brandpunt.
Jorge Zorreguieta, de vader van prinses Máxima, heeft altijd gezegd dat de verdwijningen na zijn tijd als
staatssecretaris van Landbouw plaatsvonden, maar volgens de advocaat klopt dat niet voor alle
verdwijningen.
INTA-zaak
De KRO-uitzending draait om de zogeheten INTA-zaak. Bij het nationale Argentijnse landbouwinstituut INTA
verdwenen tientallen mensen. Het instituut stond onder verantwoordelijkheid van Zorreguieta. (Redactie)
28/10/11 Bron: A.D.

Prikbord nr 267 (leo j.j. dorrestijn)
Fuik
Wie de politie aansprakelijk stelt voor een ongeluk bij filevorming, stapt wel erg gemakkelijk over de rol van
de echte dader(s) heen. Dagelijks worden vanwege ongelukken, wegwerkzaamheden of ‘gewoon’, omdat de
politie overdreven veel rijstroken afsluit bij een onderzoek, files veroorzaakt. Slaperige
vrachtwagenchauffeurs, dronken bestuurders en racende lease-auto’s raken dan regelmatig bij filebotsingen
betrokken. Doch zelden worden zij rechtstreeks aansprakelijk gesteld voor de slachtoffer; zelfs niet als een
kind van de weg wordt gereden. Waarom nu wel de politie beschuldigen, die achter benzinedieven aanzit in
de wetenschap dat het vaak echte criminelen betreft?
Rechtspraak
In Den Bosch heeft een kort geding plaatsgevonden, waarbij de eisende partij bestond uit twee advocaten –
die zelf financieel belang hadden bij de uitspraak – en een gedaagde die zonder advocaat moest optreden,
omdat de zitting werd gepland op een verhinderdatum. Zelfs een plaatsvervangend juridisch adviseur werd
niet toegelaten. En dan te bedenken dat de eisende partij met een ongegronde vordering ‘terugsloeg’ nadat
aangifte was gedaan wegens pertinente onwaarheden, manipulatie van een Hof en schending van
gedragsregels.
Salami
De EU blijkt een salamitactiek te hebben toegepast om de Europese landen stap voor stap te koppelen aan
de grotendeels verzwegen Griekse schuldenberg. Indien Nederland nog meer geld op het spel zet, kunnen
we echt niet meer terug en heeft de financiële maffia (niet alleen in Griekenland) gewonnen. Dus òf
Griekenland uit de eurozone òf Nederland: ons geld zijn we toch al kwijt.
Vermetel vertrouwen
Financiële markten functioneren bij de gratie van het vertrouwen dat schulden ooit (kunnen) worden afgelost.
Dat dit niet geldt voor staatsschulden was tot dusver geen punt van zorg. Integendeel, staatsleningen
vonden altijd voldoende liefhebbers. De idee daarachter was dat een (westers) land niet failliet kan gaan en
dus altijd de lening zal aflossen door nieuwe schulden te maken of de belastingen te verhogen. Aan beide
illusies is inmiddels een einde gekomen, maar het piramidespel gaat gewoon door: vermetel vertrouwen dus
… tot de belastingbetalers, gepensioneerden of bestolen spaarders/beleggers in opstand komen.
Wereldvreemd
De Nederlandse politici die vanuit een veilige tv-studio beweerden dat Ghadaffi een ‘eerlijk’ proces had
moeten krijgen, zijn volstrekt wereldvreemd. Landen zitten niet te wachten op de onthulling van alle
schandalen van het Libische regime. En ondervraging van de zoon van de dictator kan al pijnlijk genoeg zijn.
De executie is dan ook een prima resultaat voor de mannen die hun leven op het spel zetten om Libië te
bevrijden. Naar de dood van de vele gemartelde slachtoffers van Ghadaffi werd immers ook geen
‘internationaal onderzoek’ ingesteld.
Ook criminelen zijn soms wereldvreemd: eerst betalen ze dure advocaten om de werkelijkheid te verdraaien
en vervolgens klagen ze bij de rechter over een mogelijke onjuistheid in een film.
Tot slot zijn onze europarlementariërs volstrekt onnozel indien ze nu beweren niet op de hoogte te zijn
geweest van het graaien door EU-ambtenaren. Hoe zou hun zwijgen over alle misstanden dan worden
‘gekocht’?
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Duits hooggerechtshof blokkeert voorlopig nieuwe bijdrage aan reddingsfonds
Ondemocratische regeringsstructuur Europa en VS lijkt steeds meer op voormalige Sovjet Politbureau
Net als in China, Noord Korea en de voormalige Sovjet Unie is de werkelijke macht in
zowel Duitsland, de EU als de VS in handen gelegd van een 'Politbureau' achtig orgaan
dat slechts een handjevol leden telt.
Het Duitse hooggerechtshof heeft het negen leden tellende parlementaire comité dat
beslist over de Duitse bijdrage aan het Europese reddingsfonds EFSF voorlopig
verboden om nieuwe besluiten te maken over het met Duits belastinggeld verhogen van het noodfonds. De
hoogste Duitse rechtbank ´twijfelt aan de rechtmatigheid van de nieuwe parlementaire commissie die door
de Bundestag is opgezet om snelle besluiten te maken over het vrijgeven van fondsen voor het euro bailout
mechanisme´. Niettemin stelde de regering van bondskanselier Merkel dat het verbod geen enkele impact
zal hebben op de Duitse inspanningen om de schuldencrisis onder controle te krijgen. (1)
Vanwege de groeiende weerstand in het parlement tegen de honderden miljarden Duitse euro´s die moeten
worden overgemaakt om de Zuid Europese lidstaten overeind te houden, creëerde de Duitse regering een
speciaal supercomité van slechts 9 leden dat zo snel mogelijk de door Europa genomen besluiten over
nieuwe verhogingen van het EFSF noodfonds moet doorvoeren. Omdat het comité dit zonder de instemming
van de 620 leden Bundestag kan doen, twijfelen de hoogste Duitse rechters aan het democratische gehalte
van de genomen besluiten. Het Duitse supercomité heeft veel weg van het 10 leden tellende Amerikaanse
federale supercomité, dat dankzij de regering Obama vergelijkbare macht heeft gekregen om buiten de
Amerikaanse volksvertegenwoordiging om belangrijke besluiten te maken op gebieden die van 'groot
nationaal belang' worden geacht. Net zoals de Europese Commissie fungeren de Duitse en Amerikaanse
supercomités min of meer als het Politbureau in China of dat van de voormalige Sovjet Unie, dat eveneens
10 leden telde en niet democratisch gekozen werd. Het lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd voordat alle
macht in zowel de VS als Europa feitelijk bij één persoon, het hoofd van dit supercomité, terecht zal komen.
In de Sovjet Unie was deze persoon de secretaris-generaal van het Politbureau.
Xander - (1) Zero Hedge

Syrië legt mijnen langs grenzen om NAVO invasie te blokkeren
Rusland levert Iran moderne radarstoringssystemen
Met dit moderne Russische Aztobaza-ELINT systeem kan Iran tijdig worden
gewaarschuwd voor een eventuele Amerikaanse en/of Israëlische militaire aanval.
Het genie korps van het Syrische leger is begonnen met het leggen van mijnen
langs de grenzen met Turkije, Jordanië en Libanon om daarmee het smokkelen van wapens naar de
islamistische opstandelingen in het land tegen te gaan en een eventuele invasie door NAVO en/of Arabische
troepen te blokkeren. Na de dood van de Libische leider Muammar Gadaffi is de Syrische president Bashar
Assad bang dat hij de volgende leider is die moet verdwijnen, iets dat hij ten koste van alles zal proberen te
voorkomen. De Syrische grens met Israël is al jaren één groot mijnenveld. Turkije is inmiddels begonnen met
het trainen van deserteurs uit het Syrische leger en andere vrijwilligers, die vervolgens gewapend met
raketwerpers, automatische wapens en handgranaten terug naar Syrië worden gestuurd. Het mijnenveld
moet hieraan een einde maken. Assad vreest dat zijn land hetzelfde lot zal ondergaan als Libië, waar een
relatief klein aantal opstandelingen gesteund door NAVO troepen en luchtaanvallen een einde wist te maken
aan de 42 jaar durende heerschappij van Muammar Gadaffi. In zowel Egypte, Tunesië als Libië maken de
oude regimes plaats voor door de regering Obama gesteunde extremistische islamisten. Ook in Syrië
strijden hoofdzakelijk radicale moslims tegen de in religieus opzicht gematigde regering van Bashar Assad.
Troepen Qatar en Jordanië vochten in Libië
Gisteren gaf de stafchef van het leger van het Arabische oliestaatje Qatar voor het eerst toe dat er in Libië
honderden Qataarse soldaten hebben meegevochten tegen de troepen van Gadaffi. Volgens militaire
bronnen werden zij daar met Amerikaanse transportvliegtuigen heen gevlogen. Ook Jordaanse soldaten
namen deel aan de strijd in Libië. Assad denkt daarom dat ook in zijn land Qataarse, Jordaanse en tevens
Saudische troepen zullen worden ingezet bij het steunen van de opstandelingen. (1)
Russische storingssystemen voor Iran
Iran, nog altijd de grootste bondgenoot van Syrië, krijgt binnenkort hypermoderne Russische Avtobaza
radarstoringssystemen -inclusief de bijbehorende ELINT elektronische geleidingsinstrumenten om
binnenkomende raketten te onderscheppen- geleverd. Volgens Moskou zijn deze wapens enkel defensief en
wordt dus niet het VN wapenembargo tegen Iran geschonden. De systemen kunnen tot ver over de grenzen
vijandelijke vliegtuigen en afgevuurde raketten waarnemen, en zijn daarom overduidelijk bedoeld om Iran
tijdig te waarschuwen voor een Amerikaanse en/of Israëlische aanval. De Russen zouden overwegen om
ook bondgenoot Syrië vergelijkbare systemen te leveren. (2). Xander - (1) DEBKA, (2) DEBKA
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Paus wil verzoening met antisemitische holocaust-ontkennende bisschoppen
Satirisch protest tegen het feit dat de paus in 2009 de excommunicatie van onder
andere de antisemitische, holocaust-ontkennende bisschop Williamson ongedaan
maakte.
Deze week organiseerde het Vaticaan een intergeloofs conferentie in het Italiaanse
Assisi, om 'het streven naar vrede door gelovigen van alle religies' te hernieuwen en te benadrukken.
Tegelijkertijd lijkt paus Benedictus XVI echter aan te sturen op een breuk met één specifieke religieuze
groep: de joden. De paus wil namelijk een aantal wegens antisemitisme en holocaust-ontkenning
geëxcommuniceerde bisschoppen heropnemen in de Rooms Katholieke Kerk.
Op 21 januari 2009 hief paus Benedictus de excommunicatie van vier bisschoppen van het Genootschap
van Sint Pius X (SSPX) op, nadat hij als kardinaal al 20 jaar gewerkt had aan het terugbrengen van het
genootschap onder de hoede van het Vaticaan.
Enkele dagen nadat de paus de excommunicatie ongedaan had gemaakt ontkende één van de in genade
aangenomen bisschoppen op de Zweedse tv echter opnieuw de holocaust. 'Ik denk dat er zo'n 200.000 à
300.000 joden in de Nazi concentratiekampen zijn omgekomen, maar géén van hen door de gaskamers,'
aldus Richard Williamson, daarmee geheel voorbij gaand aan het feit dat de genocide op minstens 6 miljoen
joden één van de best gedocumenteerde gebeurtenissen uit de menselijke geschiedenis is. Tevens is al
lang vastgesteld dat veel joden in de gaskamers enkel verdoofd raakten, waarna ze vervolgens levend
werden verbrand of begraven.
Rehabilitatie anti-joodse bisschoppen
De SSPX werd in 1970 opgericht door de Franse aartsbisschop Marcel Lefebvre, die in 1988 een expliciet
bevel van paus Johannes Paulus II negeerde om de omstreden bisschoppen niet in te wijden in zijn kerk in
Econe (Zwitserland). Vervolgens werden hij en de vier bisschoppen geëxcommuniceerd, wat de eerste
breuk met de 'heilige stoel' in 118 jaar tijd betekende.
Een kleine 3 jaar na het opheffen van de kerkelijke verbanning doet het Vaticaan er alles aan het
genootschap volledig te rehabiliteren. Een document dat dit officieel moet bekrachtigen zal naar verwachting
binnen enkele maanden worden ondertekend. De 'rebelse' bisschoppen zullen dan waarschijnlijk net als
Opus Dei een 'persoonlijke prelatuur' (groep geestelijken) van de kerk van Rome worden.
Joodse rabbi's in Europa dringen er bij de paus op aan om de gesprekken met het genootschap, dat er een
radicaal anti-joodse ideologie op nahoudt, op te schorten, omdat hiermee de vriendschappelijke banden
tussen katholieken en joden op het spel worden gezet. De door de paus gewilde éénheid met de groep van
Lefebvre lijkt dan ook een hernieuwing te zijn van de Adversus Judeaos leerstellingen van het Vaticaan, die
in zowel de katholieke als de later afgesplitste protestantse kerken ten grondslag lagen aan zo'n 2000 jaar
vijandschap en jodenhaat.
'Joden schuldig aan moord op God'
Toen paus Johannes Paulus II in 1986 voor het eerst de synagoge in Rome bezocht, deelde het
genootschap een traktaat uit met de titel 'Paus, ga niet naar Kajafas', een verwijzing naar de joodse
hogepriester die deelnam aan het complot om Jezus te vermoorden. Het Duitse hoofd van het genootschap,
Franz Schmidberger, vroeg in 2005 de paus om de joden te bekeren, en herhaalde enkele dagen na
bisschop Williamsons tirade over de gaskamers dat de joden door het kruisigen van Christus hun verbond
met God hebben vernietigd en, zolang ze zich niet bekeren, schuldig blijven aan de 'moord op God'. Vorige
maand schreef het hoofd van de Franse afdeling van de SSPX, Régis de Cacqueray, dat God om dezelfde
redenen onmogelijk blij kan zijn met de gebeden van de joden.
Herbevestiging vervangingstheologie
Deze opvattingen kunnen worden beschouwd als een heropleving en herbevestiging van de op een aantal
volledig uit hun verband gerukte Bijbelteksten gestoelde 'vervangingstheologie', die -ondanks het feit dat de
apostel Paulus deze vervangingsleer expliciet en fel bestreed- aan de basis stond van eeuwenlange
jodenhaat, vervolgingen, pogroms en gedwongen bekeringen. In deze door de katholieke, protestantse en
inmiddels ook veel evangelische kerken aangehangen on-Bijbelse theologie wordt gesteld dat de joden
Gods eeuwige beloften hebben verspeeld en dat deze zijn overgegaan op de Kerk. Daardoor wordt in zo'n
3400 gevallen in de Bijbel voor het woord 'Israël' de 'Kerk' gelezen, en voor het woord 'Jeruzalem' de 'hemel'.
Samenwerking met oorlogsmisdadigers
Het Genootschap van Pius X kent een geschiedenis van samenwerking met de meest gezochte Franse
oorlogsmisdadigers. In 1989 werd Paul Touvier, de rechterhand van voormalig Gestapo hoofd in Frankrijk
Klaus Barbie (die vanwege zijn gruwelijke martelingen van joden de 'slachter van Lyon' werd genoemd),
gearresteerd in de priorij van het genootschap in Nicel, waar hij onderdak en bescherming had gevonden.
Toen Touvier in 1996 in de gevangenis stierf hield een kerk van het genootschap een eremis voor hem.
Tevens organiseerde het SSPX pelgrimsreizen naar het graf van Philippe Pétain, tijdens de Tweede
Wereldoorlog het door de Nazi's aangewezen hoofd van de Franse marionettenregering. SSPX oprichter
Lefebvre suggereerde in 1990, één jaar voor zijn dood, dat joden achter de tegenstand tegen een
Karmelieten klooster op de plek van het concentratiekamp in Auschwitz zouden zitten, en bestempelde hij
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het Zionisme -het op het Oude Testament gebaseerde recht van de joden om in hun eigen land te mogen
wonen- als 'satanisch'.
Dialoog joden-katholieken in gevaar
In 1997 weigerde het hoofd van de Italiaanse afdeling van het Pius X Genootschap, Ugo Carandino, het
verzoek van het Vaticaan om het joodse volk te vergeven. 'De joden zouden óns om vergeving moeten
vragen voor hun woekerrente,' was zijn reactie. Een andere door de paus in genade aangenomen bisschop,
Bernard Tissier de Mallerais, zei dat 'de joden de meest actieve handlangers van de komende Antichrist zijn'.
Als paus Benedictus deze antisemitische bisschoppen inderdaad terugbrengt in de 'schoot' van het
Vaticaan, dan zou de dialoog tussen de katholieken en de joden wel eens in een onoverkomelijke impasse
kunnen belanden. Net als met de heiligverklaring van Pius XII zouden de religieuze en politieke leiders in
Israël en andere zichzelf respecterende landen zich daarom openlijk moeten verzetten tegen de pauselijke
verzoening met de antisemitische holocaust- en gaskamer ontkenners.
Xander - (1) Ynet News

Rente is de wortel van het kwaad
Van tijd tot tijd moeten wij ook zelf ideëen aandragen om tot oplossingen te komen.
Het gevaar zit er namelijk in, dat politici ons gaan aanpraten welke oplossingen wij
dienen te hanteren voor de problemen, waar ze zelf mede de oorzaak van zijn. Politici
komen niet met ideeën, beste lezeressen en lezers, die vertegenwoordigen
(ongekozen) belangen en werken ons tegen. Tot we gedwee luisteren, gehoorzamen
en…..BETALEN!
Zoals u weet wordt het monetaire stelsel in ons land centraal aangestuurd. Dit is een gedelegeerde
bevoegdheid van De Nederlandsche Bank (DNB), als filiaal van de Europese Centrale Bank(ECB). De DNB
is ook toezichthouder en houdt goudreserves aan. Zoals iedere Westerse centrale bank is ook DNB de facto
een private instelling, waarbij de Commissarissen de hoogste macht uitoefenen en niet de Staat der
Nederlanden als enig aandeelhouder. De commissarissen vertegenwoordigen de belangen van de
“Oranjes”, ING, Philips, Royal Dutch Shell, AKZO-Nobel, Corus, etc. Voorts zitten werkgevers en
werknemers uw salaris te bekokstoven en houdt een hoge pief van Justitie een oogje in het zeil, mocht de
commissaris die de 17 miljoen Nederlanders vertegenwoordigt een al te grote broek aantrekken. Goed
geregeld, niet ten gunste van ons, maar tégen ons.
De Eurocrisis
“Eurocrisis” is een mooi gevonden politiek schuilnaampje voor BANKFRAUDE. Deze fraude brengt ons als
we er niets aan doen aan de bedelstaf. Het probleem speelt niet vanaf 2008 of 1913, maar het is een praktijk
van honderden jaren oud. Gelegaliseerde valsemunterij is er misschien nog een beter woord voor. Dit is de
enige oorzaak van het probleem wat we nu hebben: geld aan geld verdienen en denken dat het niet op kan.
De fraude is een bewust geaccepteerd verschijnsel, de erop volgende crisis is nauwkeurig gepland. Het
Griekse drama is als een afvoerputje, waar de plug uit is getrokken. Laat u niets wijsmaken: bewust en
uiterst zorgvuldig gepland.
Ook nu nog, met alle mogelijke reparatie-pogingen en retoriek van ambtenaren en ministers, wordt het
schema voor onze ogen afgewikkeld. Zie onze eerdere artikelen, we gaan het niet herhalen. De bedoeling
van een “crisis” is het uitoefenen van vuistpand van de mega banken. Dat wil zeggen, dat de geplande
afwikkeling afgedekt moet worden met garanties in de toekomst. Staten gaan bij “gedupeerde banken” geld
lenen en lossen daarmee de garantie in. Hoe harder de nitwit en meeloper Jan Kees de Jager schreeuwt,
dat hij “de banken mee wil laten betalen”, hoe meer garanties hij moet geven om die banken zover te krijgen.
De “getroffen” banken verdienen namelijk direct en indirect drie keer aan het faillissement van bijvoorbeeld
Griekenland; laat het ons even verduidelijken:
De onbetaalde schuld (plus rente en boete-rente) wordt verhaald op lidstaten;
Verpande Griekse zaken worden uitgewonnen;
Staten lenen bij de Centrale Banken, die dezelfde controlerende eigenaren hebben als de groot zakelijke
bankenkartels.
Het hele circus zit misschien wel wat ingewikkelder in elkaar, maar zo ingewikkeld als de politieke
handlangers het doen voorkomen in de praatprogramma’s is het absoluut niet, integendeel. De
praatjesmakers draaien om de fraude heen en vertellen ons sprookjes om het systeem aan de praat te
houden.
LEES VERDER OP: http://endtheecb.ning.com/forum/topics/rente-is-de-wortel-van-het-kwaad
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Neonazi laat haattatoeages van gezicht laseren
De 'Pitbull' van extreem-rechts in de Verenigde Staten is niet meer. Bryon Widner
heeft al de haatdragende tatoeages van zijn gezicht, lichaam en handen laten
weglaseren. Zeer pijnlijke en peperdure behandelingen die werden gefinancierd
door een mensenrechtengroep, in het verleden verafschuwd door Widner.
Hij begon op zijn vijftiende door op zijn vingers het woord 'haat' te laten tatoeëren. Mettertijd werd zijn hele
lichaam een afspiegeling van zijn karakter en racistisch gedachtengoed. Tot hij in 2006 in het
huwelijksbootje stapte en een flinke zoon kreeg. De skinhead koos er voor om, samen met zijn al even
radicale vrouw Julie, te breken met het skinheadverleden.
Een kleine opsomming van Bryons tatoeages: onder meer een pijl die dwars door zijn rechteroog schoot,
een eerbetoon aan de radicale Blood & Honour groep in zijn hals, SS-tekens en hakenkruisen verspreid over
zijn hele lichaam. Kortom: met dergelijke tatoeages had Bryon weinig kans op een deftige job en op een
nieuw leven. Er zat niets anders op dan alles weg te laseren. Tienduizenden dollars hebben die
behandelingen gekost, zowaar bekostigd door een mensenrechtengroep.
"Prijs betalen"
De dertiger geeft na 16 rebelse jaren nu zelf toe dat hij fout zat. "Ik heb er heel veel spijt van. Als ik er met
mijn verhaal voor kan zorgen dat één iemand op het rechte pad blijft, dan zal ik al tevreden zijn. Ze mogen
niet door dezelfde hel gaan als ik. De pijn tijdens de laserbehandelingen was verschrikkelijk, maar ik wou
doorzetten. Die prijs moest ik betalen."
Widner leeft nu met zijn vrouw en twee kinderen (hun 4-jarige zoon Tyrson en haar 9-jarige dochter Isabella)
op een onbekende locatie, kwestie van afrekeningen in het milieu te vermijden. Binnenkort komt er een
documentaire over het leven van Widner en zijn familie. (dea)
http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/detail/1340707/2011/10/28/Neonazi-laat-haattatoeages-vangezicht-laseren.dhtml - © ap

‘The Big Lie…’ De Grote Leugen
Via de reclameboodschappen worden veel leugens binnengebracht. Tot op
heden zijn veel bedrijven bezig met grootschalige misleidende
reclamecampagnes.
Je bent als burger jarenlang misleid en op een vals dwaalspoor gezet door
misleidende reclame, onder het mom van duurzaam, ecologisch
verantwoordelijk, en erger: klimaatverantwoordelijk of ‘genezend’ ...
"GEEN SUIKER TOEGEVOEGD… WIL niet ZEGGEN, NIET AANWEZIG..."
Niemand hoeft te ontkennen dat grote bedrijven zoals Coca Cola en Hero toevoegingen in hun producten
verwerken, onder vermelding: GEEN suiker toegevoegd en of geen zoetstoffen toegevoegd… Desondanks
is die grondstof WEL in het product aanwezig!
Ook de zoetstof Aspartaam, welke in de VS verboden is, ligt gewoon nog bij de C1000 in de schappen.
"Ecologisch en duurzaam geteelde Sperziebonen"
Zogenaamde "duurzaam ecologisch" verantwoorde geteelde sperziebonen moet men eens anders gaan
bekijken, want ís het verantwoord als de "sperzieboon" hier duizenden kilometers voor heeft moeten reizen
voor het in de schappen ligt?
Afbraak in plaats van duurzaamheid
Woorden als duurzaam en klimaat neutraal zouden eens flink onder de loep moeten worden genomen. Heeft
iemand er wel eens bij nagedacht wat het kostenplaatje is om windmolenparken te schilderen en te
onderhouden, welke men in gebieden als de Noordzee bouwt? Het zoute water veroorzaakt een constant
afbraakproces, waarbij windmolenparken geen lang leven hebben.
Als voorbeeld nemen we de Deltawerken in Nederand, welke doorlopend moeten worden geschilderd
vanwege het afbrekende effect van het zout.
Gelukkig trekken steeds meer bedrijven en zorgstellingen aan de bel, omdat ze tien jaar geleden duurzame
verwarminginstallaties hebben gekocht onder het mom van duurzaam en klimaatneutraal….. maar na tien
jaar alweer worden opgezadeld met torenhoge kosten van wederom nieuwe verwarminginstallaties. De
vraag moet worden gesteld, of hier wel spráke is van duurzaamheid en ecologisch verantwoord.
Er zijn inmiddels bedrijven bekend, die met opzet chips in apparatuur hebben laten plaatsen, zodat deze
kapotgaan na een bepaalde levensduur!
Veel monteurs hebben inmiddels aan de bel getrokken en bevestigen deze bevindingen.
Bron: The-embassadorion.blogspot.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Nieuwsbrief nr. 138 – 7 november 2011 - pag. 47

De Winkelpanden bubble !
oktober 28, 2011pineut
Na de huizen bubble en de vastgoed bubble is nu de winkel panden bubble aan de beurt.
Iedereen kent ze vast nog wel uit het verleden, buurtwinkeltjes zoals de kleine kruidenier,
de warme bakker, de groenteman, de melkboer. Kleine ondernemers in de buurt die aan
het eind van de jaren 80 en de jaren 90 langzaam verdwenen en opgeslokt werden
doordat zij de concurentie slag met de grote winkelketens niet meer op konden brengen.
In die zelfde periode, waarin de bomen tot in de hemel leken te groeien, is er in Nederland een ware
explosie geweest van winkelpanden. Nu de crisis echter hard toeslaat en het winkelend publiek wegblijft,
slaat ook in deze sector van winkelpanden de recessie hard en genadeloos toe.
De Winkelcentra lopen leeg
De economische crisis heeft de winkelvloer bereikt. De afgelopen vier jaar daalde het gemiddelde aantal
mensen dat winkelcentra bezoekt al met bijna tien procent. Maar in de laatste acht weken neemt het
winkelend publiek fors af en krijgen de winkelstraten serieuze klappen. „De daling zet versneld door”, zegt
Huib Lubbers, directeur van City Traffic dat bezoekersaantallen meet van 63 Nederlandse binnensteden.
Onze winkelstraten raken leeg. De malaise in de kantorenmarkt staat op ieders netvlies. Maar het kan niet
anders dan dat de winkelmarkt in hoog tempo volgt. „Al vier jaar lang loopt het aantal passanten in
binnensteden terug, maar in de laatste acht weken lijkt er geen houden meer aan”, zegt Huib Lubbers,
directeur van City Traffic. City Traffic meet in 63 Nederlandse binnensteden de aanloop van het winkelend
publiek. De terugloop komt niet alleen door de economische crisis, maar vooral omdat ons land
overbewinkeld is. We hebben eenvoudigweg te veel winkels. Het aantal vierkante meters is de afgelopen
tien jaar zo explosief gegroeid, dat de consumentenbestedingen het niet konden bijbenen. Sterker nog:
terwijl het aantal vierkante meters met 27 procent toenam; daalden de inkomsten per vierkante meter met 10
procent. Het enorm grote Nederlandse winkeloppervlak is gevolg van een ongeremde groei die in het vorige
decennium geen grenzen kende. Vooral aan de randen van steden is veel bijgebouwd. De hoeveelheid geld
om bij te bouwen was eindeloos. Projectontwikkelaars en gemeente hadden dollartekens in hun ogen. En
beleggers en ondernemers vochten om hun deel. „Het aantal woonboulevards barst ondertussen uit zijn
voegen. Daar hebben we er in Nederland inmiddels 120 van. Elke gemeente trok zijn eigen cirkel. Dit is
doorgeschoten”, zegt Marcel Evers van branchevereniging CBW Mitex. Nederland heeft daardoor het
grootste aantal winkels per hoofd van de bevolking gekregen.
„We zaten elkaar op te fokken”, stelt Patrick Manning van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. „Ik heb
locaties gezien waarvan ik het ondenkbaar achtte dat daar winkels geopend zouden kunnen worden. Maar
beleggers stonden in de rij. Gemeenten en projectontwikkelaars konden vragen wat ze wilden. Heel veel
ondernemers hebben om defensieve redenen een filiaal geopend in de nieuwe winkelcentra. Die winsten
staan nu zwaar onder druk. Er is daar verborgen armoede, er wordt niet veel meer verkocht.”
Lang kan het niet duren voordat ook deze luchtbel uiteenspat, voorspellen deskundigen. De komende jaren
zal de positie van winkels verder uitgehold worden, voorspellen deskundigen. Winkelstraten worden
gatenkaas, er komen lege plekken in het straatbeeld en winkelcentra raken verlaten. Nu al slaat
verpaupering toe. De potjes geld voor onderhoud zijn de eerste waar op bezuinigd wordt.
Tegelijkertijd loopt het aantal bezoekers terug. Het gemiddeld aantal mensen dat in Nederland winkelcentra
bezoekt, is de laatste vier jaar met een kleine 10 procent gedaald. En die daling zet zich de laatste weken
versneld door. Als het aantal bezoekers in 2007 op 100 wordt gesteld, zal het naar verwachting van Lubbers
eind dit jaar onder de 90 uitkomen. „Vanaf het einde van de zomer zit de klad er enorm in”, zegt Lubbers, die
de afgelopen weken verschillende gemeenten geconfronteerd heeft met zijn bevindingen. „Dit teruglopende
gedrag heeft direct gevolgen voor de economie van onze binnensteden.” De binnensteden van Schiedam en
Kerkrade lijken de voorbode te worden van wat Nederland te wachten staat. In Schiedam worden
kunstgrepen uitgehaald om de boel levendig te houden. Ondernemers krijgen daar subsidie om een winkel
te openen, maar verdwijnen al na een paar maanden. In veel steden spelen de oplopende parkeertarieven
ook een rol. Zelfs in Amsterdam staan parkeergarages leger dan ooit. Om het tij te keren heeft een eigenaar
van een parkeergarage voor het Centraal Station in de hoofdstad een noodgreep uitgehaald. Hij heeft een
dagtarief van 20 euro geïntroduceerd. Sindsdien staat het bij hem weer vol. Maar de toekomst brengt weinig
goeds. Naar verwachting lopen de bestedingen van Nederlanders verder terug. „Onze schatting is dat de
komende tien jaar 20 tot 25 procent van alle winkels zal verdwijnen”, zegt Evers. „Gemeenten moeten in
actie komen om trieste scenario’s te voorkomen.” Volgens Manning komt dat niet alleen door de
economische crisis. Net zo belangrijk voor de klap die de detailhandel te wachten staat, is de krimp van de
Nederlandse bevolking, de vergrijzing en de niet te stuiten opkomst van internet. „Iemand die 60 is, besteedt
al minder dan iemand van 50. Maar iemand van 80 besteedt nauwelijks meer iets in winkels”, weet Manning.
Evers vindt dat gemeenten moeten gaan kiezen welke straat wel en welke straat geen winkelgebied blijft.
„Pijnlijke keuzes zijn onvermijdelijk. Je kunt het niet op zijn beloop laten gaan.”
Bron : De Telegraaf
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Interessante links
MEGALITHS and MONOLITHS Proof Aliens Exist? : http://www.youtube.com/watch?v=D6aEJek3Cw4
The two most important crop circles ever. No joke: http://www.youtube.com/watch?v=_KoR2t-iM9k
Crop Circles Decoded? : http://www.youtube.com/watch?v=-4CYcp5wObs
Mayan Prophecies and Crop Circles – An Extraordinary Connection
http://www.youtube.com/watch?v=Z_BhXE0giiE
Erich von Däniken – Maya Kalender – 2012
http://www.youtube.com/watch?v=04OilEWckAU&feature=related
De grootste graancirkel ter wereld / The biggest crop circle on earth
http://www.youtube.com/watch?v=_2Oyd9STbsw
Starchild Skull 2010 DNA Result http://www.youtube.com/watch?v=moEYqLdupIA
Lloyd Pye – The Starchild Skull Enigma Part 1/8 2009 http://www.youtube.com/watch?v=LJyB40yU6eo
Nazca Erich von Däniken http://www.youtube.com/watch?v=gxcSTRi1rGo
Strange Ancient skulls of Aliens or Humans (most coneheads)
http://www.youtube.com/watch?v=taXD1OMTyqA&feature=related
Mummies & Skulls Ica Museum http://www.youtube.com/watch?v=Lz6qurpT7Jc
Alien Skulls From The Coast Of Peru? (260 cm.) http://www.youtube.com/watch?v=ZQK2qHqRmMo
New Giant Skulls Found! http://www.youtube.com/watch?v=omm8Ey8vwbg
Klaus Dona : The Hidden History of the Human Race (March 2010)
http://www.youtube.com/watch?v=XmMwo1Xzgus
Dark Mission 1 – NASA Moon Hoax – Analysis of the Lunar Photography
http://www.youtube.com/watch?v=yo5w0pm24ic
Moon Rising – (Full Disclosure Version) by Jose Escamilla http://www.youtube.com/watch?v=nK-2N4L5rCA
UFO huge!!!!!!!!!! metal type over a building march 29 2011
http://www.youtube.com/watch?v=y7C1FmHECzU
Jaime Maussan Talks About Jerusalem UFO http://www.youtube.com/watch?v=aNMWORJ6C0w
The Secret – Evidence We Are Not Alone – Full Length Feature
http://www.youtube.com/watch?v=xzwTlf73xsk&feature=relmfu
Ex President Jimmy Carter UFO (Majestic 12 documents?) http://www.youtube.com/watch?v=XrJeBCi47ME
Majestic 12 Documents preview
http://www.youtube.com/watch?v=NBW6KUuPD9M
UFO might have saved China from a nuke attack?
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=8diJLo3mM_M
Ex-USAF officers: UFOs targeted global nukes
http://www.youtube.com/watch?v=nMCO1RyHsVo
This discovery BLEW MY MIND – Part 1 http://www.youtube.com/watch?v=YL8eq6Q9I-Y
The Bible Exposed – Part 1 Women http://www.youtube.com/watch?v=DBfA56UKoZI
Bible vs Quran on Terrorism; Sexism; & Laws
http://www.youtube.com/watch?v=aeS_nbwyD7Q&feature=related
Vatican Secrets EXPOSED! Jordan Maxwell
http://www.youtube.com/watch?v=5p_rrTs_WfQ
Marc Dutroux und die toten Zeugen (Doku) Handlanger der Elite
http://www.youtube.com/watch?v=XKn2fRWMobg
Svali Illuminati Defector RARE Interview Pt.1
http://www.youtube.com/watch?v=ZccxuKjXApA
The TRUTH about 9/11, Illuminati, Vatican, Iraq and Afghanistan Wars, the United States ect..
http://www.youtube.com/watch?v=uV3tyWrASmA&feature=related
TerrorStorm Full length version : http://www.youtube.com/watch?v=vrXgLhkv21Y
The 9/11 Chronicles: Part One, Truth Rising full length http://www.youtube.com/watch?v=t-yscpNIxjI
9/11 – Missing Links ( full movie )
http://www.youtube.com/watch?v=GD_vwzjdTi4
Mysterious Deaths of 9/11 Witnesses (MUST SEE)
http://www.youtube.com/watch?v=bvay28lZiHU&feature=fvwrel
The Clinton Chronicles (Full Version) http://www.youtube.com/watch?v=t9Cx5ISMcWk
Conspiracy Theory with Jesse Ventura: “JFK Assassination” (FULL LENGTH)
http://www.youtube.com/watch?v=MkAIuHvWmIg
Conspiracy Theory with Jesse Ventura: “The Gulf Oil Spill” (FULL LENGTH)
http://www.youtube.com/watch?v=9J0qC1XCv_Q&feature=related
Conspiracy Theory with Jesse Ventura FEMA CAMP Full length
http://www.youtube.com/watch?v=Km61Gqkh9GA&feature=related
EndGame HQ full length version http://www.youtube.com/watch?v=x-CrNlilZho&feature=relmfu
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Hitler evil? Yes but… http://www.youtube.com/watch?v=7jrlm1AuCyU
Secrets Facts – Holocoust 1/2
http://www.youtube.com/watch?v=VhMkrQcHFL4
Adolf Hitler: We shall crush the Freemasons! (TIG)
http://www.youtube.com/watch?v=YGLuy6tPbmY&feature=related
Der Nürnberger Prozess gegen die IG Farben http://www.youtube.com/watch?v=lWdwtLJlKoE
British House of Lords 1 Nov 2010 http://www.youtube.com/watch?v=W4HZd_dNgOY&feature=related
Foudation X Update (Sky News with Lord Blackheath)
http://www.youtube.com/watch?v=kSJV64dOuLc
William Cooper predicted 9/11 (socialism is capitalistic fascism?)
http://www.youtube.com/watch?v=zrTjPGy2k_U
Jesse Ventura Conspiracy Theory TV – DEBUNKED (Part 2)
http://www.youtube.com/watch?v=BJO6pWGvtxk&feature=related

Amerikaanse TV zenders berichten over nieuwe implanteerde 'killer' microchip
Dit soort draagbare, op de huid aangebrachte microchips/tatoeages zouden aan
implanteerbare chips vooraf kunnen gaan.
Twee grote Amerikaanse nieuwszenders, CNBC en Fox, hebben recent aandacht
besteed aan de opkomst van onder de menselijke huid implanteerbare microchips. CNBC waarschuwde dat
deze chips brandwonden kunnen veroorzaken, en Fox berichtte over een Saudische uitvinding waarbij
implanteerbare microchips zijn voorzien van een kleine maar uiterst giftige en dodelijke dosis cyanide, die op
ieder moment kan worden vrijgegeven als de drager van de chip ongewenst gedrag vertoont. (1)
'Voorstanders zien implanteerbare (medische) microchips als een mogelijk wonder, maar critici wijzen op de
reële potentiële gevaren,' aldus CNBC. Volgens Katherine Albrecht, auteur van Spychips, zijn er 'elektrische
gevaren' en zijn microchips absoluut niet onschadelijk. 'Een microchip kan versterkte elektromagnetische
energie opvangen van leesapparaten. Als je zo'n ding in je arm hebt en je komt in de buurt van een krachtig
elektromagnetisch veld, kun je brandwonden krijgen.'
Dodelijke dosis cyanide
Volgens Fox News kunnen implanteerbare microchips inmiddels nog gevaarlijker zijn: je kunt erdoor worden
vermoord 'als je van het rechte pad afwijkt'. Een Saudische uitvinder heeft namelijk een microchip ontworpen
die bedoeld is om te worden geïmplanteerd in criminelen, terroristen, illegalen, deserteurs, tegenstanders
van een regime, en....? De chips bevatten niet alleen een GPS zendertje (waardoor je overal en altijd te
volgen bent), maar ook een dodelijke dosis cyanide die op ieder moment kan worden geactiveerd. De
uitvinder wilde patent voor deze chips aanvragen in Duitsland, maar dat is daar afgewezen. Jacob Ward, de
vice redacteur van 'Popular Science', zegt dat er al diverse technologieën beschikbaar zijn om een GPS chip
onder de menselijke huid aan te brengen. Hij vindt het idee om bepaalde groepen mensen met killer chips te
implanteren een beetje te vergezocht en gelooft dan ook niet dat deze zo snel zullen worden ingevoerd.
Seksmisdadigers krijgen mogelijk verplichte chip
Volgens Ward wordt er in de VS wel serieus overwogen om veroordeelde seksmisdadigers gedwongen te
implanteren met een microchip in hun schouders. De reden dat mogelijk hiertoe zal worden overgegaan is
dat de sommige misdadigers hun verplichte polsbandjes met daarin een GPS zendertje afsnijden. Ward ziet
implanteerbare microchips daarom hoofdzakelijk als een positieve ontwikkeling. Zo kunnen bijvoorbeeld
Alzheimer patiënten, atleten, sportbeoefenaars en ook huisdieren eenvoudig van chips worden voorzien om
hun positie te bepalen en hun gezondheid in de gaten te houden. 'Met een chip kun je nooit meer je
portemonnee en je sleutels verliezen,' aldus Ward, daarmee wijzend op het feit dat deze voorwerpen van
chips kunnen worden voorzien en daardoor eenvoudig kunnen worden 'opgeroepen' als ze kwijt zijn. De
volgende stap lijkt dan ook logisch: de (implanteerbare) chips worden zélf betaalmiddel en sleutel, zodat
deze letterlijk nooit meer kwijt te raken zijn.
Gaan implanteerbare chips paspoorten vervangen?
Onder 'Obamacare', het door de huidige Amerikaanse president ingevoerde nieuwe gezondheidszorgplan,
worden begin 2013 voor alle Amerikaanse medische patiënten microchips ingevoerd - in principe in een
pasje, maar ook als (vooralsnog vrijwillig) implantaat. Deze implanteerbare chip wordt in de rechterarm
geplaatst. Al over enkele jaren zou de chip paspoorten en ID bewijzen kunnen gaan vervangen. Bezwaren
en angsten van critici die vrezen dat dit het begin is van een uiteindelijk voor iedereen verplichte
geïmplanteerde microchip worden voor de camera's weggehoond.
De firma PositiveID, de producent van de VeriChip, kondigde onlangs aan dat het Israëlische leger microchips voor zijn soldaten heeft besteld. De reden is dat de chips zullen helpen bij noodsituaties en militaire
operaties. Het is vooralsnog onduidelijk of het hier om implanteerbare of gewone microchips gaat. (2)
Xander - (1) YouTube (CNBC/Fox), (2) RFID News
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Computers lezen voortaan onze gedachten of hoe liegen onmogelijk wordt...
| 29 Oktober 2011
Het ultieme Nieuwe Wereld Orde wapen wat tegen u gebruikt gaat worden,George Orwell 1984 wordt nu
werkelijkheid en stelt de Nieuwe Wereld Orde in staat om de mens tot slaaf te maken volgens plan.
Gedachten lezen behoort tot het rijk van de science-fiction. Maar niet lang meer, schrijft The Economist.
Want uit een studie van Ben He en zijn collega-onderzoekers van de universiteit van Minnesota, blijkt dat
drie vrijwilligers een (virtuele) helikopter hebben bestuurd met hun gedachten. Signalen die werden
verzonden door electrodes die op de schedel van de piloten waren bevestigd gaven genoeg informatie door
om exact te doen wat de piloten wilden, bericht de Public Library of Science. Steeds meer onderzoekers
bevestigen dat de neurologische activiteit van het brein kan worden ontleed en dat de menselijke gedachte
kan worden achterhaald zonder dat ze uitgesproken wordt.
De potentiële voordelen zijn enorm. Mensen zouden machines kunnen doen functioneren via hun
gedachten. Spraakgestoorden zouden nog makkelijker kunnen communiceren dan dat vandaag al het geval
is en het zou tevens helderheid kunnen scheppen in de toestand van comapatiënten. We zouden computers
onze teksten kunnen dicteren gewoon door er aan te denken...
Doch de grootste verandering zou zijn dat we niet langer zouden kunnen liegen. En dat is pas een echte
angstaanjagend, want hoezeer we ook het tegenovergestelde willen geloven, de leugen ligt aan de basis
van onze maatschappij. Hoe we het ook noemen: diplomatie, public relations of gewoon goede manieren,
leugens om bestwil maken het leven draaglijk.
Wat dacht u van deze?
‘Maar nee, je achterwerk is niet te dik in dat kleed.’ (man tot vrouw)
‘Iedereen steunt je volledig in deze zaak.’ (op kantoor)
‘Het maakt niet uit dat je vals zong en je de woorden door elkaar haalde, je deed het fantastisch.’ (ouders
tegen kind)
Wat minder saai zou worden is de politiek: ‘De premier heeft mijn volledige steun’, zou waarschijnlijk iets
worden in de stijl van ‘indien die halvegare zijn belachelijke plan doorzet zitten we straks allemaal zonder
werk’. Maar zo aan politiek doen wordt een helse klus en een partijstandpunt formuleren al helemaal
onmogelijk. Het einde van de politieke loyauteit lijkt ingezet. Nog angstaanjagender wordt het schrikbeeld
van de totale dysfunctie tussen de staat en de burger. In een wereld waarin de overheid de gedachten van
de burger kan lezen zullen politici die de waarheid spreken niet langer moedig worden gevonden, ze hebben
gewoon geen andere optie. De informatietechnologie heeft er al voor gezorgd dat onze privacy schaars is
geworden. Websites bespieden ons wanneer we op het internet surfen of zaken kopen. Smartphones
vertellen onze telecomprovider waar we ons bevinden en veiligheidscamera’s filmen waar we komen.
Wanneer ons nu nog onze mentale privacy wordt afgenomen, kunnen we nergens meer schuilen.bron
http://www.express.be/business/nl/technology/computers-lezen-voortaan-onze-gedachten-of-hoe-liegenonmogelijk-wordt/155213.htm

Stuxnet opvolger Duqu valt doelen in Iran en Soedan aan
De Duqu worm, de opvolger van de Stuxnet worm die vorig jaar en ook dit jaar
grote schade aanrichtte aan het Iraanse nucleaire programma, valt sinds deze
week doelen in Iran en Soedan aan. Het is vooralsnog niet bekend welke
doelen door het zeer gevaarlijk geachte Duqu worden getroffen. Uit een eerste
analyse van anti-virus producent Kaspersky blijkt dat er diverse Duqu varianten
bestaan die door de ontwerpers naar believen kunnen worden aangepast om een specifiek doelwit aan te
vallen. 'We weten nog niet hoe de computers met het Trojaanse virus zijn besmet,' verklaarde Tillmann
Werner, senior virus analist bij Kaspersky Lab. 'Als Duqu echter eenmaal een computer is binnengedrongen,
wordt het antivirusprogramma zó veranderd, dat de worm niet meer herkend wordt en onopgemerkt blijft. De
kwaliteit van het schadelijke programma is verbluffend hoog.'
Duqu besmettingen zijn in tegenstelling tot Stuxnet tot nu toe slechts enkele malen ontdekt, te weten één in
Soedan en drie in Iran. Bij alle vier de gevallen werd een specifieke variant met aangepaste drivers
toegepast. Op 4 en 16 oktober vonden vanaf een IP adres in de VS twee netwerk aanvallen op een Iraans
doelwit plaats. Er zijn nog geen bewijzen dat deze doelen inderdaad onderdeel uitmaken van het Iraanse
nucleaire programma. Omdat Duqu zich in veel opzichten als Stuxnet gedraagt, wordt dit echter wel
waarschijnlijk geacht.
Volgens Werner is Duqu, dat zover bekend geen directe schade aanricht maar enkel informatie steelt, nog
complexer als Stuxnet. 'We nemen aan dat het uit dezelfde bron als Stuxnet afkomstig is. Wie het ook is die
een dergelijk schadelijk programma ontwikkelt, moet over veel geld en kennis beschikken.' Over het
algemeen worden de VS en/of Israël als de ontwerpers van zowel Stuxnet als Duqu gezien. (1)
Xander - (1) Pressetext
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Mahmoud Abbas: Afwijzen eigen staat in 1947 was fout van alle Arabieren
Op deze kaart is goed te zien hoe de joden uiteindelijk slechts een klein deel van
het in 1920 en 1922 aan hen toegewezen gebied kregen, en de Arabieren het
overgrote deel. Toch gingen ze niet akkoord en verklaarden de joden de oorlog.
In een zeldzaam interview met de Israëlische media heeft de Palestijnse leider
Mahmoud Abbas gezegd dat het een 'fout van de hele Arabische wereld was' om
in 1947 het VN-Verdelingsplan voor het toenmalige Britse protectoraat Palestina af te wijzen. De VN kende
destijds een groot deel van het huidige Israël toe aan de Arabieren (niet de Palestijnen, die naam bestond
toen namelijk nog niet) en slechts een beperkt deel aan de joden. De joden gingen akkoord met het VN plan,
de Arabieren echter niet, omdat zij 100% van het gebied wilden hebben. Daarom verklaarden ze de oorlog
aan het nog in oprichting zijnde Israël - een oorlog, die ze verloren. (1)
Abbas deed zijn opmerkelijke uitspraak in een interview met het Israëlische Channel 2 TV. Zijn woorden zijn
-al dan niet éénmalig- in tegenspraak met de officiële doelstellingen van zowel de PLO en Fatah (waar de
Palestijnse Autoriteit uit bestaat) als de rivaliserende terreurbeweging Hamas, die allen nog altijd streven
naar de volledige 'bevrijding' van heel Palestina en daarmee de vernietiging van Israël.
Palestijnse staat pas sinds 1967 in beeld
Na het uitroepen van de onafhankelijkheid van Israël verklaarde de Arabische wereld onmiddellijk de oorlog
aan het piepkleine joodse staatje, dat amper over wapens beschikte en te kampen had met een grote stroom
vluchtelingen en bovendien onverdedigbare grenzen moest zien te handhaven. Het feit dat de joden de
oorlog tegen een overweldigende overmacht wonnen tartte destijds dan ook iedere militaire logica, vooral
ook omdat de Arabieren hulp kregen van Britse generaals en zowel de Verenigde Staten als Europa slechts
bleven toekijken en Israël op geen enkele manier te hulp schoten.
Tussen 1948 en 1967 sprak er overigens niemand over het oprichten een Palestijnse staat in de gebieden
die destijds nog onder Arabische controle stonden, ook niet in de Arabische wereld. Pas in 1967, toen Israël
opnieuw aangevallen werd en deze gebieden -inclusief Oost Jeruzalem- werden bevrijd, verschenen voor
het eerst de termen 'Palestijnen' en 'Palestijnse staat' in de internationale media.
Krokodillentranen
'Het was onze fout. Het was een fout van de hele Arabische wereld,' aldus Abbas, die zich beklaagde over
het feit dat Israël 'ons na 64 jaar nog altijd voor die fout straft'. Get a life, Abbas. Landen die oorlogen
verliezen raken gebieden kwijt. Dat gold voor Duitsland, dat gold voor Japan en dat gold eerder voor het
Turks-Ottomaanse Rijk. De hele wereld accepteert dat voormalige delen van Duitsland nu bij Polen horen.
Niemand die daar ooit over klaagt. Waarom is Israël ook in dit geval een uitzondering? Israël won de oorlog,
alsmede ook de oorlogen in 1967 en 1973. Bovendien veroverden de joden slechts een klein deel van het
totale gebied dat in 1920 (San Remo) en 1922 (de Volkenbond, voorloper van de VN) officieel aan hen was
toegewezen. Technisch was er dus geen sprake van een verovering, maar van een bevrijding.
Bijna vredesverdrag in 2008
Abbas zei tevens dat hij en de Israëlische premier Olmert in 2008 bijna tot een vredesakkoord waren
gekomen. 'Het was een hele goede mogelijkheid. Als hij nog twee of drie maanden zou zijn aangebleven,
denk ik dat we in die tijd een overeenkomst hadden kunnen sluiten.' Hij bevestigde dat Olmert bereid was
om 93,5% van Judea en Samaria -de Westelijke Jordaanoever- aan de Palestijnen te geven. Die wilden
Israël echter slechts 1,9% van deze van oorsprong joodse gebieden laten houden.
Volgens de Amerikaanse oud minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, wees Abbas in 2008 het
aanbod van Olmert, inclusief de door de Palestijnen vurig gewenste verdeling van Jeruzalem, echter
resoluut van de hand (3).
De Palestijnse leider erkende tevens dat het mogelijk niet gaat lukken om de benodigde 9 van de 15 landen
van de VN Veiligheidsraad achter zich te krijgen voor een éénzijdige erkenning van een Palestijnse staat.
Mocht dit onverhoopt wél lukken, dan dreigt nog altijd een Amerikaans veto.
Abbas: Palestijnen 'niet klaar voor terugkeer naar geweld'
Over eventuele nieuwe onderhandelingen met Israël zei Abbas dat premier Netanyahu na het oprichten van
'Palestina' 40 jaar lang een militaire macht langs de grens met Jordanië wil legeren, om zo Israëls veiligheid
zeker te stellen. 'Ik vertelde hem dat ik liever de bezetting heb,' aldus Abbas.
Verder zei Abbas dat vreedzame onderhandelingen 'onderdeel van de Palestijnse cultuur' zijn, daarmee
geheel voorbij gaand aan het feit dat hij al twee jaar lang weigert om directe onderhandelingen met Israël te
voeren over een vredesverdrag. Ook zei hij dat 'wij niet klaar zijn om terug te keren tot geweld'. Niettemin
blijkt hij, getuige het feit dat Hamas afgelopen week opnieuw raketten op Israël afvuurde (2), geen controle
te hebben over een groot deel van zijn eigen volk.
Xander
(1) Ynet News
(2) Jerusalem Post
(3) Xandernieuws 24-10
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Vulkanische activiteit lijst – oktober 2011
28 oktober: Chili, beroert de Hudson vulkaan, Chili evacueert inwoners
27 oktober: Indonesië, Mt Lokon – Mt.Lokon had opnieuw een uitbarsting,
spuuwt materialen tot een hoogte van 1.200 meter
27 oktober: Chili, Hudson vulkaan – Chileense vulkaan ontwaakt, Red Alert
verklaard op Mount Hudson in het zuiden van Chili
26 oktober: Indonesië, Mt.Lokon vulkaan – Vulkaan barst in Centraal-Mount Lokon Indonesië, geen
gewonden gemeld
25 oktober: Onderwater vulkaan spuwt lava
25 oktober: Nieuwe vulkaan in El Hierro
25 oktober: Bolivia, meer Uturuncu vulkaan nieuws: het oppompen met een verbazingwekkende snelheid /
Blaast ze op? Wetenschappers onderzochten raadsel van het snel oppompen van de vulkaan.
24 oktober: Nieuwe magma dringt binnen in El Hierro vulkaan
24 oktober: Turkije, Nemrut vulkaan – vulkaanuitbarsting Fears Turkije
24 oktober: Etna vulkaan uitbarsting kracht leidt tot sluiting van luchthavens
22 oktober: El Hierro vulkaan – De tremor signaal groeit weer terwijl het schudden verhoogd
20 oktober: Hawaii, Mauna Kea vulkaan – Aardbevingen zwerm
19 oktober: Bolivia, snel opblazen Volkaan Maakt Growing Mystery
18 oktober: IJsland, Katla vulkaan – Seismische trillingen
17 oktober: Chili, Puyehue vulkaan – Argentinië, Uruguay halt vluchten als gevolg van vulkanische as
16 oktober: Rusland, Shiveluch in gewelddadige uitbarsting
16 oktober: El Hierro vulkaan – Giant belletjes zichtbaar vanaf de kust
15 oktober: El Hierro, groene ruimte + een kleine pluim
15 oktober: Gloeiende Magma explosiegevaar en toegang tot La Restinga belemmerd
14 oktober: El Hierro uitbarsting, met de groene vlek
13 oktober: scherpe daling van de tremor El Hierro
13 oktober: Het magma is dicht bij La Restinga EL HIERRO
12 oktober: De mensen van El Hierro kan ter plaatse van de “zogezegde” uitbarsting gebieden (groen
gekleurde zeegebieden), vanuit het oogpunt boven La Restinga
12 oktober: Canarische Eilanden, El Hierro vulkaan – La Restinga, een spookstad omdat de enige
achtergelaten mensen de wetenschappers zijn.
12 oktober: Canarische Eilanden, El Hierro vulkaan – laatste updates
12 oktober: Chili – NASA satellietbeelden blijkt dat de uitbarsting van Puyehue Coron-Caulle vulkaan blijft
na meer dan 4 maanden van activiteit.
12 oktober: Canarische Eilanden: Stad vlucht vulkaan bedreiging
11 oktober: Canarische Eilanden, El Hierro vulkaan – Spanish Town Vrijgekomen Door Volcano Threat
11 oktober: IJslandse vulkaan Stof raakt Zwitserse luchtvaartmaatschappij in het land
11 oktober: Indonesië, Anak Krakatau vulkaan – Hoge seismische activiteit, toename van de Vulkanische
aardbevingen
11 oktober: Usa, Cleveland vulkaan - Lava blijft groeien in de top van de krater, de mogelijkheid van een
explosieve gebeurtenis stijgt
10 oktober: Hawaii, Kilauea vulkaan – Lava stroom ten zuidoosten en noordoosten
10 oktober: De haven van La Restinga, zeer dicht bij uitbarsting van gisteren, is nu een RED ALERT en
evacuatie is aan de gang.
10 oktober: El Hierro update – Eruption groeit in omvang
10 oktober: Subsea vulkaanuitbarsting Onderweg nabij El Hierro (Canarische Eilanden)
10 oktober: Indonesië, Six vulkanen op scherp, maar geen evacuaties voor nu
10 oktober: Submarine Uitbarsting Onderweg zuiden van El Hierro
9 oktober: Vulkanische activiteit in de Sunda Straat blijft het oppakken van: Indonesië
8 oktober: Lava bouwt in Alaska Volcano, een bedreiging vormen vliegtuigen
8 oktober: IJsland, Hamarinn vulkaan – Tremor pulsen in Hamarinn vulkaan (waarschijnlijk)
7 oktober: Reykjanes Ridge aardbevingen vallen samen met stijgen in seismische activiteit op Katla vulkaan
7 oktober: Canarische eilanden, El Hierro vulkaan – Bijna 9000 seismische bewegingen op het eiland sinds
juli 17 + stijgende bal van lava
6 oktober: IJsland, Katla vulkaan sloeg eq 4,8 miljoen
5 oktober: Indonesië, de Waarschuwing status voor Anak Krakatau
5 oktober: IJsland, Intense zwerm van aardbevingen in de vulkaan Katla
5 oktober: Alaska Dichter bij Cleveland vulkaan uitbarsten
4 oktober: Nieuw-Zeeland, alert niveau Ruapehu blijft, ondanks dat de temperatuur van het kratermeer
stijgen naar omstandigheden typisch voor een uitbarsting.
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4 oktober: Toeristen, vissers gewaarschuwd voor Clear van Anak Krakatau vulkaan Verblijf
3 oktober: Magma on the move in El Hierro, Canarische Eilanden
3 oktober: Hawaii, Kilauea vulkaan – Lava stroomt krachtig bevordert ten oosten van Pu `u` O `o; van
broeikasgassen.
3 oktober: Explosieve uitbarstingen op Sakurajima vulkaan, Japan:
3 oktober: Indonesië, Anak Krakatau – Nieuwe uitbarsting
2 oktober: Indonesië: Anak Krakatau verhoogd tot Hoogste Alert Status-Bevingen worden nu continu,
waarschuwen de ambtenaren
http://www.verborgennieuws.nl/

Amerikaans hof van beroep verbiedt publieke gebeden in Jezus' naam
Het hof van beroep stelt burgers die zich irriteerden aan de naam van Jezus
Christus in het gelijk en oordeelt dat zij hierdoor te zwaar worden 'belast'.
Het Amerikaanse Vierde Hof van Beroep heeft geoordeeld dat publieke gebeden
waarin de naam van Jezus Christus wordt genoemd moeten worden verboden omdat deze 'sektarisch'
zouden zijn en de 'de pluralistische en alomvattende waarden die het Amerikaanse publieke leven
kenmerken' zouden schenden. Een provinciale bestuursraad in de staat North Carolina wendt zich nu tot het
Hooggerechtshof om te voorkomen dat vrijwilligers niet langer de naam van Jezus mogen noemen als ze
voor de bestuursvergaderingen een gebed uitspreken.
Verwijzing naar Jezus Christus ongrondwettelijk
De American Civil Liberties Union en de Americans United for Seperation of Church and State zijn echter erg
blij met de uitspraak dat zelfs een 'enkele verwijzing naar Jezus Christus', gemaakt door leden van de
betreffende bestuursraad -de Forsyth County Board of Commissioners-, ongrondwettelijk is verklaard.
Volgens rechter James Harvie Wilkinson III geven de in het bestuur gedane publieke gebeden in de naam
van Jezus sommige aanwezigen een 'ongemakkelijk en onwelkom gevoel, waardoor ze aan publieke
aangelegenheden willen deelnemen.'
Het Forsyth bestuur is het echter niet met deze zienswijze eens en heeft zich nu tot het Alliance Defense
Fund (ADF) gewend voor hulp om het Hooggerechtshof zover te krijgen de uitspraak van het hof van beroep
ongedaan te maken. 'De oprichters van Amerika openden publieke vergaderingen met gebed; deze county
(provincie) wil zijn burgers gewoon blijven toestaan hetzelfde te doen,' aldus ADF raadsman David Cortman.
Hij rekent erop dat het Hooggerechtshof de uitspraak terugdraait omdat Amerika een lange geschiedenis
kent waarin het heel normaal was om bij het openen van vergaderingen in Jezus' naam te bidden. 'Publieke
officials zouden niet gedwongen moeten worden gebeden te censureren, enkel omdat deze niet zouden
overeenstemmen met het geweten van sommige seculiere groeperingen.'
Naam van Jezus 'belast' andersdenkende mensen
De zaak tegen de bestuursraad in Forsyth werd aangespannen door twee lokale burgers die regelmatig de
vergaderingen bijwoonden en zich in toenemende mate stoorden aan het gebruik van de naam van Jezus in
de uitgesproken gebeden. Het hof van beroep stelde beide burgers, die hier een einde aan wilden maken, in
het gelijk. Rechter Wilkinson beargumenteerde dat burgers 'daadwerkelijk worden belast' als ze tijdens de
vergaderingen geconfronteerd worden met een geloof dat niet het hunne is. De gebeden moeten daarom
vanaf nu 'niet-sektarisch' zijn en mensen 'proberen te verenigen in plaats van te verdelen.' Daarbij verwijst
het hof naar het feit dat Amerika ook in religieus opzicht steeds diverser wordt.
Seculieren moeten gebeden gaan beoordelen
Eén van de drie rechters van het hof van beroep, Paul Niemeyer, was het niet met het meerderheidsbesluit
van zijn twee collega's eens. 'Vanaf nu mogen religieuze leiders het Opperwezen niet meer bij de naam
noemen. De meerderheid heeft nu besloten dat de taal van de gebeden, de heilige dialoog tussen de
mensheid en God, moet worden gereguleerd. Door zo'n besluit wordt het gebed op agnostische wijze
behandeld en wordt het tot een beleefde formaliteit gereduceerd. Het meest beangstigende is dat seculiere
wetgevende en gerechtelijke instellingen nu de opdracht hebben gekregen om specifiek religieuze gebeden
te evalueren en te controleren.'
Overheid bemoeit zich met theologie
ADF raadsman Brett Harvey is het met hem eens. 'De religieuze traditie en historie van ons land wordt met
dit besluit genegeerd. Zorgwekkender is echter de impact van de uitspraak voor het gebed zélf... Het vereist
dat de overheid privé gebeden gaat censureren en daar zich in theologisch opzicht mee gaat bemoeien... De
Grondwet verbiedt het de overheid te bepalen welke religieuze woorden acceptabel zijn en welke niet, zelfs
niet als het doel is om mensen met deze woorden een ongemakkelijk gevoel te geven.'
Xander - (1) World Net Daily
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28 oktober 2011 einde maya kalender Calleman
Geplaatst door
verborgennieuws
Het is vandaag de dag van het einde van de Maya-kalender volgens de berekeningen
van Carl Johan Calleman. Degenen die mijn artikelen hebben gelezen, hebben mijn
beschrijvingen van de ontwikkelingen gedurende de negende onderwereld die op 9 maart is gestart, kunnen
volgen. Wat staat er nu te gebeuren?
1. De tijdsversnelling neemt wederom met een factor 20 toe en we gaan een virtuele 10e onderwereld in. Die
duurt dan 234/20=11,7 dagen met dertien hemelen (of dagen en nachten) van ieder 0,9 dag, oftewel 21,6
uur, oftewel 21 uur en 36 minuten. Deze tiende onderwereld loopt dan af op 8 november 2011 rond 17.00
uur. Wellicht volgt er dan wederom een tijdsversnelling met de factor 20. (Waarom zou dat stoppen?) Dit
betekent dat een virtuele 11e onderwereld dan 11,7/20=0,585 dag duurt. Omgerekend is dit 14 uur. Die loopt
dan dus af op 9 november om 7.00 uur ‘s morgens. We kunnen blijven delen door 20, maar dat is niet meer
uit te drukken in meetbare tijd. Wat gebeurt hier eigenlijk? De tijd zoals wij die kennen of meten verdwijnt in
een soort van nulpunt. Zou dit het altijd durende NU zijn?
De bovenstaande berekening wordt op www.stankovuniversallaw.com grof afgerond om op 11-11-11 uit te
komen. Dan zou om 11.11 uur ‘s morgens de tijd in een nulpunt verdwijnen waarna een ‘stargate’ opengaat
waardoorheen een deel van ons (degenen die een doorgang of ‘portal’ hebben gebouwd) ascendeert naar
de vijfde dimensie. Deze berekening wordt gepresenteerd als een ultiem bewijs van de juistheid van de 1111-11 datum. Dat vind ik te fors. Zeker als er zulke grove afrondingen worden gebruikt. Vandaar mijn
exactere berekening hierboven. Voor wat het verder waard is natuurlijk…
Op de link http://www.operationterra.com/News/index.html vind je een ander scenario. Deze spreekt me
eigenlijk nog meer aan. Ik volg deze website al zo’n 10 jaar en was hem de laatste jaren een beetje uit het
oog verloren. Onlangs kwam hij weer onder mijn aandacht. Hier wordt uitgelegd wat tijd eigenlijk is en hoe
wij dit verkeerd interpreteren. De exacte data zijn niet zo belangrijk, wordt hier gezegd. Lees maar. Vooral
het blauwe deel onderaan, waarin een persoonlijke ervaring wordt beschreven hoe e.e.a. zich kan
manifesteren.
Nu we op de top van de piramide zijn aangekomen, de top van de fysieke evolutie, volgt een omgekeerde
piramide met opnieuw negen tijdsgolven die nu telkens 20x langer worden. Dit is onze spirituele evolutie die
volgt op de fysieke. De eerste spirituele onderwereld is slechts 234 dagen lang en eindigt ergens half juni
2012. Dit ligt dichtbij de einddatum van Marc Smulders. Die rept over 1 juni 2012 met een apotheose op 14
juni 2012. Weer anderen, zoals Johan Oldekamp, hebben het over 14 juli 2012. En dan hebben we natuurlijk
nog de grote groep die spreekt over 21 december 2012. De genoemde namen zijn natuurlijk allemaal te
googelen. Dan kun je zien wat zij beweren. Vervolgens komen er natuurlijk nog acht spirituele
onderwerelden, telkens 20x langer qua tijd. Let wel: tijd is slechts een constructie om het altijd durende NU
in te kaderen. Zie boven bij punt 1.
Voor de nuchteren onder ons. Geen fantastische ascensie scenario’s, maar een verdere escalatie van wat er
zich in onze fysieke wereld allemaal aan het voltrekken is. Het is toch zeer interessant dat de financiële
ontwikkelingen zo op de spits worden gedreven in de dagen voor 28 oktober. Snel zal blijken, denk ik, dat
wat onze Europese leiders afgelopen nacht met elkaar hebben bekokstoofd weinig soelaas zal bieden. Ons
financiële systeem is failliet. Al sinds 15 september 2008. Alle handelingen daarna zijn uitstel- en afdek
manoeuvres geweest. Het huidige systeem is aan vervanging toe, en wel heel snel. Hoe dat eruit gaan zien?
Ik heb eerlijk gezegd geen idee… Veel succes allemaal. En mochten we er na 11 november allemaal nog in
deze vorm zijn, dan schrijf ik weer gewoon door. Of daarvoor nog. Wie weet.
Bron: earth-matters.nl

Pakistan: De spinnen weten wat er gaande is.
Geplaatst door
verborgennieuws
Pakistan – de spinnenwebben!
Een onverwacht neveneffect van de overstromingen in delen van Pakistan is dat
miljoenen spinnen in de bomen klommen om aan het stijgende water te ontsnappen.
Vanwege de omvang van de overstromingen en het feit dat het water zo lang blijft staan, zijn in vele bomen
coconnen van spinnenwebben. Mensen in dit deel van Sindh hebben dit verschijnsel nog nooit gezien, maar
ze melden ook dat er nu veel minder muggen dan ze zou verwachten, gezien de hoeveelheid stilstaand,
water dat er is. Er wordt gedacht dat de muggen gevangen worden in het web van de spinnen, dus,
waardoor het risico van malaria, dat zou een zegen zijn voor de mensen van Sindh, tegenover zoveel
andere ongemakken na de overstromingen …!!! http://www.verborgennieuws.nl/
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Franse megabank Société Générale: 'We zijn allemaal Grieken'
Alle Westerse landen in uiterlijk 2040 blut, uitgezonderd Canada - Ierland en Portugal
zinspelen op 'Griekse' behandeling
Feitelijk zit het hele Westen in hetzelfde schuitje als Griekenland, al hebben de
Grieken er financieel helemáál een zootje van gemaakt.
In een nieuw rapport dat de veelzeggende titel 'De Nieuwe Wereld Orde' draagt stelt de Franse megabank
Société Générale (SocGen) dat 'wij allemaal Grieken' zijn en dezelfde weg op zullen moeten gaan als
Griekenland. De overheidsfinancieën van bijna alle bij de OECD aangesloten (hoofdzakelijk Westerse)
landen zijn over hooguit 30 jaar onhoudbaar geworden. Op Canada na zullen de Verenigde Staten en alle
toonaangevende Europese economieën hun AAA status kwijtraken en in snel tempo afzakken naar de
'junk'status. Kortom: het is binnenkort definitief gedaan met een lange periode van ongekende welvaart.
Volgens SocGen zijn de Westerse economieën over hun top heen. De vooruitzichten voor het gezamenlijk
BNP zijn zwak, vooral na de financiële crisis. Door de snel vergrijzende bevolking en de daaraan verbonden
torenhoge kosten zal het gemiddelde inkomen van de Westerse burgers de komende decennia flink gaan
dalen, en dat terwijl de kosten van pensioenen en medische voorzieningen de pan uit zullen rijzen. Dat
betekent steeds hogere overheidsuitgaven, terwijl de belastinginkomsten zullen dalen. Als op de huidige
voet wordt doorgegaan zullen binnen 30 jaar vrijwel alle OECD lidstaten bankroet zijn.
In 2040 bijna iedereen failliet
SocGen verwijst hierbij naar de al in 2006 gepubliceerde langetermijnverwachting van het ratingsbureau
Standard & Poors. Let wel: dit was nog vóór de crisis en precies in het jaar waarin de Westerse economieën
-met onder andere record huizenprijzen en aandelenkoersen- hun hoogtepunt bereikten. In deze tabel is
goed te zien dat Japan in 2020 het eerste land is dat zijn kredietwaardigheid totaal zal verliezen, de VS zal
zijn afgezakt naar de BBB status en Frankrijk, Italië en Australië hun AAA status zullen zijn kwijtgeraakt. Tien
jaar later zijn ook de VS, Frankrijk, Italië en Zuid Korea blut, en dan nog eens 10 jaar later, in 2040, heeft
alleen Canada zijn AAA status behouden en zijn alle overige landen bankroet.

'De rekening is enorm hoog'
'Niemand kan beweren immuun te zijn voor de Griekenland-achtige spiraal,' aldus SocGen. 'De werkelijke
stresstest van Griekenland -dat is het omvallen van een OECD lidstaat- is een elektroschok voor de
gemeenschap van geïndustrialiseerde landen, die gevolgd zal worden door grote veranderen in het fiscale
beleid van deze landen.' 'De rekening is enorm hoog. Er is een aanzienlijk risico dat de inspanningen
uiteindelijk zullen wegzinken in aanhoudende zwakke economische groei en stijgende inflatie. Dat is echter
niet beslissend. De hoogte van de publieke schulden is onhoudbaar.' Daarom zullen de Westerse landen
permanent de overheidsuitgaven fors moeten terugdringen, wil de schuldenlast naar een houdbare 60% van
het BNP dalen. Dan nog gaat dit volgens de OECD op zijn minst 10 jaar duren en volgens het IMF zelfs 20
jaar.
Nieuw: Permanente bezuinigingen
Als naar de afgelopen 40 jaar wordt gekeken dan is het snijden in de overheidsuitgaven de beste manier om
de financiën weer op orde te krijgen, en niet het verhogen van de belastingen. De huidige situatie is echter
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een stuk complexer dan alle voorafgaande bezuinigingsperiodes tot nu toe. Eerdere bezuinigingen waren
namelijk slechts tijdelijk van aard; nu zullen alle landen permanent moeten snijden in hun uitgaven en
daardoor ook in hun voorzieningen, zoals de gezondheidszorg, uitkeringen en pensioenen. In Griekenland
zien we wat voor heftige reacties dit onder de bevolking kan losmaken.
De uitgaven van de meeste landen zijn -om een houdbare schuldenlast van 60% van het BNP te
handhaven- structureel te hoog, met Japan, de VS, Ierland, Griekenland en Groot Brittannië als uitschieters.
(NLD = Nederland)
Bovendien maakt de combinatie van een (zeer) lage economische groei en hardnekkig hoge werkloosheid
het erg moeilijk om substantieel te snijden in de overheidsuitgaven. Nederland zit met zijn naar verhouding
erg hoge sociale uitgaven in dat opzicht duidelijk aan de verkeerde kant van de lijn. Uitgaven en
investeringen in de publieke sector zullen daarom naar alle waarschijnlijkheid het leeuwendeel van de
klappen gaan krijgen, wat historisch gezien altijd negatieve gevolgen heeft voor de productiviteit en de
infrastructuur van een land.
Hogere belastingen en/of lagere uitgaven?
Als de VS zijn fiscale situatie op het gemiddelde van de OECD wil brengen moet het land de inkomsten met
maar liefst 33% zien te verhogen ($ 4700 per hoofd van de bevolking) en tegelijkertijd de publieke uitgaven
met 10% verhogen. Voor Nederland geldt het omgekeerde: de inkomsten zouden met 10% moeten dalen
(dat betekent een verlaging van de inkomstenbelasting), terwijl tegelijkertijd de publieke uitgaven met circa
7% - 8% zouden moeten dalen. Hogere belastingen voor consumenten betekent een daling van de
binnenlandse uitgaven; hogere belasting voor bedrijven is op zijn beurt negatief voor het bedrijfs- en
investeringsklimaat. Hogere belastingen zullen in Europa vooral de tabaks- en drankenindustrie,
nutsbedrijven (energie/water/openbaar vervoer), telecommunicatiesector, farmaceutische industrie,
vastgoedsector, media en de olie-en gasproductiebedrijven treffen. Arbeidsintensieve sectoren zoals
commerciële diensten, IT- en softwarebedrijven, hotels/restaurants, de retailsector (winkels), distributie,
autoproductie & onderdelen, machinebouw en de luchtvaart/defensiebedrijven zullen echter relatief
beschermd worden. (1)
Ierland en Portugal willen 'Griekse' behandeling
De eerste gevolgen van het opnieuw met vele miljarden overeind houden van Griekenland worden inmiddels
zichtbaar. In Ierland begint wrevel te ontstaan over het feit dat de Grieken door Europa 'beloond' worden
voor het feit dat zij -in tegenstelling tot de Ieren- niet voldoende bezuinigingsmaatregelen hebben
doorgevoerd en hun tekort juist fors hebben laten oplopen. Ierland, het tweede land dat na Griekenland een
bailout nodig had, wil nu mogelijk ook compensatie van Europa, zoals lagere rentetarieven over de
verstrekte leningen en een langere betalingstermijn (2).
Ook Portugal begint zijn hand op te houden. Het land heeft Mexico gevraagd om op de komende G20 top
namens Portugal de VS om financiële hulp te vragen om de schuldencrisis in de eurozone op te lossen.
Aangezien dit gezien de enorme financiële problemen die Amerika zélf heeft onwaarschijnlijk is, zal Portugal
van de eurozone dezelfde behandeling als Griekenland verlangen. Het valt vervolgens niet moeilijk voor te
stellen dat Italië hetzelfde zal gaan doen. De Portugezen gaan hoe dan ook de Griekenland-toer op en
hebben al diverse algemene stakingen aangekondigd. (3)
Xander - (1) Scribd document, (2) Zero Hedge, (3) Zero Hedge

“Obama versterkt Perzische Golf na terugtrekking uit Irak”
Bron / origineel: (c) www.hln.be
De Amerikaanse president Barack Obama plant na de terugtrekking van de Amerikaanse
troepen uit Irak een versterking van de militaire aanwezigheid in de Perzische Golf. Dat
bericht de New York Times.
Volgens de krant gaat het om bijkomende gevechtstroepen in Koeweit. Zo wil Obama
zich voorbereiden op een eventuele confrontatie met Iran of op eventuele chaos in Irak, waardoor de
veiligheid van de bevolking in het gedrang zou komen.
Obama kondigde onlangs aan, na ruim acht jaar oorlog, dat hij alle Amerikaanse soldaten tegen het einde
van het jaar uit Irak naar huis zou halen. Maar er wordt gevreesd voor onstabiliteit in de regio als gevolg van
die terugtrekking.
Bovendien is de Amerikaanse regering ook van plan om bijkomende oorlogsbodems naar de Perzische Golf
te sturen. Dat zou de krant vernomen hebben van Amerikaanse militairen en diplomaten.
Washington wil ook de militaire samenwerking met de bij de Gulf Cooperation Council (GCC) aangesloten
olielanden Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Qatar, Koeweit en Oman uitbreiden.
Over de omvang van de gevechtstroepen in Koeweit wordt momenteel nog overlegd.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/obama_versterkt_perzische_golf_na_terugtrekking_uit_irak
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Amerikaans bedrijf wil websites wereldwijd offline kunnen halen zonder rechter
Domeinnamen op non-actief
Nu dictators lijken uit te sterven, vroegen we ons af hoe dictatuur 2.0 eruit ziet. Nou
we weten het inmiddels, dat is het bedrijfsleven. Neem nou Verisign, het Amerikaanse
bedrijf dat de internet domeinnamen .com en .net domeinen beheert. Zij hebben de
mogelijkheid om domeinnamen op non-actief te kunnen zetten zonder tussenkomst van een rechter.
Verisign wil de domeinen offline kunnen halen, op verzoek van elke overheid of gerechtelijke dienst, zelfs op
vraag van "quasi-gouvernementele organisaties". Als reden voor een dergelijke handeling geeft het bedrijf
aan dat het domein 'beledigend' moet zijn, een bewoording die wel heel veel ruimte laat voor interpretatie.
Het verzoek is al ingediend
Verisign heeft nu een verzoek ingediend bij de ICANN, de organisatie die de top level domeinen maakt, de
domeinnamen toekent en IP-adressen uitdeelt. Als de ICANN instemt, krijgt Verisign - en dus indirect elke
Amerikaanse overheidsdienst - direct zeggenschap over .com- en .net-domeinnamen, en dat niet alleen in
Amerika, maar wereldwijd! Internetbeveiligers en burgerrechtenorganisaties, zoals de Electronic Frontier
Foundation en de American Civil Liberties Union, steigeren. Ze stellen dat een dergelijke actie het beroemde
eerste amendement van de Amerikaanse grondwet rond de vrijheid van meningsuiting schendt. Verisign
heeft Amerikaanse overheidsdiensten, zoals de Immigratie- en Douanedienst, al eerder geholpen met de
inbeslagname van sites, die betrokken zouden zijn bij de verkoop van namaakgoederen of het vergemakkelijken van online piraterij. De dienst deed dat wel op verzoek van een rechtbank, meldt The Register.
Alle .com sites scannen op malware
Verisign wil ook toestemming om eens per kwartaal alle .com sites te scannen op malware. Dat zou dan een
"louter informatief" veiligheidsrapport opleveren aan het adres van de beheerder van het domein.
Bron: Wereldgeheimen.nl

‘Dood van het vrije internet in Amerika aanstaande’
Er is een nieuwe anti-piraterijwet voorgesteld in de Verengide Staten. De wet is strenger dan alle vorige
voorstellen en wordt door sommigen gezien als de dood van het Internet.
Het voorstel genaamd Stop Online Piracy Act (SOPA) geeft de overheid en bedrijven een flinke stok in
handen om piraterij te lijf te gaan. Zonder tussenkomst van rechters mag de overheid websites van internet
verwijderen. De regels gelden voor zowel buitenlandse als Amerikaanse sites.
Het is volgens het voorstel dé manier om “welvaart, creativiteit, ondernemerschap en innovatie te
bevorderen door te strijden tegen diefstal van Amerikaanse goederen, en voor andere doeleinden.”
DNS aanvragen blokkeren
Het wetsvoorstel geeft de Amerikaanse overheid en rechters de macht om Internet serviceproviders (ISP) te
dwingen om piraterijwebsites offline te halen. ISP´s doen dit door aanvragen voor piratensites te blokkeren in
het centrale DNS-systeem, zodat de sites niet bereikt kunnen worden.
Verder zijn zoekmachines verplicht de piratensites uit hun zoekresultaten te filteren. Internet
advertentienetwerken krijgen daarnaast de verplichting om advertentiediensten aan de sites stop te zetten
net als betaalnetwerken (zoals PayPal) die gedwongen transacties van gebruikers aan de site moeten
blokkeren.
ISP´s a.k.a Cybercops
De Internetproviders krijgen met het wetsvoorstel een extra taak. Ze moeten gebruikers monitoren om te
checken of ze geen copyrights schenden. Providers die zich hier niet aan houden krijgen sancties opgelegd.
Opvallend is dat de V.S. met dit voorstel ook buitenlandse piratensites aanpakt. Die moeten alle diensten
naar de site voor Amerikaanse gebruikers blokkeren. Dit is te vergelijken met de actie van creditcardmaatschappijen bij Wikileaks.
Meer macht bij copyrighthouders
Copyrighthouders van wie rechten zijn geschonden krijgen min of meer dezelfde privileges. Bij schending
mogen ze ‘slechts’ de betaalprovider (PayPal) of het advertentienetwerk aanschrijven om hun diensten stop
te zetten. Ook hier geldt weer dat deze netwerken daartoe gedwongen kunnen worden via sancties.
Wanneer een vermeende piraat de copyrights bij nader inzien niet schendt, draait de copyrighthouder wel op
voor de geleden schade van de vermeende ‘piraat’.
Justin Bieber
De enige ontsnappingsclausule voor een piraat is dat hij willens en wetens copyrights moet schenden.
Mensen die zich niet bewust zijn van het schenden, zoals Justin Bieber, vallen buiten de boot.
Op 16 november debatteren afgevaardigden over het wetsvoorstel. Volgens veel experts en media is het
voorstel de dood van het vrije internet en komen de restricties overeen met Chinese praktijken.
Bron Webwereld
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Opstand en chaos in Bangkok
Door: Micha Kat op 31 oktober, 2011 in Algemeen, 8 Comments
Thaise regering heeft alles compleet uit de hand laten lopen * woedende
burgers halen dijken neer * reddingswerkers beschoten * bangkok-drama is
informatie-oorlog * regering blijft liegen en bedriegen
Regering offert arme wijken op om de business-belangen van downtown bangkok te kunnen redden *
bangkok-drama is een variant op de euro-crisis: het volk moet bloeden, de banken zuigen de miljarden
binnen
De overstromingen in Bangkok ontwikkelen zich meer en meer tot een informatie-oorlog waarin leugens en
spin zijn verwikkeld in een strijd op leven en dood met de feiten en de waarheid. In dat opzicht is de crisis bij
uitstek representatief voor de situatie wereldwijd qua ‘journalistiek’ en propaganda. The Bangkok Post, een
van de twee grote Engelstalige kranten van het land, is zonder enige twijfel onafhankelijker en objectiever
dan de MSM in ons land en in de VS. Toch is ook deze krant nog ‘gebiased’ pro-autoriteiten. We lezen thans
echter evenzogoed alarmerende en zelfs verbijsterende berichten over Bangkok waar een compleet inferno
in the making is. De kern van het probleem: de regering-Yingluck heeft arme wijken willen opofferen door ze
te gebruiken als ‘opvangbekken’ in een poging het zakencentrum van de stad te redden. Of dat gaat lukken
is hoogst onzeker. PLAN VAN BUSINESS-LOBBY OM BANGKOK TE REDDEN TOCH AFGEKEURD; DE
REGERING WIL DE ZAAK HELEMAAL ZELF LATEN EXPLODEREN
The Bangkok Post schrijdt over burgers die schieten op reddingswerkers, over aparte bewakings-eenheden
die moeten worden ingezet op de reddingswerkers te beschermen, over burgers die dijken en dammen
‘neerhalen’ uit woede dat hun have en goed wordt ‘geofferd’ om de rijken te redden en zelfs over opstanden
waarin burgers eisen dat bepaalde sluizen die de regering gesloten houdt worden geopend. Intussen komt
er ook steeds meer aandacht voor de humanitaire ramp [CNN] met ziektes en uitdroging wegens tekorten
aan drinkwater.
De Nederlandse media negeren de ramp vrijwel geheel; te druk met ‘Mauro’ die opeens
als een konijn uit de hoge hoed tevoorschijn is getoverd, waarschijnlijk vooral als
bliksemafleider van het hopeloze Euro-akkoord dat zo stiekem en zo geruisloos mogelijk
door ons parlement moet worden goedgekeurd. En zo komen we weer terug in Bangkok:
net als daar de armen zonder blikken of blozen worden geofferd om het rijke
zakendistrict waar Goldman Sachs kantoor houdt samen met ING en ABN Amro te
redden, zo worden de burgers van Nederland geofferd en leeggeplunderd om de
schuldeisers van failliete Euro-landen -Goldman Sachs, ING, ABN Amro- te kunnen
uitbetalen. Wat een wereld. Maar er is nog een overeenkomst tussen de crisis in Bangkok en die in Europa:
het volk komt in opstand!
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10121/opstand-en-chaos-in-bangkok.html

Amerikaanse scholen moeten uit geldnood lesdagen schrappen
Bron / origineel: (c) www.nieuwsblad.be
Steeds meer Amerikaanse scholen beschikken niet meer over voldoende geld om vijf
dagen per week les te geven. Het gaat intussen al om bijna 300 schooldistricten in de
Verenigde Staten, die wegens krappe openbare fondsen een schooldag moeten annuleren. Dat meldt The
Washington Post zaterdag.
Twee jaar geleden moesten slechts 120 schooldistricten naar die noodoplossing grijpen, nu dus dubbel
zoveel. Op een totaal van 15.000 schooldistricten over heel het land is dat cijfer weliswaar klein, maar de
financiële zorgen van de scholen worden steeds groter omdat vele Amerikaanse staten
tot over hun oren in de schulden zitten.
Lokale besturen in de Verenigde Staten moeten steeds een evenwichtige begroting
voorleggen en kunnen door de stijgende kosten meestal niet omheen ontslagen. Volgens
de Amerikaanse regering hebben sinds 2008 rond de 300.000 leerkrachten hun job
verloren. Dat is één op veertien. Alleen al volgend jaar kunnen er nog eens tot 280.000
bijkomen.
President Barack Obama wil de staten door een nieuwe wet met bijkomende financiering
voor arbeidsplaatsen in het onderwijs helpen. Hij stuit daarbij op verzet van de
Republikeinse oppositie, die zijn jobprogramma te duur vindt.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/amerikaanse_scholen_moeten_uit_geldnood_lesdagen_schrappen
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ING liegt en bedriegt opnieuw
Door: Micha Kat op 29 oktober, 2011
Stof trekt op van ‘euro-deal’ en wat daaronder zichtbaar wordt is te smerig
en te alarmerend voor woorden * lees hier de enige juiste analyse over het
europese reddingsplan.
In totale paniek en onder ‘extreme druk’ om 04:00 ‘s nachts vlak voordat
de beurzen opengaan op donderdag iets gaan lopen roepen en dan ook
nog denken dat er iets positiefs tot stand is gebracht. Zo krankzinnig zijn onze ‘Europese leiders’ geworden
en Mark en Jan-Kees vinden het allemaal prachtig. Louter woorden zonder enige realiteitswaarde, zo kan
het ‘reddingsplan’ het best worden gekenschetst. Kijk eens hoe ING reageert op de ‘vrijwillige haircut’ van
50% op hun pakket aan Griekse staatsobligaties? Mensen, dit is echt te krankzinnig voor woorden! Laten we
het bericht een analyseren.
Allereerst valt natuurlijk op dat ING alle info niet voor eigen rekening
neemt maar ophangt aan de ‘mening’ van een ‘analist’ van KBC Bank,
overigens ook een totaal foute instelling die net als ING gebruikt maakt
van het falsificerende begrip ‘onderliggende winst’. Hoe bizar is het dan
ING niet zelf met een statement komt? Maar het wordt nog erger. De
genoemde ‘analist’ van KBC Dirk Peeters komt voortdurend met
propaganda-achtige ‘analyses’ over ING. Geloofwaardigheid: nul komma
nada. Ten tweede is het extreem alarmerend te noemen dat ING zijn
exposure aan Griekenland nooit bekend heeft willen maken. Het
dichtstbij komt een mededeling dat de gecombineerde exposure aan Griekenland, Ierland en Portugal het
eerste kwartaal van dit jaar 1,7 mrd bedroeg. Ten derde valt op dat ING zegt dat er niets aan het handje is,
geen pijn dus, dat ‘afwaarderen’ gaat blijkbaar op zo’n geavanceerde manier (‘beperkte impact’)dat niemand
er nadeel van ondervindt! Maar nu komt het mooiste: de haircut raakt ING niet -volgens KBC dan- omdat de
bank de Griekse staatsobligaties ‘halfverwege het jaar al heeft afgewaardeerd naar marktwaarde‘. ING
zegt dus in feite: er is helemaal niets aan de hand want het is allemaal oud nieuws; we hebben ons verlies
op Griekenland maanden geleden al genomen! Aha! Dus daarom verzetten de banken zich tot het
allerlaatste moment in de nacht van afgelopen woensdag op donderdag tegen de haircut! Dus daarom was
het enkele maanden geleden in mei en juni -toen ING dus bezig was zijn Griekse exposure ‘af te
waarderen’- nog totaal onbespreekbaar voor de banken welk verlies dan ook te accepteren! Dus daarom
werd er in juli morrend ingestemd met een haircut van 21%, op het moment dus dat ING zijn Griekse
exposure al had ‘afgewaardeerd naar marktwaarde’ -wat die ‘marktwaarde’ dan ook moge zijn; die kon
helemaal niet worden vastgesteld hetgeen de leugens van ING alleen nog maar erger maakt. Waarom komt
ING hiermee weg? Waarom stelt geen MSM-journalist de juiste vragen? By the way: de exposure van ING
aan Spanje is 41 mrd waarmee deze bank de grootste Paella-financier is van Europa. Over de Pizzamiljarden zwijgen we dan nog maar even.
Tot zover over de vrijwillig-gedwongen haircuts voor de banken en andere
obligatiehouders. Bij ING is er dus niets aan het handje en de banken die er wel
door worden geraakt -zoals Dexia en BNP Paribas en Credit Agricole- worden
met belastinggeld gebailout. Klaas is (Jan) Kees. Nadelig effectje van de
haircut is alleen wel dat de rentes voor Italie en Spanje enorm stijgen, nu
duidelijk is geworden dat lidstaten van de EU niet goed hoeven te zijn voor hun
geld. Dat wordt nog eens verergerd door het neutraliseren van de CDSverzekeringspolissen [backgrounds op Reuters]. Hier is dus een disaster in the making, zeker ook voor ING
met zijn giga-exposure aan Spanje en waarschijnlijk ook Italie. Daarbij zullen deze landen en ook Portugal,
Ierland en later ook Belgie, Frankrijk en wie weet welke landen nog meer zonder enige twijfel dezelfde
‘voorkeursbehandeling’ eisen als Griekenland heeft gekregen: kwijtschelding van 50% van de schulden
[backgrounds op Zerohedge].
Tweede punt van het ‘reddingsplan’ is de ‘gedwongen herkapitalisatie’ van de Europese banken. Het kwam
hierboven al even ter sprake. De kern hier is dat alle banken vanaf 2008 -de val van Lehman- altijd zijn
geherkapitaliseerd (‘gebailout’) of ze nou in de problemen kwamen met foute hypotheken zoals ING met de
Alt A-portefeuille of met ‘foute’ landen zoals Griekenland. Steeds is het de belastingbetaler die de banken
moet redden. Maar dit spelletje gaat nu natuurlijk niet meer op; de volkeren van Europa hebben het door en
zijn het zat. Die ‘herkapitalisatie’ komt er dus gewoon niet, althans niet meer met belastinggeld. Dat de
banken in staat zouden zijn zichzelf te herkapitaliseren, nou ja, dream on zouden we zeggen.
Dan komen we bij het derde en meest belachelijke punt van het ‘reddingsplan’: de ‘toverstaf’ van Merkel en
Sarkozy waarmee het EFSF opeens vier keer zo groot wordt tot 1000 miljard. Deze ‘toverstaf’ bestaat met
name uit een vernederend bezoek aan China om te vragen om geld. Dus de Europese Unie die Europa
sterker, krachtiger en vooral rijker moest maken… waar is die op uit gedraaid? Op een vernederend
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smeek-missie naar China of ze ons maar even willen komen redden! Dat krijg je als je het volk bedriegt,
de wil van het volk arrogant naast je neerlegt, je eigen megalomane NWO-agenda doorvoert… Maar nu is
het te laat. Europa, bedankt!
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10112/ing-liegt-en-bedriegt-opnieuw.html

Drones: Moorden voor de sport?
Bron / origineel: www.activistpost.com
Elke keer dat ik hoor van een nieuwe drone aanval door Amerika in een ver
vreemd land, door een videogame speler die een computer joystick gebruikt
in Nevada, krijg ik een ongemakkelijk gevoel van binnen dat mijn land een
laffe daad van moord heeft begaan, simpelweg omdat het vrijwel risicovrij is en zo gemakkelijk om dit te
doen.
Er is iets met een op afstand bedienbare, zeer efficiënte moordmachine dat me eenvoudigweg niet zo lekker
zit, zowel als een beschaafd mens en als een Amerikaans staatsburger. En er is ook iets met de CIA met de
uitvoering van deze zogenaamde “war on terror” drone missies door middel van een “Special Activities
Division” dat er een passend onverantwoord ondertoontje bij heeft.
Zonder al te diep in te gaan op de werkelijke aantallen slachtoffers, dat het bewustzijn dat de meeste
Amerikanen hebben van deze bijkomstige schade in de vorm van burgerslachtoffers van drone aanvallen
niet bestaat of minimaal is, is duidelijk aangevochten in een augustus 2011 rapport door een onafhankelijk
Brits gesteund, non-profit, onderzoeksjournalistiek initiatief gebaseerd aan de City University in Londen.
“Het Bureau of Investigative Journalism”, zoals het zichzelf noemt, is op dit moment op gespannen voet met
de Amerikaanse inlichtingendiensten, die voor glasheldere redenen het vaak voor het Amerikaanse publiek
doen lijken alsof elke drone aanval die ze uitvoeren een logistiek en chirurgisch succes is.
Maar volgens het hierboven genoemde verslag dat ik heb aangehaald, zijn er geloofwaardige berichten over
meer dan 150 kinderen die hun leven verloren via Amerikaanse militaire drones.
Het idee dat onschuldige mensen kunnen sterven als gevolg van drone aanvallen, hoewel ijzingwekkend om
te overwegen, komt voor mij uiteindelijk nauwelijks als een schok, want zoals de meeste mensen, vind ik het
onvoorstelbaar dat iedere machine door mensenhanden gebouwd ooit kan worden ontworpen om zo perfect
te functioneren als de bedoeling was.
Dus in plaats van te proberen om mogelijke onbedoelde burgerslachtoffers of slachtoffers te rechtvaardigen,
is het niet een redelijk noodzakelijke tijd, met onze meest gevaarlijke en beruchte vijanden verslagen en plat
gelegd, voor iedere Amerikaanse die op zijn minst een beetje geweten bezit zichzelf te vragen hoe het
mogelijk is voor een kind in Pakistan, of meer recent misschien in Jemen, om zelfs enigszins te worden
beschouwd als een terroristische dreiging voor het vaderland van de Verenigde Staten?
Over het drone programma van Amerika wordt zelden gesproken door onze regeringsambtenaren die op de
hoogte zijn, maar dat is te verwachten denk ik. Maar wat me meer alarmeert zijn mijn medeburgers die zo
volkomen ongevoelig lijken voor het idee dat de CIA ieder menselijk doelwit kan uitschakelen met Hellfire
raketten waar het zin in heeft, bijna een dozijn jaren na de aanslag op het World Trade Center.
Wanneer, als het al ooit zover komt, zal de Verenigde Staten “veilig” zijn of verzadigd genoeg om het
bloedvergieten in het buitenland te beëindigen en deze kwaadaardige, mechanische terminators in de
mottenballen leggen die zeer waarschijnlijk deze dagen meer terroristen hebben gecreëerd dan ze mogelijk
kunnen doden?
Wanneer het ook is dat ik weer nog een nieuwsreportage hoor van een militaire aanval die enkele
vermeende bedreigingen voor de Verenigde Staten uitschakelt, begint mijn bloed te koken van zowel
schaamte als verontwaardiging. Dit eenvoudig omdat ik volkomen zeker ben dat er functionarissen zijn of
personeel in een soort militaire controlekamer duizenden mijlen verwijderd van de aanval, om niet te spreken
over overijverige geheime knechten in Washington, die alle elkaar op de rug slaan alsof ze in feite allemaal
iets heldhaftigs hebben gedaan om hun land te verdedigen.
Maar vanuit het perspectief van deze leek, vind ik niet veel om trots op te zijn om met behulp van een robot
een vijand te besluipen en een moord te plegen. Aan de andere kant, is een drone missie geen daad van
terreur in zichzelf? En als dat zo is lijkt het daarom niet logisch om zichzelf af te vragen, nu Amerika een
natie is geworden die mensen omlegt waarvan we vermoeden dat ze ons kwaad kunnen doen, ongeacht
welke substantiële capaciteit voor hen om dat te doen, het niet gewoon voor de sport is?
Door, R.F. Goggin.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/drones_moorden_voor_de_sport
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Aanslag gepland tijdens de Olympische Spelen 2012?
100.000 to Die at the London Olympics?
Geüpload door notilluminati op 14 okt 2011
Op dezelfde manier als de valse vlag-operaties 9/11 en 7/7 werden voorspeld
in het Illuminati kaartspel 1995, films en tv-programma's, wordt nu een fake
terroristische aanslag op de Londense Olympische Spelen van 2012
voorspeld. In augustus 2008 heeft BBC een serie programma’s uitgezonden,
genaamd: 'Spooks: Code 9', die een nucleaire aanslag op het Londense Olympische Stadion
afschildert in 2012.
Deze serie bevat diverse aanwijzingen die suggereren dat de Illuminati achter het maken van de serie zit, en
dat daarom de gebeurtenissen die de serie verbeeldt, worden gepland in de echte wereld! Tevens zijn er
aanwijzingen die suggereren de zij een aanval op de Londense Ondergrondse voorbereiden.
Beide samenzweringen kunnen worden gestopt, wanneer er genoeg mensen zich bewust worden van deze
informatie en de Illuminati worden gedwongen om hun plannen te annuleren.
Geef deze video aan zo veel mogelijk mensen door.
Je kunt deze video ook bekijken op http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/-Dow98PntK4
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Wat zit er echt in McDonald's vlees?
Geplaatst op: maandag 31 oktober 2011 door: Gerard Driehuis
Het meest verrassend, vinden onderzoekers van Time en The Week, de
aanwezigheid van azodicarbonamide in de McRib, de populaire sandwich die
Time uiteenrafelde. Azodicarbonamide tref je doorgaans aan als grondstof van
gymmatten en zolen van sportschoenen. Maar ook in de McRib. Net als
'gereconstrueerd vlees'. Dat blijkt te gaan om ogen, ingewanden en andere delen die niet verhandelbaar zijn
als vlees, maar wel (samen met de sportmat) iets op vlees kunnen laten lijken. Dan is er nog 980 mg
natrium, meer dan de helft van wat je per dag mag eten aan zout en 10 gram verzadigd vet.
Is de McRib slecht? Als je de rest van de dag geen zout eet, een paar dagen geen onverzadigd vet, en als je
het kunt handelen dat je slachtafval eet, dan is er niks aan de hand, menen Time en The Week.
McDonald's is er in geslaagd de klant te laten denken dat er in Argentinië kuddes vleeskoeien lopen op
oneindige pampa's, wachtend om een hamburger te worden. En vrolijk knorrende varkens om McRib te
worden.
Dat lijkt niet helemaal te kloppen.
Kijk ook hier en laat je verbazen hoe een McDonalds product (amper) veroudert.
Bronnen: The Week, Time
http://www.welingelichtekringen.nl/wat-zit-er-echt-in-mcdonalds-vlees.html

Nieuwe flitser ziet 32 auto’s tegelijk
Gepost op 31-10-2011 om 21:07 door Alwood
De natte droom van Koos Spee: één camera die de hele weg in de gaten houdt
en razendsnel op kentekens en snelheid scant. Hey, als je het lief vraagt stopt
fabrikant Simicon er binnenkort vast ook nog een bumperkleef-scanner bij.
Technology just kicked you in the nuts!
Een beetje de wegmisbruiker uithangen is er op deze manier niet meer bij in de toekomst. Deze “Cordon”
camera heeft er namelijk geen enkele moeite mee razendsnel al het nabije verkeer te scannen. Allereerst op
kenteken en snelheid. Daarbij past het in een schrikbarend klein kastje. Overal weg te zetten, mobiel of op
vaste punten bij trajectcontroles.
Het systeem maakt gebruik van een radar voor de snelheids overtredingen. De groothoeklens houdt
maximaal 4 rijbanen in de gaten, van iedere passerende auto maakt het systeem een nauwkeurige
kenteken-scan. De trajectcontrole systemen in Nederland gebruiken bijvoorbeeld nog steeds een camera
per rijbaan. Infrarood ‘spotlights’ maken ‘s nachts controleren mogelijk. Oom
agent kan bovendien alle data continue via wifi van het apparaat streamen of
aan het eind van de dag een SD-kaartje wisselen.
De video toont hoe snel en duidelijk het systeem werkt. Eén schrale troost: zou
Nederland dit systeem over een half jaar (na testen) grootschalig toepassen
dan is de melkkoe snel op. Bekijk de video op autojunk.nl.
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Brief aan koningin Beatrix
Majesteit,
Met verschuldigde eerbied geef ik hierbij te kennen, dat ondergetekende, Uw zeer
hooggewaardeerde aandacht wil vragen voor de verschrikkelijke gebeurtenissen
welke de wereld momenteel teisteren. Want, terwijl ons land langzaam maar zeker weer in middeleeuwse
duisternis wordt onder gedompeld, uw onderdanen van de ene stormachtige ramp in de andere worden
gesleurd door ondeskundige regeringsleiders; grote delen van de wereld geteisterd worden door de
barbaarse daden van oprukkende haatbaarden, primitieve Mohammedaanse horden die onder het mom van
vrijheid en democratie in hun land de Sharia willen invoeren en om die reden ziekenhuizen en infrastructuren
vernielen en hun leiders voor het oog van de wereld vernederen en op beestachtige wijze afslachten, terwijl
in Nederland onze regering voor een moeilijk dilemma wordt geplaatst over een Angolese vluchteling die –
zoals velen voor hem – hier voorgoed wil blijven – en geef hem maar eens ongelijk, hoewel ons land zo
langzamerhand een sombere verblijfplaats begint te worden voor zijn oorspronkelijke bewoners, verspilt U
kostbare tijd op de Caribische eilanden, alwaar u groene prachtwijken wil oprichten van ons belastinggeld,
maar, waar ze te lui zijn om de ene steen op de andere te metselen, en Majesteit, het is daar, zoals iedereen
zo langzamerhand wel weet “water naar de zee dragen”, terwijl hier, in uw koninkrijk, mensen uit hun wijken
worden weg getreiterd, bejaarden door lichtgetint scootertuig worden beroofd, en twee zeer omstreden
radicale moslims, te weten: Abu Bakar Safi, voormalig minister van onderwijs van de Taliban; en Said
Khobaib Sadat, een radicale predikant uit Frankrijk, die binnenkort terecht staat vanwege zijn verderfelijke rol
in het radicaliseren van jongeren, in een Afghaanse Moskee in Amsterdam een toespraak houden: en dat
allemaal, Majesteit, terwijl Uw zoon en schoondochter onbekommerd vertoeven aan goudgele zonovergoten
stranden en, zoals het koningskinderen past: zich van de prins geen kwaad weten, en zich als ware
koningskinderen amuseren en,dat willen we natuurlijk allemaal, maar: Zijn uw woelige onderdanen
inmiddels door woede verblind, en achten zij de tijd rijp om hun onvrede, die al geruime tijd onder een allang
verschoten Oranjekleurig kleed ligt te sluimeren, een kleed dat inmiddels zijn kleur aan het verliezen is door
het langdurige gebruik – zoals gezegd: Uw woelige onderdanen zijn door woede verblind en, altijd trouw Uw
bevelen gehoorzamend, zijn ze het nu meer dan beu en ze gooien – als ik deze vertogen volkse uitdrukking
mag bezigen -, Majesteit: Uw onderdanen “gooien de kont tegen de krib aan.” Om mijn betoog kracht bij te
zetten, Majesteit, geef ik U het voorbeeld van Prometheus, de onversaagde Griekse held die het vuur stal bij
de goden en de mensheid het licht schonk, waardoor zij zich konden ontwikkelen – maar dat klare licht dreigt
nu te verdwijnen, wij zijn hard op weg naar duistere, ja – zelfs Middeleeuwse tijden. Wij leven in een
tragische tijd waarin het licht voorgoed dreigt te verdwijnen – en – zoals Geert Wilder het zo treffend zei:
“overal in Europa gaan de lichten uit!”
Majesteit, iedere generatie kent wel een bijzonder mens, een grote Persoonlijkheid, iemand die uitblinkt in
helden – en goede daden – iemand die bijzondere bijdragen schenkt aan het welzijn van het volk, denk U
maar eens aan wijlen Dr. Willem Drees, die op zijn 21e jaar een huis voor bejaarden stichtte, of een Domela
Nieuwenhuis (1846-1919), – tijdgenoot Uwer grootmoeder – wiens vlam zijner overtuiging, die diep binnen in
zijn nuchtere geest brandde, de harten van duizenden, die leefden in ontluisterende omstandigheden –
verwarmde en opbeurde. Want – Majesteit, U weet, in het begin der 20e eeuw leefden een groot deel van de
Amsterdamse bevolking onder vaak erbarmelijke omstandigheden. Uw voorouders natuurlijk niet. Nee – te
midden van al die wantoestanden leefde het koningshuis, uw familie, in weelde, hoewel – het dient vermeld
te worden – dat Uw grootmoeder koningin Wilhelmina, de opgehitste gemoederen toentertijd kalmeerde door
de grote verschillen tussen arm en rijk gedeeltelijk uit te wissen.
Onder Uw grootmoeders bewind werden ziekenhuizen en nieuwe woningen gebouwd, en de uitbuiting der
arbeidersklasse werd aangepakt, ook het hele ceremoniële gedoe werd drastisch teruggebracht. Uw
grootmoeder wilde meer contact met de gewone mensen. En dat, Majesteit, ontbreekt bij U volkomen.
Daarom deze brief, want Majesteit, wat heeft u in hemelsnaam te zoeken op de Caribische eilanden? Wat
een ongelooflijke zinloze geldverspilling! Neemt u eens een voorbeeld aan de twee hierboven genoemde
weldoeners der mensheid, Dr. Drees en Domela Nieuwenhuis, en – maar dat zal te ver voeren – er zijn nog
vele anderen te noemen, die tot het welzijn van het Nederlandse volk hebben bijgedragen.
Misschien – sluit u niet Uw oogleden voor het onrecht, voor de kwellingen die Uw volk worden aangedaan –
kwellingen veroorzaakt door een onheilspellende primitieve ideologie, welke in hevigheid toeneemt, en die
van iedere zonnige dag een grauwe grijze wintermorgen maakt.
Ik dank U voor Uw aandacht. Bezorgde burger.
Noot redactie : t.a.v. de Sharia verscheen vandaag een artikel bij Newsgossipandmore waarin de auteur
Henryk Broder uitvoerig op dit problem inging.
http://www.geennieuws.com/2011/10/brief-aan-koningin-beatrix/
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De omgekeerde wereld
november 1 2011 - Geplaatst door

verborgennieuws

Het is opvallend hoe de laatste tijd steeds frequenter een loopje met onze
intelligentie wordt genomen.
Tenminste als iemand het gangbare nieuws volgt en voor waar aanneemt.
De voorbeelden zijn talloos en schrijnend. Het werkt in het groot en in het klein. Deze ons opgelegde
omgekeerde wereld begint al met het feit dat staten in het belang van hun financiers dezelfde financiers hun
geld afpakken om die diensten te verrichten. Onze failliete ”vertegenwoordigende” parlementaire democratie
is er een goed voorbeeld van. Wij denken iets te kiezen door onze stem uit te brengen, in werkelijkheid
maakt het niets uit, want dezelfde regering zit er al vanaf 1980: “De regering van amsberg”.
Referendum Griekenland
In Griekenland wordt een referendum uitgeschreven om de bevolking te vragen achter de EU/IMF plannen te
gaan staan. Ze moeten dus kiezen voor volledige inlevering van hun soevereiniteit en jarenlange financiële
onderdrukking door bureaucraten en bankenkartels. Wat zou de uitslag worden denkt u? De omgekeerde
wereld is het feit, dat de Grieken zich kunnen uitspreken over hun “redding”, terwijl wij niet kunnen stemmen
over de door ons gesponsorde “reddingsactie”. Ons wordt niet gevraagd of we de Grieken willen helpen met
onze spaartegoeden en pensioenen. Het aardige is wel, dat vrijwel zeker beide referenda een voor de
banken negatieve uitslag zullen opleveren.De Grieken willen geen hulp, de Nederlanders willen het niet
geven. Probleem opgelost zou je zeggen: de mensen beslissen zelf.
Kernenergie Nederland
Nederland is gidsland voor het trekken aan een dood paard. In de buurlanden Belgë en Duitsland wordt de
kernenergie afgebouwd, in ons land is men van plan er een centrale bij te bouwen. Dit is geen beslissing van
het volk. Een referendum met de juiste vraagstelling: “Wilt u een kerncentrale van € 5 miljard, die 100 man
werk biedt en goedkope stroom voor Frankrijk gaat leveren?” U kunt het antwoord zelf wel bedenken. Een
schoolvoorbeeld van de omgekeerde wereld is, dat “geleerden” van mening zijn eerst via belastingen de
stroom zo duur te maken, dat kernenergie weer rendabel wordt. Terwijl iedereen weet dat het nooit rendabel
wordt, zolang er geen oplossing is voor het milieutechnisch schoon winnen van uranium en het 100%
wegwerken van het radio-actief afval.
Oorlog in Libië
Deze is begonnen, omdat Gadaffi naar we werden wijsgemaakt door de gecontroleerde pers, zijn eigen
mensen aan het uitmoorden was. De Navo heeft 10.000 bombardementsvluchten uitgevoerd op het land,
waar het mandaat alleen was om de luchtmacht van Gadaffi aan de grond te houden. We zijn nu 8 maanden
en minimaal 50.000 dodelijke slachtoffers verder. De NAVO (wij dus ook) heeft samen met Al_Qaeda (!) in
feite het klusje geklaard, wat Gadaffi oorspronkelijk is aangewreven. De filmpjes van de lynchpartij van een
Gadaffi dubbelganger waren voor menig nieuwslezer(es) reden om verheugd en breed lachend, wippend op
hun stoeltje een en ander de huiskamer in te strooien. Zonder erbij te zeggen dat de problemen in Libië nu
pas echt zijn begonnen.
Occupy beweging
Een nobel streven is om de mensen bewust te maken van de wantoestanden die er momenteel over onze
hoofde wordt uitgestort. Tijd om te demonstreren, tijd voor harde acties. De Occupy is een vreedzame
beweging die te hoop loopt tegen alle onrecht. Deze vreedzame beweging is echter opgezet door dezelfde
elementen als waar ze tegen aan het demonstreren zijn. Politieke handlangers van het frauduleuze
bankenkartel vragen de beweging steeds: “Wat zijn jullie eisen?” Men zou politici aan het verstand moeten
peuteren, dat de enige eis zou moeten zijn, dat ze zichzelf opheffen. De tegenstander wil niets liever dan
over eisen onderhandelen, het laten escaleren, zodat het in de soep loopt. Als dat niet snel genoeg gaat,
dan krijgt men te maken met de “zwarthemden”, de gewelddadige tak van de “onderhandelaars”. De
omgekeerde wereld is gelegen in het feit, dat de oppositie tegen de macht door diezelfde macht is
opgetuigd, met als enige doel de controle erover te houden. Deze oude trucage heeft eeuwenlang gewerkt,
leest u onze stukjes over “revoluties” er nog even op na.
De monarchie in Nederland
De ene na de andere enquete wijst steeds weer uit, dat het zogenaamde “koningshuis” op massale steun
van de Nederlanders kan rekenen. Als men nu zou vragen wat er moet gebeuren met……..
Landverraders, deserteurs, pedofielen, overspeligen, corrupten, massa-moordenaars, politieke
moordenaars, kinder-moordenaars, verkrachters, coup-plegers, fascisten, complotters, dieven,
belastingontduikers, luiaards, milieuvervuilers, identiteitsfrauders
…….tja, dan zou de uitslag van een enquete, mits goed opgesteld er heel anders uitzien. Alles wat
representanten van dit “koningshuis” vertegenwoordigen, zou de bovengenoemde opsomming waarschijnlijk
niet dekken. Levenslange werkstraf in een kamp zou hun deel zijn. De omgekeerde wereld echter leert ons,
dat ze minimaal twee keer per jaar worden bejubeld en togezwaaid met vodjes aan een stokje.
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Want in werkelijkheid zitten we hier een verzameling criminelen te onderhouden, afstammeling van de Nazi
stamvader Bernhard de Verzetsprinz, die met zijn huwelijk met Juliana een de facto machtsgreep heeft
gepleegd, welke nu pas goed tot uiting komt, omdat we onze mond er niet meer over houden. Benno moeten
we niet onderschatten, hij zat hoog, heel hoog in de Rothschild kongsie.
Zoals koning -stadhouder Willem III de Republiek verkwanselde aan de Engelse concurrentie, zo heeft
Wilhelmina na de staatsgreep van 1945 en de bevredigende afwikkeling van Nederlands Indië, ons land
verkwanseld aan een Duitsche importfamilie, corrupt en verraderlijk, geestesziek en hebberig. De zetbazen
van “oranje” heten in feite de zetbazen van Zur Lippe Biesterfeld, door een internationaal machtskartel
geparachuteerd om de havens en de gasbel te bewaken en uit te buiten.
Die missie is geslaagd.
bron: http://herstelderepubliek.wordpress.com … de-wereld/

Wordt er op dit moment aan onze aarde gesleuteld…?
Door GuidoJ.dinsdag, 4 mei 2010
Wat gebeurt er in ‘hemelsnaam’? Dat is de vraag die je jezelf de laatste tijd zeker kunt stellen.
Aardbevingen, met een ongekende heftigheid aan de ene kant en een intense frequentie aan de andere
kant, waarvan je je afvraagt, of dit wel een normaal patroon is. Geruchten én daaropvolgende zeer sterke
aanwijzingen dat er mensenwerk in het spel is. Vooral bij de Haïti-beving was dit het geval!
De Brit Colin Andrews, vorser naar de 'waarheid'...
Maar ook de vulkaanuitbarstingen van over de hele wereld passen in dit patroon. Is de
Aarde zo fors in beweging óf is er dus mensenwerk in het spel? Chemtrails, waarvan
langzaam maar zeker wordt toegegeven dát ze bestaan, als een ‘soort test’…
De militaire-machthebbers zijn bezig met hun eigen spelletjes. En allemaal in het ‘belang
van het land’..! Zeer onlangs schoot NASA, in opdracht van het Pentagon, een nieuw
militair wapen de lucht in, dat zó geheim is, dat er niet eens gezegd werd, wat voor soort
‘geheim-masjien’ de lucht in ging en met welk doel!
Maar ook HAARP blijft de gemoederen in dit opzicht bezig houden en we hebben in het
verhaal van David Wilcock hier op de site ook al kunnen lezen dat dit apparaat, getuige het
electriciteitsverbruik dat werd gemeten, in stelling is gebracht, tijdens de zg. kurketrekker-meteoriet die in
Noorwegen gezien werd, eind vorig jaar. (Klik HIER voor het eerste deel in dit 4-delige artikel).
Installaties als HAARP staan over de hele wereld en ook in Australië. Heb jij Google-Earth, kijk dan eens op
Exmouth, Australia, op het puntje van het schiereiland. Een installatie gelijk aan HAARP in Alaska. Kijk ook
naar de schaduwen op de grond, die getuigen van de lengte van de masten!
In dat kader wil ik hier graag jullie aandacht vestigen op het onvolprezen werk van de Engelse ingenieur
Colin Andrews, die ontdekt heeft dat er de afgelopen dagen, op de radar van het Australische Bureau of
Meteorology, opnieuw verschillende ‘vuurwerkpluimen’ te zien zijn geweest. Uiterst bizarre verschijnselen,
die naar zijn mening alleen te verklaren zijn, als resultaat van menselijk ingrijpen in weerpatronen..!
Het plaatsje Ceduna, aan de Australische Zuidkust, waar het 'weerfenomeen' zich
afgelopen weekend afspeelde!
Colin Andrews: “Totdat volledig technische en wetenschappelijke verklaringen worden
aangereikt voor deze gebeurtenissen, neig ik er erg sterk naar om te geloven dat we
zitten te kijken naar weer-manipulatie-experimenten..!”
Het plaatsje Ceduna, in Australië, gaf op de weerradar een bizar wiel te zien. Wat bleek op de
wolkenradar..? Dat precies boven dit plaatsje, waar een radar-volgstation-installatie van NASA staat
opgesteld, de wolken verdwenen waren, OP HET MOMENT DAT HET WIEL TE ZIEN WAS!
De oorzaak van deze Australische weerfenomenen is terug te voeren tot weerexperimenten die in het
geheim worden uitgevoerd… Het weer is kennelijk ook niet meer van iedereen, militairen en machthebbers
hebben ‘het-belang-van-manipulatie-van-het-weer’ ontdekt..!
Het zou te ver voeren, zijn hele pagina, die gewijd is aan dit fenomeen van een paar dagen geleden, hier te
gaan vertalen. Daarom vraag ik je om zelf te kijken en te lezen, wat voor ongelooflijk bizarre experimenten er
op dit moment gaande zijn. Klik HIER voor deze pagina.
De HAARP-installatie op het schiereiland van Exmouth, in Australië.
http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/wordt-er-op-dit-moment-aan-onze-aardegesleuteld/ - zie ook:
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1090130/2010/04/07/Mysterieuzecirkels-verschijnen-op-radarsysteem.dhtml
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De BetaalPartij
Omdat de boel steeds meer gaat wringen en eigenlijk op springen staat!
Het filmpje, de track zelf staat als eerste REACTIE omdat het niet mogelijk is om het hier te zetten met de
bestaande editor.
Vandaag wou ik het even hebben over betalen.
Want wat je ook stemt: betalen zal je!
Er is in mijn waarneming dus sprake van maar 1 partij in Neederland…
Alles draait om geld, als centrale waarde
En wij mensen mogen alles betalen!
Daarom noem ik het systeem-beest liever bij de naam:
De Betaal-Partij: automatisch lid.
De Betaal-Partij: stemmen heeft geen zin.
Want je moet betalen, hoe dan ook.
De roverheid verdeeld, noem het gestolen solidariteit
Die zo dreigend verdwijnt.
Kapifalisme wordt verkocht als zijnde vrijheid.
Onvrijwillig tog zij werken met dwang.
Plus propaganda voor het winst-belang.
Vul je zakken, m’n zak is goedgevuld.
Hee geef me eerst nog even wat van da spul.
Geldig waardig gunsten gevend
Wie bepaald en gaat vergunningen verlenen?
Ondertusssen werk je de helft van het jaar voor de Staat.
Als je alles optelt kom je daar zo’n beetje aan.
Dit handhaven, zijn wij daarbij gebaat?
En moeten wij maar betalen en geloven in die praat…
Geld is steeds minder waard, dat is een constatering.
Dat komt door gegok voor economisch gewin.
Op zeer korte termijn: check die hedgefondsen.
Ten koste van de aarde… Moet het zo zijn?
Bijvoorbeeld De Veste, een Neederlands investeringsfonds.
Ging ssss ffff sjekken raad eens wat ik vond?
In hunnie brochure, online op pagina 4.
Kapifalistige kuren voor wiens plezier?
Vijftigduizend pleuro is de minimale inleg.
Vanaf dat bedrag geen toezicht van de A.F.M.
Diss tog absurd, ga er steeds hahaharderrr om lachuh.
Hoe het spel wordt gespeeld? Het is serieus belachelijk.
Maar multinationuls plunderen de aarde.
Ondertussen creeert het banksysteem zelf geld-ontwaarding
Want lenen met rente zorgt voor het spook van inflatie.
Economische groei gefasciliteerd door de staat dus
Afgeroomde welvaart, kan er niet tegenaan sparen.
Blijf jij als betaalslaaf braaf belasting afdragen?
Geloven in een overheid met een centrale bank.
Inleveringsvermogen, wat is jouw belang?
Altijd genoeg, genoeg juist door te delen.
Niet door ondoordacht slaafs mee te consumeren.
Geven en nemen: beter in balans.
Das mijn bijdrage aan het maatschappeluk debat
Enne hosselen is gewoon: voor jezelf zorgen.
Samen maken wij daarom éen nieuwe wereld-orde!
Ik meen het: het systeem is failliet.
Ontkoppelingskracht: kies een alternatief.
Klaar met alleen kopen, geleerd om te ruilen.
Gewoon rechtstreeks eerluk, niet meer huilen.
Win-win+winst voor ieder éen.
Ik, jij EN de aarde, welk spel speel je mee?
Want die elite die verdient het niet meer van mij.
Zelfbeschikkingsrecht, geen externe heerschappij.
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Her-inrichtingsplan, speel je eigen baas.
Voor mijn part nouja reken maar!!!
Doekoe, poen, pingels, pegels!
Wie zit in slappe was, om een habbekrats verlegen?
Tel uit je winst, wiens wil is wet?
Voor hetzelfde geld, geld dat ook voor jouw inzet/opbrengst!
Opbouw van kritieke massa is in volle gang.
Eén perspectief van liefde, Nout, is dat de gedachte
Belasting afschaffen? Ja kappen met die dwang!
Gebaseerd op angst voor tekort: WAT?!
En vergeef onze schulden, vertrouwen in toevloed.
Het universum zorgt voor mij, dat is wat ik bedoel.
Nou wat ik bedoel is: waar hecht je waarde aan?
En hoeveel is dat je waard?
Enne druk je dat uit in geld dat steeds minder waard wordt?
Wel dat kan, en wat dat betreft:
Als ik gedwongen wordt om een prrijskaart op mezelf te plakken, zeg ik:
IK BEN ONBETAALBAAR!!!
http://anarchiel.com/display/de_betaalpartij

'Alle Israëlische ministers inmiddels voorstanders van aanval op Iran'
Satellietfoto van de Parchin militaire basis op 30 km van Teheran, waar Iran
volgens het IAEA reeds vergevorderde testen heeft verricht met explosieven
waarmee een nucleaire lading tot ontploffing kan worden gebracht (2).
Volgens Amerikaanse bronnen hebben de belangrijkste Israëlische ministers
die tot nu toe verklaarde tegenstanders waren van een militaire aanval op
Iran hun mening veranderd, omdat het IAEA rapport dat aanstaande dinsdag
zal worden gepubliceerd voor hen voldoende redenen geeft om aan te nemen dat Iran reeds over een
kernwapen beschikt. De ministers geloven niet langer dat sancties tegen Iran voldoende zullen zijn, en
verwijzen nu naar de succesvolle Israëlische aanval op de kernreactor in Irak in 1981, die geheel werd
verwoest en nooit meer werd herbouwd. (1)
Na twee weken vol met koortsachtige nieuwsberichten over Israëlische militaire oefeningen en rakettesten,
een Amerikaanse luchtbrug naar Israël en Saudi Arabië, bunker-buster bommen voor de Israëlische
luchtmacht en Franse en Britse dreigementen lijkt de regering Obama te hebben besloten dat Israël moet
doorgaan met zijn plannen om Iran aan te vallen. Ondertussen zal Amerika de nadruk blijven leggen op een
'diplomatieke strategie'.
Deze nieuwe term, voor het eerst gebruikt op 3 november door de vice Nationale Veiligheids Adviseur voor
Strategische Communicaties Ben Rhodes, sluit militair ingrijpen door de VS niet langer uit. Een dag later
berichtte CNN dat een hoge Amerikaanse official zou hebben verklaard dat de regering Obama er niet
langer zeker van is dat Israël de VS van te voren zal waarschuwen voor een aanval op Iran. Premier
Netanyahu zou president Obama het afgelopen jaar juist hebben verzekerd dit wél te zullen doen.
Toon gewijzigd
Desondanks was de Amerikaanse toon tegenover Israël niet kritisch. Bovendien verklaarde een andere
Amerikaanse militaire official dat niet langer Al Qaeda, maar Iran de grootste bedreiging voor de Verenigde
Staten in het Midden Oosten is. Hiermee lijkt Amerika Iran te willen waarschuwen dat het nucleaire
programma van de islamitische bewind nu zó ver gevorderd is, dat Washington Israël niet langer kan
afhouden van een preventieve aanval. De recente uitspraken van hoge Amerikaanse officials zijn een
duidelijke trendbreuk met de afgelopen paar jaar, toen keer op keer werd benadrukt dat het voor Israël geen
optie was om in zijn eentje Iran aan te vallen, en dat zo'n aanval slechts een beperkt effect zou hebben en
het Iraanse nucleaire programma slechts vier jaar zou vertragen. Sinds de Amerikaanse minister van
Defensie Leon Panetta afgelopen maand Israël bezocht worden deze argumenten niet meer gehoord.
Nu zelfs de als 'duif' beschouwde Israëlische president Shimon Peres eergisteren verklaarde dat een
militaire aanval op Iran steeds waarschijnlijk is geworden en daarbij in ogenschouw wordt genomen dat Iran
volgens het IAEA rapport binnen 12 maanden een eigen kernbom heeft gebouwd, lijken de al jarenlange
geruchten over militair ingrijpen dan toch op korte termijn bewaarheid te worden. Omdat Iran van een heel
ander kaliber is dan Irak in 1981, en Israël omsingeld is door bondgenoten van de islamitische theocraten in
Teheran -Syrië, Hezbollah, Hamas, die samen over vele tienduizenden raketten beschikken- zou zo'n
ingrijpen heel goed kunnen uitmonden in een nieuwe grote Midden Oosten oorlog.
Xander - (1) DEBKA , (2) Haaretz
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Duits burgerinitiatief tegen chemtrails om hemel weer helder te krijgen
Ook de Duitse overheid erkent inmiddels dat er in de atmosfeer gesproeid
wordt, maar houdt vol dat het slechts om 'onschuldige' middelen gaat.
In het begin van de zomer is in Duitsland het burgerinitiatief 'Sauberer Himmel'
opgestart met als doel het inmiddels bewezen sproeien van schadelijke
chemische stoffen in de atmosfeer -zogenaamde chemtrails- te stoppen en de
hemel weer helder te krijgen. Nu het initiatief op stoom komt begint de gevestigde orde er zich tegen te
verzetten. De Duitse meteoroloog en voormalig weerman en talkshow presentator Jörg Kachelmann kreeg
vorige week van de rechter een verbod opgelegd om nog langer publiekelijk te beweren dat chemtrailactivisten voor 80% uit 'neonazi's en gestoorden' zouden bestaan. Volgens de zegevierende advocaat van
het burgerinitiatief, Dominik Storr, bestaat er al jaren keihard bewijs voor chemtrails, maar wordt dit door de
overheid voor het publiek verborgen gehouden.
Weer- en klimaatwapens al in zestiger jaren ontwikkeld
Volgens Storr was het zwartmaken van het initiatief door de voormalige weerman onderdeel van een politiek
spelletje om het bestaan chemtrails zo ongeloofwaardig mogelijk te maken. 'Het weer is voor militairen
echter veel te belangrijk om aan meteorologen over te laten,' aldus de advocaat. Hij verwijst naar het al in
1966 geschreven boek 'Unless Peace Comes', waarin de wereldwijde erkende wetenschapper professor
MacDonald -onder andere voormalig presidentieel adviseur- al schreef over geofysische oorlogvoering. In
het hoofdstuk 'Hoe het milieu te verwoesten' beschrijft hij hoe de energievelden van de Aarde kunnen
worden gebruikt om het klimaat te manipuleren, de ijskappen te laten smelten, de ozonlaag te vernietigen en
aardbevingen te veroorzaken. Dat soort wapens werden al 45 jaar geleden ontwikkeld en worden nog altijd
streng geheim gehouden.
Storr is het Sauberer Himmel initiatief persoonlijk gaan steunen omdat het hem al in 2003-2004 zou zijn
opgevallen dat de hemel boven Duitsland sterk veranderd was. Tegelijkertijd zagen de groenten en kruiden
in zijn tuin er allemaal ziek uit. De advocaat begon het verschijnsel te onderzoeken en ontdekte dat er in
Amerika al sinds de jaren '90 chemtrails worden gesproeid. Daar zijn de gevolgen inmiddels nog veel erger.
Bossen sterven af en rivieren en meren zijn met aluminium en barium besmet. Het gesproeide metaalfijnstof
is zeer schadelijk voor mensen en veroorzaakt alzheimer, chronisch hoesten, longaandoeningen, allergieën,
onvruchtbaarheid en allerlei andere ziekten.
Chemtrails is complot-praktijk geworden
In het boek Aerosol Crimes voerde de Amerikaanse chemicus een groot aantal wetenschappelijke
onderzoeken als bewijs aan voor het bestaan van chemtrails. De politicus Dennis Kucinich, in 2004 en 2008
potentieel presidentskandidaat voor de Democraten, verklaarde na geheime overheidsdocumenten te
hebben ingezien dat chemtrails echt bestaan. In 2001 probeerde hij zelfs wetgeving -de Space Preservation
Act- aangenomen te krijgen waarin chemtrails expliciet werden verboden. Tevergeefs, hij kon niet tegen de
macht van het militair-industriële complex op.
Ook de gerenommeerde wetenschapper dr. Rosalie Bertell, winnaar van de alternatieve Nobelprijs en
voormalig adviseur van de Amerikaanse Nucleaire Regelgeving Commissie, heeft het bestaan van
chemtrails bevestigd en uitte hier forse kritiek op omdat deze volgens haar worden gebruikt als biologische
en chemische wapens tegen de mensheid. In haar boek Oorlogswapen Planeet Aarde schrijft Bertell dat er
ook HAARP wapens bestaan. Hiermee kunnen stormen worden versterkt en de vochtigheid in de atmosfeer
gemanipuleerd, waardoor er in bepaalde gebieden droogte of juist overstromingen worden veroorzaakt.
Volgens advocaat Dominik Storr is er daarom al lang geen sprake meer van een 'complottheorie'. 'Het feit
dat ons weer en ons klimaat worden gemanipuleerd is complot-praktijk geworden, en zelfs meer dan ooit.
Officiële instanties spreken inmiddels volkomen ongegeneerd over geo-engineering. Alleen mogen Henk en
Ingrid hier nog niets over weten.'
Onvoorstelbare schijnheiligheid overheden
De Duitse overheid begint inmiddels te reageren op het burgerinitiatief. Op het internet wordt nu openlijk
toegegeven dat geo- of climate engineering -het beïnvloeden van het weer en klimaat- bestaat, maar dat het
slechts om 'onschuldige' middelen gaat die worden ingezet tégen klimaatverandering. Naar verluid zou men
de zonnestraling willen verminderen en Co2 uit de atmosfeer willen halen, om zo de veronderstelde
opwarming van de Aarde tegen te gaan.
Storr zegt dat de overheid het echter met geen woord over 'chemtrails' heeft, noch over de zwaar giftige
metalen die volgens sommige onderzoekers al zo'n 20 jaar in de atmosfeer worden gesproeid. Er wordt
enkel gesproken over zwavel, dat ook door vulkanen in de atmosfeer terecht komt. Grote hoeveelheden
zwavel zijn voor mensen echter giftig. De overheid lijkt te proberen om via een zo onschadelijk mogelijk
voorgestelde methode de al jaren bestaande illegale weer- en klimaat beïnvloedingstechnieken -en dus ook
het sproeien van giftige chemische wolken- gelegaliseerd te krijgen.
'De schijnheiligheid van onze regeringen, politici en instanties is werkelijk niet meer te overtreffen,' foetert
Storr. 'Op de ene website wordt het bestaan van chemtrails en de inzet van HAARP strikt ontkend en als
wilde complottheorie afgedaan. Op de andere website wordt een studie gepresenteerd naar juist deze weer-
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en klimaat beïnvloedende maatregelen. Daarom zal ons waarschijnlijk binnenkort worden voorgespiegeld
dat deze natuur- en mens verachtende methoden noodzakelijk zijn voor het overleven van de mensheid,
zodat de parlementen hun goedkeuring geven aan deze waanzin aan de hemel. Dit moeten we met
consequente voorlichting zien te verhinderen.'
'Voorkom dat onze planeet wordt verwoest'
De advocaat noemt het pure grootheidswaanzin van de heersende machthebbers te denken dat wij het weer
kunnen controleren en het klimaat straffeloos kunnen beïnvloeden. De gevolgen van de gebruikte methoden
zijn totaal niet te overzien. Daarom moet het legaliseren van geo- en climate engineering -dus ook
chemtrails-, dat door het militair-industriële complex als machtsmiddel wordt misbruikt, koste wat het kost
worden voorkomen. 'Onze vrijheid, onze gezondheid en het overleven van planten, dieren en onze prachtige
planeet hangt nu van slechts een paar mensen af. Alleen als we er tegen in opstand komen en krachtig de
plannen van de zichzelf benoemde wereldwijde elite in de weg staan, kan het ons nog lukken om deze
schijnbaar overmachtige tegenstanders ervan te weerhouden deze planeet volledig te verwoesten.' (1)
In België is ruim 2 jaar geleden een vergelijkbare burgerbeweging opgericht: de Belfort Group. Naast
chemtrails strijdt de Belfort Group onder andere ook tegen vaccinaties en de codex alimentarius.
Xander - (1) KOPP

'Paus Benedictus overweegt in april 2012 terug te treden'
De huidige zichzelf benoemde plaatsvervanger van God op aarde zal mogelijk in
2012 om gezondheidsredenen afstand doen van zijn troon.
De Italiaanse journalist Antonio Tornielli schreef enkele dagen geleden in de
Italiaanse krant Libero dat paus Benedictus XVI overweegt om in april 2012 terug
te treden (1). Het gerucht geeft deze keer extra voer voor speculaties, aangezien Benedictus volgens de
bekende, uit de twaalfde eeuw stammende profetie van sint Malachy over de toekomstige pausen, de op
één na laatste paus vóór de komst van de antichrist en de terugkeer van Jezus Christus is. In deze profetie
zal Benedictus ('de gezegende') worden opgevolgd door 'Petrus Romanus' (al dan niet letterlijk zo
genoemd), die tijdens de 'grote verdrukking' aan het hoofd van de Rooms Katholieke Kerk zal staan en de
verwoesting van Rome zal meemaken.
Joseph Ratzinger, de echte naam van paus Benedictus, zou met de gedachte spelen om, als hij in april 85
wordt, zijn staf over te geven aan een ander. Hoewel er nog niets officieel is besloten gaat het gerucht
inmiddels rond in de hoogste kringen van het Vaticaan, volgens Tornielli -vaste correspondent voor nieuws
uit het Vaticaan- reden om er 'serieuze aandacht' aan te besteden.
De paus zou in het boek 'Luce del mondo' (Licht der wereld) in een gesprek met Peter Seewald al een
duidelijke hint naar zijn mogelijke aftreden hebben gegeven: 'Als een paus zich duidelijk bewust wordt dat hij
niet langer de fysieke, mentale of psychologische capaciteit heeft om de aan hem toevertrouwde taak uit te
voeren, heeft hij het recht, en in sommige gevallen zelfs de plicht om terug te treden.' In een andere passage
vroeg Benedictus zich openlijk af of hij 'in staat zou zijn om, enkel uit fysiek oogpunt, alles vol te houden.'
Tornielli schrijft dat deze context erop lijkt te wijzen dat de paus in het voorjaar van 2012 inderdaad een
historisch besluit zou kunnen nemen door terug te treden.
2012: De komst van de allerlaatste paus?
Sint Malachy zou in het jaar 1139 visioenen hebben gehad over de toekomst van de Rooms Katholieke
Kerk. Hierin zou hij alle toekomstige pausen hebben gezien, tot en met de allerlaatste, 112e paus (gerekend
vanaf de tijd van Malachy). Aangezien Joseph Ratzinger de 111e paus werd en, zoals Malachy zou hebben
geprofeteerd, 'de glorie van de olijf' zou worden genoemd (wat daadwerkelijke de wapenspreuk van
Benedictus XVI is), zal de volgende paus de allerlaatste paus zijn.
'Hij ('Petrus Romanus') zal tijdens de allerlaatste vervolging van de heilige Roomse Kerk regeren. Petrus
Romanus zal de schapen in vele verdrukkingen hoeden, en als die voorbij zijn zal de stad op de zeven
heuvelen (in Malachy's uitleg Rome) worden verwoest en zal de vreselijke rechter zijn volk oordelen. Dan zal
het einde zijn.' Dit einde omvat het 'einde van de wereld' in zijn huidige vorm, op het moment dat de Messias
Jezus Christus naar de Aarde terugkeert.
Sommige critici zijn van mening dat de tekst over Petrus Romanus later aan het originele manuscript werd
toegevoegd, maar aangezien dat niet meer bestaat valt dat onmogelijk te bewijzen. In een alternatieve
verklaring is de 112e paus dezelfde als de 111e paus, maar pas nadat deze een mysterieuze 'verandering'
heeft ondergaan, mogelijk zelfs een wederopstanding uit de dood (bijvoorbeeld na een moordaanslag). In
deze door met name protestantse profetie uitleggers aangehangen visie zal de laatste paus de in de Bijbel
voorzegde 'antichrist' worden. Veel anderen betwijfelen dit echter, aangezien de Rooms Katholieke Kerk niet
'de Vader en de Zoon' ontkent, wat volgens het Nieuwe Testament juist één van de belangrijkste kenmerken
van deze 'antichrist' zal zijn.
Xander - (1) Libero
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Sharia4Holland wil vechten voor de wetgeving van Allah
november 2, 2011pineut
De gekruisde Kalashnikovs onder het dood en verderf zaaiende haatboek van
de moslims van Sharia4Holland laat er geen misverstand over bestaan wat de
geesten van Sharia4Holland voor de mensen in Nederland in petto hebben.
Moslims moeten strijden om een islamitische staat te maken van Nederland. Die oproep deed de
extremistische groepering Shariah4Holland, die sinds een jaar openlijk actief is in Nederland.
Shariah4Holland is een afsplitsing van Shariah4Belgium, een extremistisch netwerk dat het afgelopen jaar
enkele keren voor onrust zorgde in België. In dat land wordt de dreiging van de groepering uiterst serieus
genomen. Shariah4Holland roept moslims in Nederland op zich sterk te maken voor invoering van de
shariah, de streng islamitische wetgeving. Het is de bedoeling dat de leden binnenkort de straat op gaan om
leden te ronselen.
De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
(NCTb) zeggen ’op de hoogte’ te zijn van de activiteiten. De NCTb ziet nog geen reden tot ingrijpen. „We
constateren nog geen strafbare feiten”, zegt woordvoerder Edmond Messchaert. Onder ’strafbare feiten’
worden bijvoorbeeld oproepen tot geweld verstaan. Het verwondert hem niet dat de Belgische organisatie in
Nederland actief is. „Dit was al aangekondigd door Shariah4Belgium.” De AIVD wil geen inhoudelijk
commentaar leveren.
Over de omvang van Shariah4Holland en wie er schuil achter gaan, kan de NCTb geen uitspraken doen.
Shariah4Holland reageert niet op vragen van de media.
Shariah4Holland beschikt over een website, een inmiddels leeggehaald YouTube-kanaal en een
Facebookpagina (ruim 150 ’vrienden’) alleen zichtbaar voor leden. Daar maakt Shariah4Holland zichzelf
bekend als een ’groep jongeren uit Nederland’ die bereid is ’te vechten voor de wetgeving van Allah’. Verder
schrijven ze pas te stoppen ’tot de dood ons zal inhalen of de vlag van shariah zal waaien boven het
Koninklijke Huis in Den Haag’. Ook kijkt Shariah4Holland ’met bloedend hart (…) naar het aantal
zogenaamde moslims dat massaal richting de stembus gaat om te stemmen voor de democratie’. Deze
teksten zijn voor de NCTb reden ’om de vinger aan de pols te houden’.
De afgelopen week heeft Shariaforholland weer van zich laten horen middels een oproep om aanwezig te
zijn op de Occupy demonstraties. (zie afbeelding – bron)
Uiteraard is de doelstelling van deze lieden niets anders dan om mensen te ronselen
voor hun duistere agenda. Niets mooier is het om in het kielzog van de “Arabische
Lente” rellen en de nu overgewaaide Occupy beweging mee te kunnen liften. Ze
zullen vast veel steun van hun Hamas en Hezbollah vrindjes van de Internationale
Socialisten krijgen. De aan Jointjes lurkende New Age dromers kijken apestoned
aan de zijlijn zwijgzaam toe.
Ondertussen zucht Nederland al langere tijd onder een golf van berovingen op juweliers en worden overal in
Nederland bejaarde mensen beroofd, in elkaar geslagen, bedreigd en geintimideerd door veelal “getinte
medelanders”. Het bekende programma Opsporing Verzocht staat er wekelijks bol van. Vaak worden daders
gepakt, maar heel vaak ook niet, over de afwikkeling van dergelijke zaken krijgt de gewone Nederlander
verder nooit iets te horen. Maar het is genoegzaam bekend dat deze “getinte medelanders” hun lippen stijf
op elkaar houden over de ware motieven van hun daden.
Mocht u willen weten wat de werkelijke duistere motieven zijn dan moet u nog maar eens Het Project lezen.
Houd hierbij in het achterhoofd dat moslims in heel Europa met de gestolen buit niet alleen maar luxe
goederen aanschaffen maar dat zij hiervoor wapens aanschaffen. Wapens die een enkele keer worden
onderschept. Ondertussen fungeren de moskeeën, alias haathutten, als kazernes waar al dit wapentuig
wordt opgeslagen. De moslims bereiden zich in heel Europa voor op de komende val van Europa, als dat zo
ver is zullen zij openlijk en zonder schaamte een Europese burgeroorlog ontketenen.
Vr. Gr. Pineut
PS : Op 2 November 2004 werd Theo van Gogh op klaarlichte dag door Mohammed Bouyeri vermoord !
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Er waren Reuzen op Aarde – voor en na de zondvloed
Geüpload door vlad9vt op 10 feb 2010
Nephilim, Titanen, Reuzen, Annunaki, Buitenaardsen, Geweldigen uit de voortijd,
aloude buitenaardse wezens op Aarde….
Deze video zal je verbazen!
Je kunt de video ook bekijken op
http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/iX6RdXibTvQ
Vondst in Griekenland
Hieronder een van de fantastische foto's van een archeologische vondst in Griekenland. Deze totaal
onverwachte ontdekking is het overtuigende bewijs van het bestaan van ‘Nephilim’. Nephilim is het woord
dat gebruikt werd door Henoch en David, die met de reus Goliath vocht om de reuzen die in bijbelse tijden
leefden, te beschrijven. Let vooral op de ongelooflijke omvang van de schedel.
Nephilim VOOR de zondvloed
Genesis 6:4 zegt hierover het volgende: “De reuzen waren in die dagen op
de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen
kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de
voortijd, mannen van naam.”
In deze korte maar betekenisvolle bewoordingen spreekt de Bijbel over de
Zonen Gods, de Nephilim. Nephilim is afgeleid van naphal ‘vallen’, en
betekent letterlijk: ‘de gevallenen’. De Nephilim zijn dus GEVALLEN
ENGELEN! Een uitvoerige beschrijving is terug te vinden in het Boek van
Henoch waar de Bijbel in positieve zin naar verwijst.
Een van de belangrijkste redenen voor de zondvloed was, dat de 'aarde vol geweldenarij en godslastering'
was door toedoen van onder andere deze Nephilim. Met de zondvloed werden ze dan ook vernietigd.
Nephilim NA de zondvloed
Na de zondvloed wordt bericht dat er nadien toch nog 'Nephilim' op Aarde waren. Dat kwam omdat de
gevallen engelen niet gehinderd werden door de zondvloed, welke wel hun aardse nakomelingen
vernietigde, om na de zondvloed hun 'oneerbare' praktijken voor te zetten en weer (reusachtige)
nakomelingen bij menselijke vrouwen te verwekken. Toen de Israëlieten het beloofde land verkenden,
kwamen ze tot hun schrik deze 'reuzen' tegen.
Numeri 13:22 zegt hierover: “Toen zij door het Zuiderland optrokken, kwam men tot Hebron; daar woonden
Achiman, Sesai en Talmai, de kinderen van Enak…..” De Kanaänieten (Enakieten) waren grotendeels
afstammelingen van Nephilim en moesten daarom uitgeroeid worden door de Israëlieten, toen ze het
beloofde land binnentrokken.
Kenmerken Nephilim
Kenmerken van de Nephilim waren, dat ze reusachtig, lang, sterk en zeer intelligent waren.
Sommige reuzen droegen speren die tussen de vijf en vijftien kilo wogen. De reus Goliath uit de tijd van
David droeg een pantser dat bijna 100 kilo woog, en er wordt gezegd dat hij ongeveer 2,70 meter lang moet
zijn geweest. Enkelen van die reuzen hadden volgens de Bijbel zes vingers aan elke hand en zes tenen aan
elke voet. (Dit komt tegenwoordig ook nog voor, enkelen per duizend, bij mensen met een bepaalde
genetische afwijking.) Ze waren in staat om dingen te doen waar de gewone mens helemaal niets van
begreep. De sporen die zij hebben nagelaten, vertonen het gebruik van technieken die de hedendaagse
geleerden nog steeds voor een raadsel plaatsen.
De mensen bogen zich eerbiedig voor de machtige vreemdelingen toen zij kwamen, want zij waren werkelijk
machtig en onbegrijpelijk voor de gewone sterveling. Zij kenden de loop van de sterren en de wetten van de
natuur. De Bijbel voorzegde duizenden jaren geleden dat deze geschiedenis zich zou herhalen, dat het zal
zijn als in de dagen van Noach, wanneer de Heer terugkomt.
Maar de dochters van Kaïn, aan wie de engelen zich hadden vergrepen, werden zwanger; de meesten
konden echter niet baren en stierven. Andere baby reuzen kwamen er uit, doordat zij de buik van hun
moeder spleten. Bij de navel kwamen zij eruit.
Het legendarische "Boek van Dzyan", een heilige Tibetaanse tekst, staat vol vermeldingen over de Zonen
des Hemels, die op aarde waren gekomen en zich vrouwen hadden genomen.
Zij namen vrouwen die er mooi uitzagen. Vrouwen van de gemoedlozen en de zwakhoofdigen. Ze brachten
monsters voort, boosaardige demonen, mannelijke en vrouwelijke. Ze bouwden enorme tempels voor hun
menselijke lichaam. Ze bouwden grote steden. Uit de uitgespuwde gloedmassa, uit de witte stenen van de
bergen en de zwarte, stelden zij hun eigen beelden samen, ter grootte van hun lichamen. De eerste grote
wateren kwamen. Ze verslonden de zeven grote steden. Na de watervloed (zondvloed) kwamen nieuwe
slangen (demonen) te voorschijn en sloten vrede met de vijfden (normale bevolking van na de zondvloed) en
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leerden en onderwezen hen. De Indische teksten Ramayana en de Drona Parva bevatten bovendien
gedetailleerde beschrijvingen van vliegende wagens, die Vimana’s worden genoemd.
Mysterieuze bouwwerken - niet door mensenhanden
Informatie over reuzen duikt op in oude geschriften en verhalen, overal op
aarde. Onze planeet is bezaaid met merkwaardige, enorme bouwwerken
en beelden die dikwijls uit één stuk gehouwen zijn. Moeilijk te begrijpen is
hoe en waarom ze op bepaalde plaatsen werden opgericht.
De bouw van de grote piramide van Cheops in Egypte moet volgens de
overleveringen aan de geweldigen uit de voortijd worden toegeschreven,
die een techniek bezaten waarmee ze de zwaartekracht konden opheffen.
De stad Tiahuanacu in het Andes gebergte in Zuid-Amerika, vertoont in haar chaotische ruines de sporen
van een architectuur, die onmiskenbaar stamt uit een tijdperk van reuzen met een zeer hoge technische
begaafdheid. Zestig ton zware reusachtige muurstenen zijn geplaatst boven op honderd ton wegende
blokken zandsteen. De stenen zien eruit alsof ze gepolijst zijn met een reusachtige schaaf. De tekst op
reusachtige, tien ton wegende, uit één stuk gehouwen beroemde Zonnepoort in Tiahuanacu, vertelt een
verhaal uit lang vervlogen tijden. Er zou een gouden ruimteschip van de sterren zijn gekomen met aan boord
een vrouw met de naam Oryana. Zij zou aan ieder hand vier vingers hebben gehad die met vliezen aan
elkaar zaten.
Zonnepoort in Tiahuanacu
De vondsten en de precisie waarmee het werk in Tiahuanacu is verricht,
doen geleerden versteld staan. Wat de zaak nog mysterieuzer maakt is dat
een deel van de enorme steenblokken, die in de ruines van Tiahuanacu zijn
gevonden, uit een groeve komen op 320 kilometer afstand. Fraaie
archeologische verzinsels als houten hefbomen en rollers kunnen daarvoor
onmogelijk zijn gebruikt.
Hedendaagse wetenschappers ontkennen reuzen op Aarde
Een aantal wetenschappers die zich in het fenomeen van de reuzen verdiept hebben, kwamen met de
verklaring dat er geen reuzen op Aarde zijn geweest. De reusachtige megalithische bouwwerken zouden het
werk van gewone mensen zijn geweest. Mensen hadden - weliswaar met de nodige moeite - de enorme
steen kollossen met vuistbijlen uit de rotsen gehakt en met houten hefbomen en rollers naar de plaats van
bestemming gebracht. Er zijn gelukkig ook geleerden die wel geloven dat er reuzen op Aarde hebben
rondgelopen. Dit waren de ‘goden’ die volgens de overleveringen afdaalden van boven, oftewel de
“Wachters’ zoals ze in het Boek van Henoch worden genoemd. Het is niet zo raar, dat het merendeel van
deze vondsten door de wetenschappers systematisch wordt genegeerd of ontkend. De Illuminati zijn nl.
overal geïnfiltreerd, óók in wetenschap en archeologie!
Deze ontkenning is echter op geen enkele wijze in overeenstemming met wat er zich werkelijk op Aarde
heeft afgespeeld. De reuzen waren op de aarde, geen miljoenen jaren geleden, maar vrij recent, in bijbelse
tijden. Verschillende overleveringen vertellen dat de eerste reuzen goede wezens waren, maar dat door een
snelle degeneratie het kwade snel de overhand had gekregen. Dat zou de reden kunnen zijn waarom ze
dikwijls in oude geschriften als kwaadaardig worden afgebeeld, vijanden van de mensen, maar soms ook
van elkaar. In de Scandinavische mythologie bijvoorbeeld zijn de reuzen die in Utgard wonen de
aartsvijanden van de in Asgard verblijvende reuzen. Ze veroorzaakten vaak grote nood en diepe ellende en
soms vertoonden ze zelfs kannibalistische neigingen, zoals de indianen van Noord-Amerika en Canada in
hun overleveringen vertellen. In de diverse mythologieën, waaronder de Griekse en de Romeinse, zijn het
halfgoden; half mens en half engel. Ook uit de Griekse mythologie is het verhaal bekend van de
mensenetende Chronos die zijn eigen kinderen verslond, en van de Homerische Cyclopen die ook een
voorliefde voor mensenvlees hadden.
De terugkeer van de Nephilim, buitenaardsen, aliens
Vanuit de Bijbel en oude apocriefe geschriften is duidelijk op te maken dat de reuzen (Nephilim) op een
gegeven moment in de eindtijd opnieuw op Aarde zullen verschijnen en door de antichrist zullen worden
ingezet om de hele mensheid te onderwerpen. Talloze Amerikaanse soldaten in Irak hebben verteld dat zij
vele containers vol met archeologisch materiaal hebben gevuld, waar ook tabletten bij zouden hebben
gezeten met daarop de locaties van diep onder de grond gelegen grotten waarin Nephilim begraven zouden
zijn, mogelijk zelfs in 'stasis', een toestand van schijndood. Ook in het eeuwenoude apocriefe boek Jubileeën
- een hervertelling van Genesis en deels Exodus - wordt de terugkeer van de Nephilim in de eindtijd
voorzegd, en dat dit pal vóór het oordeel over satan zal plaatsvinden.
Satan de leugenaar vanaf het begin
Nog is de ‘boze’ niet verslagen. Met list, bedrog en mooie woorden probeert hij de mens tot zonde te
verleiden. Maar met de komst van Jezus heeft God de mens de mogelijkheid gegeven, de lijn van de vloek
te verlaten, die sinds de zondeval op hen rust. Iedereen die de naam van Jezus aanroept, zal gered worden
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en voor eeuwig met Hem leven. En de ‘boze’, de oude slang? Die zal gegrepen worden en voor duizend jaar
in de afgrond verdwijnen. Tenslotte zal hij dag en nacht gepijnigd worden in de poel van vuur en zwavel,
samen met het beest en de valse profeet, die binnen afzienbare tijd hun rol op de Aarde zullen gaan
vervullen.
Bron: Franklinterhorst.nl, Westlanders.nu
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Google en de CIA werken samen aan het voorspellen van de toekomst
oktober 31 2011 Geplaatst door
verborgennieuws
Google en de CIA hebben samengewerkt aan een onderneming waarvan
het doel is “het voorspellen van de toekomst”.
De gezamelijke onderneming heet ‘Recorded Future’ en verzamelt al sinds 2009 gegevens.
Het doel van het programma is om gebeurtenissen te voorspellen voordat ze gebeuren.
Ze verzamelen de gegevens van duizenden blogs, websites, twitter accounts, en sociale netwerken
(GOOGLE PLUS ahum) en zet ze samen tot één verbinding.
Door de Occupy Wall Street beweging krijgt veel aandacht in de wereld.
Het wordt ook onder de aandacht gebracht door Recorded Future; zozeer zelfs dat het bedrijf heeft besloten
om het een hoofdpunt te geven aan hun afluister en data surveillance onderzoek.
Delen Google en de CIA hetzelfde bed?
Hoewel Google en de CIA partners zijn, weet niemand hoe diep deze connectie echt is.
Laten we het een vriendelijke connectie noemen.
Google staat erom bekend dat deze servers en producten verkoopt aan de NSA, en de Witte Huis bezoeker
artikelen laat zien dat Google’s directeur van de openbare orde en politieke aangelegenheden ten minste
drie vergaderingen met de National Security Council had sinds 2010.
Ondanks deze behaaglijke bijeenkomsten, blijft Google aantonen dat zij volledig onafhankelijk blijven.
De weigering van een rechtshandhaving verzoek om een politiegeweld video in te trekken en dit ook
verleeent, toont aan dat het bedrijf nog niet 100% pro overheid is.
http://www.verborgennieuws.nl/

Chip in kentekenplaat moet benzinediefstal voorkomen
Het lijkt zo simpel. Plaats een chip in de kentekenplaat van de auto en de pomphouder kan aan de kassa
meteen herkennen of het hier al dan niet een vals kenteken betreft. Daarmee zouden benzinedieven het wel
erg moeilijk krijgen om nog te tanken zonder te betalen.
Benzinediefstal bij tankstations is sinds jaar en dag een probleem van aanzienlijke omvang voor
pomphouders. In 2011 werd er voor circa 1,8 miljoen euro aan benzine gestolen bij Nederlandse
tankstations. Dat is veel, maar staat niet meer in verhouding met de 13 miljoen euro in 2003. Sindsdien
hebben pomphouders enorm geïnvesteerd in camerabewaking om benzinediefstal terug te dringen. Maar
tegen benzinedieven met valse kentekenplaten valt weinig te doen.
Om het probleem helemaal te tackelen heeft kentekenplaat-fabrikant Koert Kirpestein de zogeheten Radio
Frequency Identification Device-kentekenplaat (RFID) bedacht. Deze chip is in de nummerplaat
aangebracht, niet los te maken en heeft een unieke code die overeenkomt met het voertuig. Zodra de chip
wordt uitgelezen bij een tankstation weet de pomphouder wat hem te doen staat als de code niet
overeenkomt met de auto.
De chip is in het voorjaar al getest door de RDW en goed bevonden. Kirpestein begrijpt dan ook niet waarom
de RFID-kentekenplaat nog niet kan worden ingevoerd. “We hebben het ministerie al in februari gevraagd
om een toelichting maar zitten nog steeds op antwoord te wachten.” Aan de kosten hoeft het volgens hem
niet te liggen. De automobilist betaalt tussen de 5 tot 7 euro meer voor twee nummerplaten. “Een schijntje
als je daarmee de criminaliteit die met gestolen kentekenplaten gepaard gaat, kunt terugdringen.”
Kirpestein gelooft niet dat het lassen of op andere wijze vastzetten van de kentekenplaat veel soelaas biedt.
“De ervaring leert dat criminelen zodra het ze moeilijker wordt gemaakt om de nummerplaten los te
schroeven ze ze zelf gaan maken. Criminele bendes hebben hier de apparatuur voor. Bovendien is een
kunststof bumper ook zo van de auto te verwijderen.” Een bijkomend voordeel van de chip is dat de door
consumenten gehate duplicaat-code ( voor als er al een keer een kentekenplaat is gestolen) van de
nummerplaat verdwijnt. Volgens de autobranche zou dat een besparing van 750 euro per verkocht voertuig
kunnen betekenen.
Fred Kramer
Bron: http://www.tankpro.nl/ondernemen/2011/11/01/chip-in-kentekenplaat-moet-benzinediefstal-stoppen/
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Israël bezorgd over geplande wereldwijde mars op Jeruzalem in maart 2012
Over heel de wereld laten Arabieren en moslims er geen misverstand over
bestaan wat hun plannen met Israël zijn (foto: Al Quds dag, Londen, augustus
2011).
Het is al enkele malen aangekondigd en mislukt: een mars van
honderdduizenden, mogelijke miljoenen mensen om Jeruzalem en 'Palestina' te
'bevrijden'. Dezelfde groep die in september tevergeefs zo'n mars probeerde te
organiseren, doet op 25 november een nieuwe poging. Israëlische officials
maken zich echter grote zorgen over een andere, in maart geplande mars, die een stuk beter lijkt te worden
voorbereid. Deze mars wordt georganiseerd door de Indiase activist Feroze Mithiborwala en zal in drie
landen -te weten Turkije, Marokko en India- beginnen.
De mars in september was met slechts enkele honderden deelnemers een grote mislukking. Op 25
november hopen de organisatoren dat er meer mensen zullen meedoen met de mars, die in Jordanië, Syrie
en Libanon moet beginnen en op 29 november -de dag dat het 64 jaar geleden is dat de VN het
verdelingsplan van toenmalig Brits Palestina aannam- Jeruzalem moet bereiken. De organisatoren zouden
moed geput hebben uit het feit dat een klein groepje Syrische Druzen er eerder dit jaar in slaagden om de
grens met Israël op de Golanhoogte over te steken.
Jeruzalem 'bevrijden' van Zionisten
De mars die Feroze Mithiborwala aan het voorbereiden is lijkt echter van een heel ander, veel
zorgwekkender kaliber. Op een persconferentie in Pakistan verklaarde de activist dat de mars mensen van
alle religies van de hele wereld -moslims, hindoes, christenen, sikhs, joden- zal verenigen om 'Jeruzalem te
bevrijden van de Zionisten.' De mars zal beginnen in Turkije, Marokko en India en de vorm van een
'karavaan' hebben die onderweg door de Arabische wereld zoveel mogelijk deelnemers zal oppikken. Het
doel is om met minstens een paar honderdduizend, maar mogelijk miljoenen mensen de grens met Israël te
bestormen en Jeruzalem te 'bevrijden'.
Het Internationale Comité van de Wereldwijde Mars op Al-Quds verklaarde deze week dat er een einde moet
komen aan de 'Zionistische bezetting' van Palestina en Jeruzalem, het 'judaïseren' van Al-Quds en het
'koloniseren' van Palestina. Het comité noemde het ontstaan van Israël een misdaad tegen de mensheid die
met de steun en bescherming van de Amerikaanse regeringen en hun vetorecht in de VN tot stand kon
komen. 'We hebben tot de mars besloten om de mensen bewust te maken van de dodelijke bedreiging die
de Zionisten vormen voor Jeruzalem en heel Palestina, zodat ze ons gaan helpen de dag van de bevrijding
dichterbij te brengen.'
Mithiborwala is het hoofd van de Indiase radicale politieke groepering Awami Bharat, die zegt te strijden
tegen het internationale 'imperialisme, Zionisme en Brahmanisme'. (1)
Eindtijd profetieën over Jeruzalem
Ter referentie nogmaals één van de vele duizenden jaren oude profetieën over het lot van Jeruzalem in de
eindtijd en het ingrijpen van de HEER, Die zich dan nogmaals de grootste Zionist aller tijden zal betonen:
Ik zal alle volken samenbrengen -zegt de HEER- om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal
worden ingenomen, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de inwoners
wordt in ballingschap weggevoerd, maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid. Daarna zal de
HEER uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer...*
De volken die tegen Jeruzalem ten strijde zijn getrokken, zullen door de HEER worden getroffen met een
afgrijselijke plaag: terwijl ze nog levend rondlopen zal hij hun vlees laten wegteren van hun botten, hun ogen
laten wegrotten in hun kassen en hun tong laten wegrotten in hun mond**. De HEER zal op die dag zo'n
paniek onder hen zaaien dat ze elkaar beetgrijpen en slaags raken...
De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om
de HEER van de hemelse machten als koning te vereren...*** (Zacharia 14)
* Het gaat hier duidelijk niet over de belegering van Jeruzalem en de verwoesting van de Tempel in het jaar
70, aangezien de HEER toen niet heeft ingegrepen.
** Volgens veel uitleggers lijken hier de gevolgen van kernexplosies te worden omschreven, maar natuurlijk
is ook een ander, rechtstreeks ingrijpen van de HEER mogelijk.
*** Onmiddellijk na de letterlijke fysieke terugkeer van de Messias Jezus Christus (vers 4: 'Die dag zal hij zijn
voeten op de Olijfberg planten'), Die allereerst de strijd zal aanbinden met de volken die Jeruzalem hebben
aangevallen.
Xander - (1) Arutz 7
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Israël gespannen wegens mogelijke aanval op Iran
Temidden van grote militaire oefeningen en berichten over Amerikaanse en
Britse voorbereidingen voor een inval in Iran, bereiden de Israëli's zich voor
op een regionale explosie.
De situatie in Israël is sinds een week gespannen, nu de kranten schrijven
over de intensieve discussies in de regering over het al dan niet lanceren van
een preventieve aanval tegen de nucleaire installaties van.
Het begon afgelopen vrijdag toen Israëls grootste krant, Yediot Achronot, in een redactioneel artikel op de
voorpagina beweerde dat premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie Ehud Barak al hadden
besloten dat een aanval op Iran nodig was, en druk uitoefenden om groen licht van de rest van het kabinet te
krijgen. Dagen later werd er in de Knesset voortdurend gediscussieerd over de noodzaak van een aanval op
Iran voordat dit land een kernbom kan maken. Westerse inlichtingendiensten geloven nu dat Iran streeft naar
kernwapens, maar nog wel twee jaar nodig heeft voordat het over operationele kernkoppen beschikt.
Enkele regeringsfunctionarissen waren woedend over het feit dat het debat over wel of geen aanval op Iran
in het openbaar was losgebarsten, met als argument dat als men een dergelijke aanval noodzakelijk acht,
Israël nu niet hoeft te hopen de vijand te verrassen.
In een interview met Israël Radio weersprak minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman niet dat er
gediscussieerd was over een aanval op Iran, maar zei wel dat veel dat de media meldden onjuist is.
Drie grote militaire oefeningen, die de afgelopen week werden gehouden, voeden de vrees dat een aanval
op Iran op handen is: Woensdag keerden piloten van de Israëlische luchtmacht terug van een grootschalige
gezamenlijke oefening met de Italiaanse luchtmacht. Er werd ook geoefend in bijtanken op grote afstand. De
enige huidige dreiging, die ver genoeg van Israël is om in de lucht bijtanken van gevechtsvliegtuigen
noodzakelijk te maken, is Iran.
Eerder deze week heeft Israel met succes een testlancering uitgevoerd van een nieuwe 'ballistische' versie
van de Jericho III lange-afstandsraket. De nieuwe Jericho III stelt Israël in staat om zware ladingen naar
doelen overal in het Midden-Oosten, Afrika, Europa, Azië en een groot deel van Noord-Amerika af te
schieten. Buitenlandse media wezen er ook op, dat de raketten kunnen worden uitgerust met de honderden
kernkoppen, waarvan wordt aangenomen dat Israël deze bezit.
Donderdag voerde het Israëlische Thuisfrontcommando een grote oefening
uit in de regio Tel Aviv. Hierbij werd een aanval van een vijandelijke langeafstandsraket op de bevolkingscentra van Israël gesimuleerd. Iran heeft
gewaarschuwd dat als Israël zijn nucleaire faciliteiten aanvalt, het raketten
zal regenen op Israëlische steden. Syrië zal vermoedelijk met Iran meedoen
bij een dergelijke aanval.
Naast al deze lokale activiteiten meldde de Britse krant The Guardian
woensdag dat het Britse leger de voorbereidingen 'versnelt' om deel te
nemen aan een door de VS geleide aanval op Iran.
Dit verslag kwam enkele dagen nadat het hoofd van het Britse leger, generaal David Richards, Israël
bezocht. De Israëlische minister van defensie Ehud Barak is op dit moment in Londen voor besprekingen
met Britse defensiefunctionarissen.
Bron: Daily Mail
De Londense Daily Mail kwam vervolgens met een uitgebreid artikel, waarin het ambtenaren citeert die
zeggen dat de Amerikaanse president Barack Obama en de Britse premier David Cameron hebben besloten
dat na jarenlange diplomatieke inspanningen, er nu geen alternatief is voor militaire interventie om het
nucleaire programma van Iran te stoppen.
Obama en Cameron "bereiden zich voor op oorlog na berichten dat Iran nu genoeg verrijkt uranium heeft
voor vier nucleaire wapens," meldde de krant.
Hoewel een aanval op Iran nog niet zeker is, maken al de
besprekingen en de duidelijke voorbereidingen de meeste Israëli's
gespannen. Velen in Israël geloven dat er uiteindelijk geen andere
keuze is dan een aanval op de nucleaire installaties van Iran - net
zoals Israël deed met Irak in 1981 en met Syrië in 2007 - maar ze
weten dat een dergelijke stap een hoge prijs zal vragen.
Zelfs als Israël geen directe rol speelt in een militaire operatie tegen
Iran, kan het de dupe worden van vergelding. En als Iran zou
reageren door onconventionele wapens op Tel Aviv af te vuren, zou
Israël worden gedwongen tot een tegenaanval.bron http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/1815-israelgespannen-wegens-mogelijke-aanval-op-iran
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=644237&r=1&tbl_archief=&
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Het Paard van Brussel
Het Griekenland drama duurt voort. Nieuw schuldgeld
Het EFSF (European Financial Stability Facility) heeft een pot schuldgeld
gekregen van ?440 mrd. De huidige bijdrage van Nederland aan Griekenland
inclusief aparte noodleningen bedraagt zo'n ?55 mrd. Uiteraard vormt dit
reden voor politici om er een schepje bovenop te doen. Logisch, want als
niemand je tegenhoudt, grijp je steeds meer macht. Het is makkelijk
schuldgeld uitgeven op andermans rekening. Ondertussen woekert de EU
schuldencrisis daardoor al tijden voort.
In Brussel kwamen Ministers in juli 2011 overeen de beschikbare som voor
noodhulp te verhogen tot ?700 mrd. De verse schuldgelden moeten in goede
banen worden geleid via een Paard van Brussel: het European Stability Mechanism (Europees Stabiliteits
Mechanisme, ESM). Dit fonds, in te stellen samen met een wijziging van het EU-verdrag, zou vanaf juli 2013
actief moeten zijn. Het is in principe de bedoeling dat het bestaande EFSF overgaat in het ESM. Ministers
kwamen dit op 21 juli 2011 overeen op Europees niveau. Nu is het aan nationale parlementen van de EU
lidstaten om het verdrag uiterlijk 31 december 2012 te ratificeren. Uiteraard heeft de meerderheid van de 2e
Kamer zich al in submissie laten duwen; het is tekenend dat alleen niet-gevestigde partijen het licht zien met
de PVV en de PvdD als lichtend voorbeeld.
Het oorspronkelijke ESM plan van juli 2011 ging tot ?700 mrd. Daarvan moeten de EU lidstaten alvast ?80
mrd storten in een periode van 5 jaar (20% per jaar). Dat neemt niet weg dat het ESM het gehele
gegarandeerde bedrag van ?700 mrd op elk moment kan opvragen. Voordat de 2e Kamer zijn eerste zegje
deed werd er al een hoger bedrag van ?780 mrd geroepen, terwijl Sarkozy laatst politieke uitverkoop hield bij
Chinezen voor het 'leveragen' van het ESM tot ver boven ?1.000 mrd (overigens zonder succes). Sowieso
een slecht plan om in Yuan's te gaan lenen (koersrisico). Ofwel, ons parlement is nog niet formeel akkoord
of de genoemde bedragen zijn al verdriedubbeld. Het aandeel van Nederland in het ESM schijnt inmiddels
ook gestegen te zijn van 5,717% naar 6,14%. Het is een teken van wat komen gaat. Formeel volgt eerst het
advies van de Raad van State , waarna het ESM verdrag wordt voorgelegd aan het parlement voor akkoord.
Problemen met ESM
1. Het fonds zelf
Zoals (treffend) weergegeven in een Youtube filmpje, kent het ESM uitgebreide bepalingen om er voor te
zorgen dat het fonds zelf en haar functionarissen door niemand gecontroleerd kunnen worden. Welke
aansprakelijkheidsstelling dan ook is wettelijk uitgesloten. Als het ESM door de porseleinenkast gaat, kan
een investeerder of land niet naar de rechter stappen. Fraudeert een functionaris? Helaas, geen
mogelijkheid om hem aansprakelijk te stellen. Een ideale baan voor Berlusconi om zijn 'boem boem'-feestjes
van te bekostigen. Het idee van immuniteit spreekt Berlusconi immers wel aan.
Geen minister zal ooit (als een van de 17 'Governors' onder het ESM verdrag) beslissen om de immuniteit op
te heffen als het om een serieuze fraude gaat. Politiek veel te gevoelig. Ofwel, van het geld van het ESM
gaan ongetwijfeld nog heel wat met de politiek verbonden vriendjes heel blij worden. Doofpot gegarandeerd.
Alleen bananenrepublieken gebruiken dit soort volledige wettelijke immuniteit.
2. Gebrek aan democratische controle
De Minister van Financiën zal gelden als een van de 17 'Governors'. Deze Governors kunnen ongelimiteerd
beslissen over verhoging van het kapitaal, verandering van de verdeelsleutel, etc. De historie van dat soort
arrangementen bevestigt dat hij dus zijn eigen gang gaat. De Jager heeft al bevestigd dat de 2e Kamer niet
moet denken dat zij een actieve rol krijgt; zij worden slechts geïnformeerd. Ofwel, de Minister van Financiën
gaat in de achterkamertjes besluiten over het uitdealen van miljarden op kosten van de belastingbetaler.
Onafhankelijke beslissingen zijn er niet bij, het is meedoen met de grote jongens (Duitsland/Frankrijk) of
stikken. Alles in het geheim in plaats van openbaar in de 2e Kamer. Het argument dat we zullen horen is al
bekend: 'ik was in mijn eentje tegen 16 anderen, en bla bla bla [?]'. Eenmaal toegezegd betekent ook
dokken. Als je niet dokt, raak je namelijk je stemrecht kwijt (en kan je dus niet meer meebeslissen over
volgende stortingen).
Voorts is daar een (politiek ongekende felle) brief van de Algemene Rekenkamer over het manco in de
controle. De Algemene Rekenkamer wijst op het gebrek aan controle op de uitgaven van het ESM. De
bepalingen over boekencontrole zijn niet meer dan een 'certificering voor de rekening' en zeggen niets over
de rechtmatigheid van de uitgaven. De Algemene Rekenkamer wordt graag genoemd (samen met
rekenkamers van andere lidstaten) om de rechtmatigheid van de ESM-uitgaven te controleren. Het is
afwachten of de politiek dit overneemt of controle een wassen neus laat.
3. Het Baron von Munchhausen effect
Het Nederlandse aandeel in het ESM bedraagt (naar ik begrijp) thans 6,14%. Griekenland kan immers allang
niet meer betalen onder het ESM verdrag. Het uiteindelijke aandeel van Nederland is echter niet tot
genoemd percentage beperkt. Op voorhand stelt het ESM verdrag al dat lidstaten extra moeten bijbetalen
als een andere lidstaat niet in staat blijkt te zijn om te betalen. Dus als Italië of Spanje 'eventjes' niet mee
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kunnen doen door financiële problemen, mogen de andere lidstaten hun bijdrage voorschieten. Hoe
genereus, maar een compleet lek in het systeem. Hoe meer landen vallen, hoe meer steun nodig is, hoe
minder landen er over zijn om al die steun te verlenen. Ofwel, het percentage van de Nederlandse bijdrage
wordt hoger en hoger naarmate de nood hoger wordt.
In een niet ondenkbaar scenario kunnen de volgende landen niet bijdragen aan het ESM als het er op aan
komt: Italië, Spanje, Griekenland, Portugal, Ierland, Cyprus, Estonia, Malta. In dat geval mag de rest de klap
opvangen. De Nederlandse bijdrage loopt dan op tot 10%, van Duitsland tot wel 46%.
Dat er klappen gaan komen, laten de schuldenstaatjes van de EU-lidstaten wel zien. De usual suspects:
Ierland, Spanje, Portugal, Italië en België moeten tot eind 2013 in totaal ?700 mrd herfinancieren. Spanje in
2012 alleen al ?120 mrd en Italië ?260 mrd (?150 mrd in 2013), waarvan ?40 mrd al in februari 2012. Het
staat nu al vast dat het bedrag van het ESM tekort gaat schieten en De Jager toezegging na toezegging voor
meer schuldgeld zal doen. Het totaal gaat uiteindelijk oplopen tot meer dan ? 3.000 mrd voordat de markt
het 'rupsje nooit genoeg'-ESM onvermijdelijk omver trekt. Immers, zodra het ESM flink wordt aangesproken,
zal geen minister nieuwe bijdragen ooit stoppen; niemand wil het ESM tijdens de rit 'politiek' de nek
omdraaien. Iedere keer zal worden besloten nog meer schuldgeld in het zwarte gat te steken. Precies wat
we al hebben gezien met de noodleningen aan Griekenland. Men heeft geen idee wat te doen.
Een gegarandeerd mechanisme voor politici om miljarden en miljarden in het ESM te blijven pompen en
daarmee uitstel te kopen. Men gaat net zolang door totdat de eigen staatsfinanciën in puin liggen en de
markt derhalve uiteindelijk op de rem trapt.
4. Preferentie
Het is de bedoeling dat leningen, uitgeleend door het ESM, voorrang hebben boven gewone crediteuren. De
preferente status van het ESM is echter slap geregeld; het staat alleen in de preambule vermeld. Het CDA
heeft na herhaaldelijk indringend vragen op dit punt schoorvoetend akkoord gegeven. De geveinsde
preferentie van het ESM heeft geen basis in wet. Een dergelijke preferentie is slechts 'Internationaal
gebruikelijk' zoals bij IMF. Feitelijk is de boodschap: we doen het gewoon.
Het moet maar blijken of deze benadering houdt. Het IMF opereert in bananenrepublieken waar crediteuren
weinig te eisen hebben voor de rechter. Het is bepaald niet uitgesloten dat crediteuren in beschaafde landen
(zoals de EU-lidstaten) hun verlies van rechten succesvol aanvechten, ESM-verdrag of niet. Met de
preferentie zou het dus wel mee kunnen vallen.
Dat geldt des te meer nu er plannen zijn om ESM-gelden in te zetten voor een soort verzekeringsproduct.
Daarmee moeten private partijen worden overgehaald om in junk-bonds van een EU lidstaat te investeren
doordat zij een soort garantie kopen van het ESM. Dit is dus een soort CDS (Credit Default Swap) zodat het
ESM tot wel 20% van de eerste verliezen op de staatsobligaties van een EU lidstaat zou dragen. Het ESM
als Europees hedgefund op kosten van de belastingbetaler.
5. De 95% regeling
Het ESM verdrag bepaald dat het ESM actief wordt zodra genoeg EU lidstaten hebben geratificeerd dat 95%
of meer van de aandelen is vertegenwoordigd. Het wel of niet meedoen van Griekenland (aandeel van
2,82%) hoeft dus op zich geen showstopper te zijn voor doorgang van het ESM.
6. Last but not least
Meer lenen is geen oplossing voor teveel geleend hebben. Een junk geef je ook niet nog meer drugs als
oplossing. De gedachte bestaat dat economische groei voor de oplossing gaat zorgen. Deze gedachte is
misplaatst. Europa is een zieke man, die al een decennium omhoog wordt gehouden door goedkoop
schuldgeld. De economische groei is de laatste jaren gebaseerd op het aangaan van steeds meer schulden.
Een hypotheek op de toekomst. Wij gaan onvermijdelijk de schuld betalen voor alle voorgaande verkwisting.
Peak-oil (beter gezegd: peak-everything) zal daarbij een grote rol spelen. De schuldenberg gaat domweg
inzakken, de meest überschuldigte EU-lidstaten als eerst meenemend.
Het ESM trekt dit fenomeen naar de kern van de EU. Straks is iedere EU-lidstaat financieel ziek, en iedereen
even arm. Het ESM als katalysator van de crisis in plaats van een geneesmiddel.
Politiek
De politiek verkoopt Nederland een financieel wangedrocht dat 100% het veelvuldige van de geraamde
kosten gaat bedragen met minimale controle daarop. Het grenst aan criminele nalatigheid. Alleen de kleine
partijen en de PVV lijken nog verstand te bezitten. De rest verkoopt de Nederlandse belastingbetaler een
gegarandeerd miljardenverlies zonder resultaten. De grootste roof is zojuist al informeel door uw
parlementariër geaccordeerd.
Voor: VVD, CDA, PvdA, D66
Tegen: PVV, SP, PvdD, Christenunie
Griekenland
Hopelijk heeft Griekenland de stekker al uit dit plan getrokken door de laatste move van Papandreou. Hij legt
het besluit om wel/niet mee te doen met het ESM voor aan de Griekse bevolking bij referendum. Dit
referendum vindt niet eerder plaats dan begin december 2011. Het is opmerkelijk dat er dan genoeg
Nederlandse parlementariërs opspringen die kennelijk menen dat Grieken geen stem mogen hebben. De
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arrogantie ten top. Ze zijn kennelijk bezorgd over de uitkomst van een referendum. Eurocraten hebben aan
een ding de grootste hekel: de stem van Jan met de Pet.
Papandreou maakt zich kennelijk ook wat zorgen. Of om zijn positie (zelf een coup plegen), zijn land (coup
door militairen) of beiden. Het plotselinge besluit om de top van de Griekse defensie te vervangen stemt in
ieder geval weinig hoopvol. Na de briljante zet van het referendum wordt er gesproken over een aftreden.
Wederom zijn de berichten tegenstrijdig. Nu lijkt het referendum wegens laffe Griekse politici weer
afgeblazen te zijn. Het vuur van de crisis wordt steeds heter.
Wilder ziet het helemaal helder dat dit een ideaal moment is om het ESM idee naar de prullenbak te
verwijzen. Het cordon geconditioneerde robo-parlementariërs behalen met al dat gepraat over het ESM in
ieder geval nog een paar maandjes uitstel. Zodat we Sinterklaas in december kunnen vragen nog meer
schuldgeld te reserveren voor noodhulp in plaats van harde (definitieve) oplossingen.
Eindspel
Er zijn 3 eindscenario's:
1. Duitsland en anderen geven op en stemmen in met een fiscale EU;
2. de ECB print (rooft) het benodigde geld; of
3. wanbetaling op overheidsschulden.
De recente gebeurtenissen in Griekenland lijken op scenario 3 te wijzen. De banken nemen alvast hun
verliezen en kondigen massa-ontslagen aan. Anders staat mijn popcorn sowieso klaar als Italië in februari
weer ?40 mrd moet ophalen. Let her blow....
Dit ESM-Paard van Brussel moeten we beslist buiten laten staan.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/het_paard_van_brussel_deel_1

De gezonde eigenschappen van noten
Herfst is niet alleen pompoenen en witlof, maar ook heerlijke verse noten. Noten
zitten ook nog eens vol met proteïnen en andere voedingsstoffen, maar WELKE
noten doen WAT voor je gezondheid?
Walnoten verlagen cholesterol
Een voedingspatroon rijk aan walnoten kan de cholesterol met gemiddeld 0,3 doen
dalen. Dat bleek na een analyse van 13 studies bij in totaal 365 mensen. 30 gram
per dag geeft al goede resultaten na één maand.
Cashewnoten verdrijven vermoeidheid
Cashewnoten bevatten tweemaal zoveel ijzer als gehakt rundvlees. IJzer is nodig om zuurstof door het
lichaam te transporteren; een tekort geeft een vermoeid gevoel en slechte concentratie. Cashewnoten zijn
verder rijk aan proteïnen en zink.
Pecannoten goed tegen verkoudheid en griep
30 pecannoten leveren de hoeveelheid zink, die nodig is per dag, en helpt zo de witte bloedcellen met het
tegengaan van virussen en bacteriën.
Pindanoten helpen gewicht verliezen
Het vet, de proteïnen en de vezels in pinda’s geven een verzadigd gevoel en doen je minder naar snacks
grijpen. Een eetpatroon dat gematigd vet is en veel pinda’s bevat, bleek ook gemakkelijker te volgen dan
een eetpatroon met weinig vet en evenveel calorieën.
Pistachenoten verlagen de bloeddruk
Een handjevol pistachenoten bevatten meer kalium dan een banaan. Omdat het de slechte effecten van zout
tegengaat, heeft dat meteen een goede invloed op de bloeddruk.
Paranoten beschermen de lichaamscellen
In paranoten (brazil nuts) bevindt zich veel selenium, een voedingsstof die cellen beschermt en daarmee de
kans op verschillende ziekten, zoals kanker, voorkomt. Selenium ontbreekt helaas in onze Westerse voeding
en is goed voor het hart.
Amandelnoten helpen diabetici
Amandelen bevatten veel vezels, maar geen koolhydraten, waardoor ze de glycemische index verlagen van
de maaltijd, waarin ze zitten. Dat betekent dat de suikers minder snel worden losgelaten in de bloedsomloop.
Bovendien zitten amandelen vol magnesium, wat helpt om de bloedsuikerspiegel te reguleren. Onvoldoende
hoeveelheden van dit mineraal zijn aanleiding voor stemmingswisselingen en concentratiestoornissen.
Magnesium geeft ook energie en werkt ontspannend.
Hazelnoten: goed voor alles
Goed voor het hart, vol vitamine E, vezels, calcium, magnesium, zink, foliumzuur en biotine: hazelnoten zijn
goed voor het hele lichaam.
Bron: Dutchamazingnewsblog.wordpress.com
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‘Artsen frauderen voor miljard euro’
Laatste update: 4 november 2011 / Met dank aan: S. van der Tuijn
AMSTERDAM – Artsen en ziekenhuizen hebben in drie jaar tijd een miljard euro extra verdiend door zorg
dubbel te declareren.
Dat concludeert econome Fleur Hasaart in een promotieonderzoek aan de universiteit van Maastricht.
Volgens het onderzoek is in 2006 tot en met 2008 vijf procent van alle zorg dubbel in rekening gebracht bij
zorgverzekeraars, zegt ze in de Volkskrant.
Sinds 2005 moeten artsen en instellingen behandelingen indienen volgens het systeem van dbc’s, diagnose
behandel combinaties.
Dat houdt in dat ze een totaalpakket van handelingen in een keer declareren. In sommige gevallen worden
handelingen die in het pakket horen, zoals het maken van Röntgenfoto’s, ook los gedeclareerd.
Strategisch gedrag
Het gesjoemel komt volgens Hasaart door de financiering van het Nederlandse zorgstelsel. Dat zou
‘strategisch gedrag’ door artsen uitlokken om hun inkomens op te krikken. Naast het dubbel declareren
wordt ook op een andere manier gesjoemeld. Zo worden duurdere behandelingen gedeclareerd dan nodig of
dan uitgevoerd.
Hassaart vindt dat verzekeraars zich harder moeten opstellen in onderhandelingen met ziekenhuizen. Ze
realiseert zich dat dat lastig is, omdat specialisten soms schaars zijn en weigering van een arts daardoor
moeilijk ligt. Ook ligt de sympathie van de patiënt meer bij de arts dan bij de verzekeraar.
De Orde van Medisch Specialisten laat weten zich totaal niet te herkennen in het onderzoek. De
beroepsvereniging zegt geen signalen te hebben ontvangen dat er wordt gerommeld met de declaraties en
is het de taak van de zorgverzekeraars dit uit te zoeken.
© Novum.
http://www.nu.nl/economie/2659067/artsen-frauderen-miljard-euro.html
Artsen sjoemelen voor 1 miljard aan extra inkomsten bij elkaar
De Volkskrant, Anneke Stoffelen − 04/11/11, 06:00
De intensive care. © ANP.
5 procent van de zorg die artsen en ziekenhuizen in rekening brengen, wordt dubbel gedeclareerd.
Tussen 2006 en 2008 sjoemelden zij zo voor 1 miljard euro aan extra inkomsten bij elkaar. Ook
worden medische ingrepen die relatief veel geld opleveren, zoals heupoperaties, vaker uitgevoerd
dan behandelingen waarop niet extra wordt verdiend.
Econome Fleur Hasaart trekt deze conclusies in het proefschrift waarop ze vandaag promoveert aan de
Universiteit Maastricht. Hasaart: ‘De financiering van ons zorgstelsel lokt strategisch gedrag uit bij artsen en
zorginstellingen om hun inkomen op te krikken.’ Dat staat haaks op het voornemen van het kabinet om de
kosten van de gezondheidszorg drastisch terug te dringen de komende jaren.
‘Los’ declareren
Sinds 2005 declareren medici hun kosten via het systeem van diagnose behandel combinaties (dbc’s). Een
dbc is een totaalpakket van handelingen die horen bij een bepaalde aandoening, bijvoorbeeld een bezoek
aan de polikliniek, het maken van een röntgenfoto en een nacontrole. Maar soms declareert een arts het
maken van een foto ook nog ‘los’, door een tweede dbc te openen. Dit is wettelijk niet toegestaan.
‘Je kunt het vergelijken met een schilder die je muren komt witten’, zegt Hasaart. ‘Daarmee spreek je ook
een totaalprijs af. Als hij nog twee bakstenen extra meeneemt, brengt hij die niet apart in rekening.’
Grijs gebied
Hasaart analyseerde alle declaratiegegevens van 2006 tot en met 2008 van zorgverzekeraar CZ, tevens
haar werkgever. In 5 procent van de rekeningen was sprake van onrechtmatig overdeclareren. Daarnaast is
er een grijs gebied van het zogenoemde upcoding: artsen die een duurdere behandeling declareren dan zij
uitvoeren of dan medisch gezien noodzakelijk is.
Zo zijn er bijvoorbeeld grote verschillen tussen ziekenhuizen in de behandeling van spataderen. Hasaart: ‘In
sommige ziekenhuizen gebeurt 90 procent van de operaties in de dagbehandeling, terwijl daar elders
standaard een klinische opname met overnachting van wordt gemaakt. Dat laatste levert meer op.’
Financiële prikkel
Op locaties met vrijgevestigde artsen (zelfstandig ondernemers), worden vaker duurdere behandelingen
ingezet dan in ziekenhuizen met artsen in loondienst. ‘Daaraan zie je dat een financiële prikkel aanzet tot
meer opereren.’ Dat is niet per se vreemd, vindt Hasaart. ‘Financieel strategisch gedrag zit in de mens. Maar
als het om gezondheidszorg gaat, voelt het onethisch.’
De Orde van Medisch Specialisten zegt zich ‘totaal niet’ te herkennen in het beeld dat er met declaraties
wordt gesjoemeld. Volgens de beroepsvereniging is het de taak van de zorgverzekeraars om dit te
controleren en heeft zij geen signaal ontvangen dat er foutief wordt gedeclareerd. Wel erkent de Orde de
verschillen in de wijze waarop ziekenhuizen hun behandelingen registreren.
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Volgens Hasaart moeten zorgverzekeraars zich steviger opstellen in onderhandelingen met ziekenhuizen en
zich beter bewust worden van de risico’s van onrechtmatig declareren. ‘Dat wringt soms, omdat medisch
specialisten relatief schaars zijn en een zorgverzekeraar het zich niet kan permitteren om een groot
ziekenhuis niet te contracteren. De sympathie van de patiënt ligt vanzelfsprekend meer bij de arts dan bij de
verzekeraar. Op macroniveau is iedereen tegen overbodige ingrepen, maar als je zelf met een kwaal kampt
wil jel toch die operatie.’
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3013867/2011/11/04/Artsen-sjoemelen-voor-1-miljardaan-extra-inkomsten-bij-elkaar.dhtml

Prikbord nr 268 (leo j.j. dorrestijn)
Criminele organisatie
De Orde van advocaten begint steeds meer op een criminele organisatie te lijken, die zichzelf boven de wet
stelt. Ongeacht waar een klacht over gaat, het wordt nagenoeg altijd afgewezen: machtsmisbruik, valse
verklaringen, leugens in de rechtszaal (meineed), vervalst bewijs, handje-klap met de wederpartij,
ongegrond beroep op het procesrecht, valse deurwaardersfactuur in rekening brengen, verwijderen van
stukken uit het rechtbankdossier, intimidatie, diefstal door de curator, chantage met een valse aanklacht of
andere schendingen van de gedragscode. Het standaard antwoord is: ‘Een advocaat mag heel ver gaan om
de belangen van de cliënt te behartigen’. Dit geldt kennelijk ook voor de Orde, indien een geschoond
(onvolledig) klachtdossier wordt doorgestuurd naar de Raad van Discipline. Zelfs een aangifte wordt
nauwelijks serieus genomen, maar wel dreigen advocaten te worden geschorst, die misdragingen van
collega’s aan de orde stellen.
Gedoogpolder
Iedereen begrijpt dat er wetten nodig zijn, maar bij de handhaving daarvan krijgen velen slappe knieën.
Zonder de feiten te kennen wordt er gepleit voor gedogen, zoals bij Mauro. Dat daarmee rechtsongelijkheid,
kosten en verwarring ontstaan, waarbij bovendien 10 andere gelukszoekers worden aangemoedigd hier te
komen en te blijven, ontgaat de meeste gedogers. Een AMA die 10 jaar in een pleeggezin verblijft, naar
school gaat, en ook nog rechtszaken voert, kost de staat tussen € 100.000 en € 120.000.
Maar ook het simpel uitvoeren van de wet tegen kraken, blijft moeilijk. Iedere wetsovertreder krijgt hier
rechten, maar geen verplichting om de schade te betalen. Om die reden krijgen illegalen in een
uitzetcentrum een minimale vergoeding en alleen de noodzakelijke medische verzorging. En wat zegt een
betrokken huisarts: ik ben het er niet mee eens en als de overheid niet gedoogt, zoek ik een andere
patiëntengroep. Maar let op: binnenkort worden we door Brussel of Straatsburg verplicht om te gedogen…
De leugens beloond
Liegende asieladvocaten zijn een normaal fenomeen in ons land. Dat politici zich daardoor laten misleiden
en in feite gerechtelijke uitspraken en wetten naast zich neerleggen, is echter onbegrijpelijk. En dat men voor
een 18-jarige illegaal die via Portugal ons land binnenkwam, een beroep doet op regels voor de
bescherming van kinderen, maakt duidelijk dat men het spoor bijster is. Of ieder illegaal kind wordt meteen
teruggestuurd óf we stellen de uitzettingsleeftijd voortaan op 21 jaar, maar wel eerst de wet aanpassen en
nu eens echt kiezen. Want als ieder illegaal ‘kind’ mag blijven, dan is het volgende generaal pardon reeds in
de maak. Terecht dat Wilders daar tegen waarschuwde en tegen het onbetrouwbare CDA.
Oproep
Turkse woordvoerders in ons land, die kennelijk ook een Nederlands paspoort hebben en verder vooral
Turkse ‘belangen’ behartigen, hebben een oproep gedaan om geldstromen via hen te laten lopen voor de
hulp aan het aardbevingsgebied. Ik heb daar geen enkel gevoel bij, behalve wantrouwen, maar doe wel een
oproep aan hen. Namelijk om het gezin van de heldhaftige Turkse die zich opofferde om een – naar verluidt
Koerdische – terroriste onschadelijk te maken, niet te vergeten. Die oproep omvat ook de gevluchte Koerden
in Nederland; daarbij mogen ze heel even vergeten dat ze Nederlander zijn of de Turken haten of geen
aanhanger zijn van de PKK. Gewoon, om Nederland niet overal voor te laten opdraaien.
Papandreou
Weet u nog hoe de Griekse premier in Brussel kwam vertellen dat men hem kon vertrouwen. Hij zou de
vereiste bezuinigingen doorvoeren en de Griekse samenleving reorganiseren. En wat blijkt…. Na de
tientallen miljarden te hebben geïncasseerd trekt hij de strop aan. Neen, niet rond de nek van zijn elitaire
politici, ambtenaren en belastingontduikers, maar van de eurolanden die zo dom waren hem te geloven.
Want volgens de Griekse regering gaan de Grieken liever failliet dan hun schulden terug te betalen; dus
krijgen ze een referendum. En juist dit had hij een jaar geleden moeten vertellen.

Nieuwsbrief nr. 138 – 7 november 2011 - pag. 80

Nobelprijs econoom verwacht 'gigantische bankrun' en instorting Frankrijk
'Niet Grieken, maar Fransen zijn het echte probleem van de eurozone' - Wereldwijde systeemcrash Britse
HSBC bank gisteren 'generale repetitie voor grote crash'? - Onderling vertrouwen banken op historisch
dieptepunt
De bekende Nobelprijs winnende econoom Paul Krugman schreef enkele
dagen geleden dat er op ieder moment een 'gigantische bankrun' kan
plaatsvinden, die zal ontstaan door de steeds hoger oplopende rente die
Italië moet betalen over zijn schulden en de angst dat de Italiaanse banken
failliet gaan en Italië gedwongen zal zijn de eurozone te verlaten. 'Dit leidt
vervolgens tot een noodsituatie waarin de banken worden gesloten, en zodra
dat gebeurt zal besloten worden de euro te laten vallen en de nieuwe lire in
te voeren. En dan is Frankrijk aan de beurt.' Als Italië en Frankrijk inderdaad instorten, is het gebeurd met de
eurozone.
Krugman, die wekelijks columns schrijft in de New York Times, heeft geen advies voor de Europeanen om
zich te beschermen tegen de toekomstige valuta devaluaties die zullen optreden als de euro in zijn huidige
vorm ophoudt te bestaan. De Nobelprijswinnaar denkt zoals zovelen dat beleggen in goud een goede
garantie voor de toekomst is, maar is één van de weinigen die van mening is dat dit niet met de oplopende,
mogelijk zelfs Weimar-achtige hyperinflatie te maken heeft, maar juist met deflatie zoals deze in Japan
optrad. (1)
Frankrijk hét grote probleem
Ook de Duitse financiële specialist en auteur Michael Grandt schreef deze week dat het slechts een kwestie
van tijd is voordat Frankrijk zijn AAA rating verliest. Niet de Grieken, maar de Fransen zijn volgens hem hét
grote probleem van de eurozone. De afwaardering van Frankrijk zal een kettingreactie teweeg brengen en
het Europese reddingsfonds EFSF met 35% doen krimpen naar slechts 286 miljard euro. Hiervan is reeds
222 miljard uitgetrokken voor het redden van Ierland, Portugal en Griekenland. Blijft over slechts 64 miljard
voor de ondersteuning van alle andere in de problemen rakende EU landen.
De financiële markten hebben de grote economieën Frankrijk, Italië en Spanje al enige tijd in het vizier.
Frankrijk is de angel, want het 440 miljard euro grote reddingsfonds wordt voor het grootste deel door
Frankrijk en Duitsland ondersteund. De afwaardering van Frankrijk zal daarom onmiddellijk het einde van het
reddingsfonds betekenen, want dan zit er bij lange na niet genoeg geld meer in het EFSF. De Europese
zwaargewichten zullen dan te maken krijgen met een nog veel hogere rente over hun staatsobligaties,
waardoor de hele eurozone in een dodelijk spiraal terecht komt.
Gevaarlijke signalen
Afgelopen week steeg deze rente voor Frankrijk al naar een recordniveau sinds de invoering van de euro.
Steeds meer beleggers beginnen Franse staatsobligaties te mijden omdat ze het vertrouwen in de financiële
positie van het land aan het verliezen zijn, vooral sinds het ratingsbureau Moody's halverwege oktober de
AAA status van het land voor het eerst in twijfel trok.
Niet ten onrechte, want het gaat economisch en financieel helemaal niet goed met Frankrijk. Voor dit jaar
wordt een begrotingstekort van 5,7% verwacht. Omdat de regering in Parijs dit tekort voor 2012 op 1% heeft
gesteld, zijn er forse bezuinigingen nodig - volgens velen véél meer dan de door president Sarkozy
aangekondigde extra 6 tot 8 miljard euro.
Tot zijn frustratie zag Sarkozy, die sinds zijn aantreden Frankrijk een nog prominentere rol in Europa
probeert te geven, hoe de kredietwaardigheid van twee grote Franse megabanken -Société Générale en
Crédit Agricole- onlangs werd afgewaardeerd. De derde grote bank, BNP Paribas, wacht mogelijk hetzelfde
lot. Aangezien de Franse banken zeer kwetsbaar zijn voor een Grieks staatsbankroet en er in dat opzicht in
de komende dagen ronduit schokkende berichten worden verwacht (2), lijkt een crisis waarbij de hele EU op
zijn grondvesten zal trillen onvermijdelijk. (3)
Italië, België
Voor het zover is, lijkt echter eerst Italië aan de beurt te zijn. IMF chef Christine Lagarde verklaarde dat Italië
een geloofwaardigheidsprobleem heeft. De door de regering Berlusconi aangekondigde maatregelen om de
financiële crisis te beteugelen zouden volstrekt onvoldoende zijn, reden waarom ook de Italianen nu een
record rente van 6,43% over hun staatsleningen moeten betalen. Over het algemeen wordt gesteld dat een
rente van 7% of hoger voor een land niet meer op te brengen is. (4)
Ook België lijkt het niet te gaan lukken om de financiën tijdig op orde te krijgen (5). De Duitse bondskanselier
Merkel verklaarde niet voor niets dat de huidige crisis best nog eens 10 jaar kan gaan duren (6), ondanks
het feit dat de Grieken lijken te hebben afgezien van het houden van een referendum over de Europese
miljardenhulp.
'Generale repetitie grote bankencrash'
Of er, zoals Paul Krugman beweert, op zeker moment echt een gigantische bankrun komt valt natuurlijk nog
te bezien. Op het door deze site regelmatig aangehaalde Zero Hedge werd gisteren geschreven dat het feit
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dat gisteren twee uur lang de Britse megabank HSBC 'op slot' ging omdat alle systemen zouden zijn
vastgelopen -waardoor klanten wereldwijd niet meer bij hun geld konden, ook niet via geldautomaten-, een
'generale repetitie voor de grote bankencrash' was (7)(8). Nog een indicatie hiervoor: de Europese banken
parkeerden gisteren nog eens 275 miljard euro bij de Europese Centrale Bank. In totaal is nu $ 1,6 biljoen uit
circulatie gehaald en gestald bij de ECB en de Amerikaanse FED, een duidelijk teken dat het onderlinge
vertrouwen tussen de banken tot een historisch dieptepunt is gedaald (9).
Xander
(1) Beacon Equity, (2) KOPP , (3) KOPP, (4) Handelsblatt, (5) NU, (6) NU, (7) Deutsche Mittelstands
Nachrichten, (8) Zero Hedge, (9) Zero Hedge

Succesvolle test Israëlische kernraket die Peking kan raken
IAEA rapport over nucleaire vorderingen Iran verhoogt risico op oorlog
Eind september kreeg Israël deze Amerikaanse GBU-28 'bunker buster' bommen,
waarmee ondergrondse installaties kunnen worden aangevallen, geleverd.
Israël heeft vandaag een succesvolle test verricht met een verbeterde Jericho-3
kernraket, die nu in staat is een nucleaire lading van 750 kilo op een doelwit op zo'n 7000 kilometer afstand
te werpen - voldoende om de Chinese hoofdstad Peking te raken. Als er een kleinere kernkop wordt
gemonteerd heeft de raket een nog groter bereik. Volgens Westerse experts zijn 42 raketten met
conventionele -dus niet nucleaire- ladingen voldoende om de Iraanse nucleaire faciliteiten in Natanz, Isfahan
en Arak ernstig te beschadigen.
De nieuwe Iraanse ondergrondse nucleaire installatie Fordo, bij Qom, kan geraakt worden met GBU-28
bunker buster bommen, die Israël begin september van de VS kreeg geleverd.
Afgelopen week voerden zes Israëlische F-16 squadrons gezamenlijke oefeningen uit met de Italiaanse
luchtmacht, die naast F-16's ook Eurofighters en Tornado's inzette. Vandaag is er in het land zelf een
oefening begonnen op een vijandelijke raketaanval op centraal Israël.
Israëlische regering ontkent Iran te gaan aanvallen
Zowel de geslaagde rakettest als beide militaire oefeningen zullen olie op het vuur zijn voor de geruchten dat
de Israëlische regering inmiddels zou hebben besloten om een preventieve aanval op de Iraanse nucleaire
installaties uit te voeren. Volgens Israëlische militaire bronnen zijn deze geruchten echter ongegrond. De
regering Netanyahu zou zo'n aanval niet gepland hebben, en overweegt zelfs om het decennia lange
gevoerde beleid waarin het bezit van kernwapens werd erkend noch ontkend, op te geven. De bewust niet
geheim gehouden test met de verbeterde Jericho-3 raket zou hier een indicatie van kunnen zijn.
Diverse Israëlische ministers hebben de berichten in de media dat de regering een aanval op Iran overweegt
fel veroordeeld als 'onverantwoordelijk' en 'zeer schadelijk' voor de belangen en veiligheid van Israël, omdat
het Iran en Syrië mogelijk zal aanzetten om zélf preventieve oorlogshandelingen uit te voeren.
Iran dreigt met 'verrassende' tegenaanval
Volgende week dinsdag zal het Internationale Atoom Energie Agentschap een rapport publiceren waarin
'onthuld' zal worden dat Iran al zeer ver gevorderd is met de ontwikkeling van kernwapens. Deze formele
erkenning door de VN is bedoeld om wereldwijd een schok te veroorzaken, zodat de Amerikaanse president
Obama reden heeft om nieuwe en nog hardere sancties tegen Iran in te stellen, zoals een internationale
boycot op Iraanse brandstof en de Iraanse staatsbank.
De Iraanse stafchef van het leger, Fayrouz Abadi, verklaarde dat Iran keihard en op een 'verrassende' wijze
zal terugslaan als Israël en/of de VS de nucleaire installaties van het land aanvalt (2). Westerse
inlichtingendiensten denken dat de Iraanse leiders het IAEA rapport mogelijk zullen aangrijpen om de wereld
kenbaar te maken dat het land inderdaad op het punt staat om net als Israël, India, Pakistan en Noord Korea
een kernwapenstaat te worden. Ook zou het regime in Teheran mogelijk een test kunnen uitvoeren met een
nieuwe ballistische raket of zelfs met een nucleaire lading, om zo eventuele nieuwe, nog strengere sancties
bij voorbaat zinloos te maken.
Iran omzeilt sancties, IAEA rapport brengt oorlog dichterbij
Tegelijkertijd is Iran bezig om met behulp van Rusland, China en in mindere mate India de bestaande
sancties zoveel mogelijk te omzeilen. Zo zijn Russische banken ingezet bij het afhandelen van de Iraanse
internationale financiële transacties in valuta anders dan de Amerikaanse dollar, zoals de Russische roebel
en de Chinese yuan.
Analisten vrezen dat het IAEA rapport volgende week mogelijk een nieuwe grote Midden Oosten oorlog
dichterbij brengt, omdat het onvoorspelbare regime in Teheran de problemen van bondgenoot Syrië zou
kunnen aangrijpen om tegenacties te ondernemen, die op hun beurt een Westers en/of Israëlisch antwoord
zullen uitlokken. (1)
Xander - (1) DEBKA, (2) Jerusalem Post
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Geruchten en complotten rond bijzondere datum 11-11-11
In de nieuwe speelfilm 11-11-11 gaat er over een week een bovennatuurlijke
poort open waaruit een duistere macht op Aarde zal neerdalen. Sommige
christenen geloven dat dit écht zal gaan gebeuren.
Over precies een week is het 11 november 2011. Vooral de laatste maanden
gonst het op het alternatieve internet van de geruchten en complotten dat er
op 11-11-11 iets bijzonders en dramatisch staat te gebeuren. Sommigen
denken dat er een nieuwe false-flag aanslag in de VS zal worden gepleegd, mogelijk op de Hoover Dam in
Arizona. Anderen denken dat een asteroïde op de maan zal inslaan, met eventueel grote gevolgen voor de
Aarde. Weer anderen geloven dat 11-11-11 de 'aftrap' zal zijn voor een aanval op Iran en daarmee het
uitbreken van de Derde Wereldoorlog. De meest 'fantastische' verklaring komt uit christelijke hoek: volgende
week vrijdag zou er een 'poort' naar een andere dimensie opengaan, waardoor demonen naar buiten komen
die de wereld in de chaotische eindtijd zullen storten.
Ruim een jaar geleden waren er vergelijkbare complotverhalen te lezen rondom de datum 10-10-10, maar
de hoeveelheid van toen staat in geen verhouding tot de massale aandacht die 11-11-11 nu krijgt - ondanks
het feit dat er op 10-10-10 niets bijzonders gebeurde. Het verschil met vorig jaar is echter dat er rond 11
november 2011 een aantal opmerkelijke 'harde' gebeurtenissen staan gepland die velen op zijn minst
verdacht vinden.
Oefening op aanslag met kernbom
Zo begon gisteren in de Amerikaanse staat Arizona de oefening 'Vigilant Guardian', waarbij een aanslag met
een geïmproviseerde kernbom op de stad Phoenix wordt gesimuleerd. Het is de grootste oefening ooit in
Arizona; zo'n 8000 mensen van meer dan 200 officiële instanties -waaronder het ministerie van Homeland
Security, FEMA, TSA, de Nationale Garde- doen eraan mee. Het scenario test plannen voor een massale
evacuatie, een groot aantal slachtoffers, de reactie van de medische diensten en het opereren van
overheidsinstanties na het ontploffen van een nucleaire bom in Phoenix. In een andere fase van de oefening
wordt een plotselinge overstroming gesimuleerd. (1)
False flag vernietiging van Hooverdam
Dat is precies wat er volgens christen Jonathan Kleck gaat gebeuren. Op zijn eigen YouTube kanaal doet hij
uitvoerig uit de doeken waarom de volgende false-flag aanslag volgens hem op de Hoover Dam (op de
grens van Arizona en Nevada) gaat plaatsvinden. Net als de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon
in 2001 zou het opblazen van de Hooverdam voorspeld staan op een Amerikaans dollarbiljet. Zoals de in
brand staande Twin Towers te zien zouden zijn op het nieuwe $ 20 dollarbiljet (als dit biljet in de vorm van
een piramide is gevouwen), zou op zowel het $ 5 als het $ 10 dollarbiljet de op handen zijnde aanslag op de
Hooverdam zijn te zien. Volgens Kleck -die er trouwens van overtuigd is dat Barack Obama de antichrist iszal met het opblazen van de dam definitief de 'Nieuwe Wereld Orde' en de eindtijd worden ingeluid (2).
De Hooverdam zal bij vernietiging in een groot gebied de elektriciteit doen uitvallen. Op een kaart is echter
duidelijk te zien dat de verwoestende watergolf die ontstaat als Lake Mead leegloopt zich naar het zuiden zal
bewegen en slechts enkele kleinere plaatsen zal overspoelen alvorens de grens met Mexico over te steken.
De grote stad Phoenix ligt weliswaar in de buurt, maar aan de andere kant van een bergrug in de Rocky
Mountains. Het is dus de vraag of (alleen) de vernietiging van de Hooverdam in de ogen van de NWOmachtselite achter de schermen voldoende impact zal maken om bijvoorbeeld de staat-van-beleg in de VS
af te kondigen.
Test EAS noodsysteem en Pacific 11 tsunami oefening
Op 9 november vindt er in de VS een wereldwijde test van het Emergency Alert System (EAS) plaats. Om
14.00 uur zullen gedurende 3 1/2 minuut alle communicatiekanalen -radio, tv- verplicht worden
uitgeschakeld (op straffe van het verliezen van hun uitzendvergunning). Het EAS is bedoeld om in het geval
van een nationale noodtoestand de president de gelegenheid te geven om razendsnel zoveel mogelijk
Amerikanen via de media toe te spreken en te waarschuwen. De gekozen datum 9/11 (of 11/9 op zijn
Amerikaans) ligt gezien het Amerikaanse alarmnummer 911 voor de hand. Desondanks vinden velen deze
datum juist verdacht gezien de bekende voorgeschiedenis rond de aanslagen op 9/11/01. (3)
Deels samenvallend met de test van het EAS systeem vindt op 9 en 10 november de internationale tsunami
oefening Pacific Wave 11 plaats. Opvallend is dat na de twee eerdere keren dat deze oefening werd
gehouden -in 2006 op de Filippijnen en in Chili en in 2008 in het noordoosten van Japan- er in of rond deze
gebieden inderdaad tsunami's plaatsvonden. In 2006 gebeurde dat in Indonesië, niet ver van de Filippijnen,
en in maart 2011 in het noordoosten van Japan (de Fukushima ramp) (4). Chili werd in februari 2010
getroffen door een krachtige aardbeving vlak voor de kust, waardoor er eveneens tsunamigolven ontstonden
(5).
Asteroïde YU5% en 'disclosure'
Over een tsunami gesproken: het Amerikaanse NBC berichtte dat wetenschappers denken dat er een 20
meter hoge tsunami zou kunnen ontstaan als de asteroïde 2005YU55, die zo groot is als een vliegdekschip
en aanstaande dinsdag 8 november rakelings langs de Aarde en de maan zal scheren, op onze planeet
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inslaat (6). De bekende Amerikaanse complotauteur Richard Hoagland denkt dat de asteroïde -volgens hem
mogelijk zelfs een kunstmatig gecreëerd hemellichaam vanwege de ongewoon ronde vorm van de
asteroïde- op 9 november op de maan zou kunnen inslaan, met in potentie grote gevolgen voor de Aarde
(aardbevingen / tsunami's als fragmenten van de impact de Aarde zouden raken).
YU55 gaat volgens Hoagland in ieder geval NIET de Aarde raken. Volgens zijn bronnen zou de
Amerikaanse marine uitgebreide simulaties hebben uitgevoerd om te zien of de asteroïde op onze planeet
zou kunnen inslaan. ALS dat al zou gebeuren, dan zou dit in de Stille Oceaan gebeuren, maar inmiddels is
een botsing met de Aarde uitgesloten. Wel is er een tamelijk grote kans dat YU55 op slechts enkele
honderden kilometers de maan zal missen of er op zal inslaan. Hoagland denkt dat deze gebeurtenis
duidelijk zal maken dat de baan van de asteroïde kunstmatig is gewijzigd en er daarom een geheim of 'zwart'
ruimtevaartprogramma moet bestaan, óf dat buitenaardsen hebben ingegrepen. 'We staan op het punt van
'disclosure' (de onthulling dat er aliens bestaan),' aldus de complotauteur. (7)
11:11 in Illuminati kaartspel
De getallen 11:11 zijn eveneens terug te vinden op het beruchte Illuminati kaartspel uit 1995, waarop de
aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon in 2001 werden voorspeld. Op de speelkaart waarop de
instorting van de klokketoren in de Japanse hoofdstad Tokyo staat afgebeeld, wijzen de wijzers 11:11 uur
aan. Ook diverse graancirkels van de afgelopen tijd laten de getallencombinatie 11-11 zien. (8) Betekent dit
dat er op 11-11-11 opnieuw een wereldschokkende gebeurtenis staat gepland?
Put des afgronds
Volgens sommige New Agers wijst de getalcombinatie 11-11 in graancirkels
op het opengaan van een 'kosmisch portaal' en mogelijk op het verschijnen
van de New Age Messias of het 'christus bewustzijn'. Ook diverse christenen
zijn van mening dat er op die dag een deur naar een andere dimensie -de in
Openbaring 9:2 beschreven 'put des afgronds'- zou kunnen opengaan, iets
waardoor echter geen goede, maar juist kwaadaardige machten zoals
demonen op de Aarde zullen worden losgelaten. Deze buitenaardse manifestaties zouden over de hele
wereld gepaard kunnen gaan met onder andere UFO waarnemingen. (9)(10)
Speelfilm 11-11-11
De nieuwe speelfilm 11-11-11 draait om precies dit onderwerp. Een man overleeft op mysterieuze wijze een
ongeluk. Zijn beschadigde horloge blijft op 11:11 uur stilstaan (11). Vervolgens komt hij in contact met allerlei
bovennatuurlijke zaken en signalen rond de getallencombinatie 11:11 en de datum 11-11-11. En dan gaat op
die dag inderdaad een 'poort' open waardoor iets verschrikkelijks naar buiten komt... Hoe dan ook, volgende
week vrijdag of zaterdag kunnen we concluderen of er ook maar iets heeft geklopt van deze 11-11-11 hype,
of dat het opnieuw slechts 'complottastische' fantasieën waren.
Xander
(1) The Intel Hub, (2) YouTube, (3) Infowars, (4) Int. Tsunami Info Center, (5) NU, (6) YouTube (NBC)
(7) The Intel Hub / YouTube, (8) , (9) Steve Quayle, (10) Steve Quayle, (11) YouTube (officiële korte trailer)

Bizarre Horror film met titel “11-11-11″ komt uit op 11-11-11
november 5, 2011pineut
Geplaatst op 13-04-2011 | Herplaatst op 05-11-2011
Op 11 November 2011 a.s. wordt de Horror/SciFi/Thriller film “11-11-11″ uitgebracht.
Het getal 11 heeft op verschillende websites de wenkbrauwen al doen fronsen. In de
1e vrijgekomen teaser trailer valt een psychologische verwijzing (dus geen letterlijke
verwijzing) naar “The Bohemian Grove” vooral op.
De film is geproduceerd door dezelfde mensen die achter de bekende en bizarre
SAW films zitten. (klikken op de link is op eigen risico !) Zoals eerder vermeld maakt
Hollywood de laatste jaren nogal erg extreme en vreemde films met gevaarlijke
subliminale boodschappen.
Zoals met de meeste films geld dat kijken geheel op eigen risico geschied, maar het
genre waarin dit soort films valt is voor Christenen al genoeg redenen om het te bestempelen als ordinaire
rotzooi. De film 11-11-11 is zelfs nog meer dan dat, het is demonische rommel en in geestelijk op zicht zeer
gevaarlijk, niet alleen om naar te kijken, maar ook om wat het psychologisch door middel van subliminale
boodschappen met mensen kan doen.
(Denkt u bijv. maar niet dat de schietpartijen zoals in Alphen a/d Rijn op zichzelf staan)
http://pineut.wordpress.com/2011/11/05/bizarre-horror-film-met-titel-11-11-11-komt-uit-op-11-11-11/
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Hoe de macht werkelijk verdeeld én geconcentreerd is
Het gaat en ging om de Centrale Banken van de diverse landen die niet onder de controle waren, [en nog
niet zijn] van de heersende elite en nú zijn het nog maar twee! En Iran is er één van! (S.V.)
Hierom wordt de oorlog tegen Iran voorbereid. Nu Libië onder de controle van Rothschild is gebracht…de
ware reden voor de door de CIA etc. georganiseerde misdaad tegen Libië en de moord op Gadaffi door de
NATO …en nu is Iran aan de beurt! Alle andere argumenten van de politici en media zijn vals – een
rookgordijn!
Hoe dom en dwaas én crimineel ‘onwetend’ de marionetten van onze regering zijn, blijkt maar weer eens!
Evenals onze gekochte media.
Het enige - en je wordt, als je weet waar het om draait, steeds misselijker als je deze poppenkast ziet van de
minister-president en zijn ministers samen met het media-circus in hun Tweede Kamerdebatten over de
oorlog tegen Libië, en de beroving van het Nederlandse volk door deze marionetten van de MEGA- criminele
internationale bankiers – is dat je getuige bent van de dwaasheid, het gemanipuleer van de bevolking door
deze marionetten-regeringen.
Wat kunnen wij daar echter tegen doen als je ziet hoe dom de Nederlandse bevolking is? Als ze zouden
weten wat er werkelijk aan de hand is, zou er een REVOLUTIE uitbreken die alle autoriteiten die maar iets
van marionetten-gedrag vertoond heeft / rechters etc. etc. incluis, uitgeroeid worden. Het wordt een keer
bekend, en dan is de beer los. Dan maakt het geen klap uit dat onze politie als een crimineel binnenlands
leger tegen de eigen bevolking heeft toegerust, opgeleid en ingezet om deze marionetten scheiterts te
verdedigen – als zij niet hun wapens etc. inleveren zullen zij eveneens worden uitgeroeid! Want de bevolking
van Nederland is steeds bozer over de leugens, het onrecht en de roverij en tirannieën van de Nederlandse
autoriteiten. Die groeiende boosheid zal zich eens uiten..en dat eindigt pas nadat allen uitgeroeid zijn die niet
deugen!
Ik citeer uit: http://www.gewoon-nieuws.nl/2010/09/rothschild-keizer-zonder-troon-slot/#.TrX0m3ItquI
Er zijn ( waren) maar drie Centrale Banken waar de Rothschilds geen grip op hebben, nl. Noord Korea, Iran
en Libië. Vóór de val van het regime van Saddam Hoessein behoorde ook Irak hierbij, maar dat is inmiddels
‘hersteld’. Het is geen toeval dat deze landen door de ´vrije´ Westerse wereld gezien worden als zijnde de
”As van het Kwaad”.
Fr. Zeegers

Volkskrant: Beatrix treedt bijna af
zaterdag 5 november 2011 door: Gerard Driehuis
Raar stuk in De Volkskrant
Sinds vrijdag is ze het oudste staatshoofd dat Nederland ooit heeft gehad.
Maar als de voortekenen niet bedriegen, is volgens de Volkskrant het
afscheid van koningin Beatrix (73) nabij.
Neem maandag op Bonaire. Koningin Beatrix sprak met demonstranten en
toen zij klaar was, nam prins Willem-Alexander het woord over. 'Ik hoop bij mijn volgende bezoek met u
persoonlijk de verbeteringen te kunnen bespreken.' Hier was heel even heel zichtbaar wat steeds nabijer is:
de vorstin gaat, de koning komt.
Voor die stelling zijn meer bewijsplaatsen, zegt de Volkskrant. Neem het optreden van WAMAX. Toen de
begin jaren tachtig geopenbaarde ziekte van prins Claus in de jaren negentig zwaardere vormen aannam,
sprong Willem-Alexander vaak in het gat om zijn moeder bij te staan. Na de dood van prins Claus in oktober
2002 ondersteunden prins Willem-Alexander en prinses Máxima, in februari van dat jaar in de familie
ingetrouwd, samen koningin Beatrix stelselmatig. Zo deden ze ervaring op bij uitgaande staatsbezoeken.
Ook bij inkomende bezoeken waren - en zijn - zij erbij.
Het is interessant om het hele stuk in de Volkskrant te lezen. Heel lang geleden analyseerde de Volkskrant
de bewegingen van het gordijn van hetr raam van de Paus, om te doorgronden wat speelde in de RoomschKatholieke Kerk. De krant was immers Dagblad Voor Katholiek Nederland. Daarna was de krant onmisbaar
voor wie wilde snappen welke muizenstappen er gezet werden binnen de PvdA. Want de krant was het
huisorgaan van Den Uyl c.s. Nu houdt de Volkskrant de bewegingen van de Fokker van Beatrix
nauwlettende in de gaten en trekt er talrijke conclusies uit. Want nu is de krant.... (Vul zelf in).
Bron: De Volkskrant
http://www.welingelichtekringen.nl/volkskrant-beatrix-treedt-bijna-af-raar-stuk.html
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Duitsers weigeren reddingsfonds te dekken met goud; Italië chanteert eurozone
Zo ziet de Italiaanse premier Berlusconi -terwijl hij zelf een dikke
middelvinger naar Europa opsteekt- ze graag komen: D66 leider en NWO
globalist Alexander Pechtold pleitte gisteren voor het overhevelen van nóg
meer macht en geld naar Brussel.
Tijdens de recente G20 topontmoeting in Cannes blijkt de eis op tafel te zijn
gelegd dat het Europese reddingsfonds EFSF -waar de financiële markten
overduidelijk geen enkel vertrouwen in hebben- moet worden gedekt door de
Duitse goudvoorraad, die de grootste in Europa is. De Duitse contributie aan
het reddingsfonds zou door het goud -in combinatie met de Duitse buitenlandse valutareserves- met ruim 15
miljard euro worden verhoogd. Belangrijkste begunstigde: de Europese Centrale Bank, die door het
voortdurend opkopen van met name Italiaanse staatsobligaties inmiddels de meest bankroete financiële
instelling ter wereld genoemd kan worden. De 15 miljard euro zouden volgens Die Welt afkomstig zijn uit de
Duitse Special Drawing Rights (SDR) bij het IMF. De Duitsers wezen het voorstel echter resoluut van de
hand en weigerden er nog verder over te discussiëren. Zo werd het plan om het IMF in te schakelen om de
eurocrisis te beteugelen door de Duitse bondskanselier Angela Merkel geblokkeerd. Toch schijnt er
aanstaande maandag tijdens de zoveelste Europese topontmoeting -nu van de ministers van Financiënopnieuw over gepraat te gaan worden.
Goudvoorraad wordt prooi voor ECB en EFSF
Financiële analisten trekken uit deze gang van zaken drie conclusies:
1. De Duitsers zijn tot nu toe uiterst gul geweest bij het offeren van hun euro's op het altaar van de Zuid
Europese lidstaten (PIIGS), zodat de werknemers hier rond hun 56e met pensioen kunnen blijven gaan. Nu
ook om hun goud wordt gevraagd trekken onze oosterburen echter een duidelijke grens.
2. De Europese Centrale Bank, het EFSF en de eurozone zijn compleet bankroet en beginnen te beseffen
dat ze in de kapitaalmarkten nul komma nul geloofwaardigheid hebben.
3. Daar waar de Duitsers financieel nog sterk genoeg zijn om het G20 voorstel te kunnen weigeren, zullen
andere lidstaten, die feitelijk al bankroet zijn en op de ECB en het EFSF moeten leunen om overeind te
blijven, dit waarschijnlijk niet kunnen doen en, in ruil voor het in de eurozone mogen blijven, wellicht afstand
moeten doen van hun goudvoorraad.
Op het onderstaande staatje is te zien welke landen na Duitsland het meeste
goud hebben, en die de volgende prooi zouden kunnen zijn van de ECB en het
EFSF, zodat de Zuid Europese lidstaten mogelijk nog een paar jaartjes langer op
hun benen kunnen worden gehouden alvorens de hele boel in elkaar stort.
Nederland heeft de op drie na grootste goudvoorraad van Europa, een voorraad
die, gezien de gulheid waarmee Den Haag tot nu toe de Zuid Europese
geldverkwisters heeft ondersteund, mogelijk al binnen afzienbare tijd zal worden
aangesproken om als dekking te dienen voor het vrijwel ongelimiteerd opkopen
van Zuid Europese staatsobligaties door de ECB. (1)
Ondertussen heeft de ECB Italië een ultimatum gesteld. De ECB blijft maar
Italiaanse staatsobligaties opkopen, terwijl de Italianen nauwelijks werk maken
met het op orde brengen van hun financiële huishoudboekje. We hebben al
vaker geschreven dat Italië een volstrekt onhoudbare schuldenlast heeft en
alleen al in 2012 € 166 miljard rente moet betalen en aan schulden moet herfinancieren. De ECB dreigt nu
het opkopen van Italiaanse staatsobligaties te staken als de regering Berlusconi niet heel snel maatregelen
neemt om de Italiaanse schuldenlast in te dammen. 'Het is niet onze taak de fouten van politici te herstellen,'
aldus ECB bestuurslid Yves Mersch. De zogenaamde Italiaanse stabiliteit is dan ook niets anders dan een
illusie. Groot probleem voor Europa is dat Berlusconi -met een schuin oog kijkend naar Griekenlandinmiddels doorheeft hoe het in de eurozone werkt: landen die niet voldoende meewerken worden tóch wel
met andermans miljarden overeind gehouden, omdat als één lid instort, alle andere leden mee de afgrond in
gesleurd worden. De Italiaanse premier maakt nu net als zijn Griekse collega Papandreou handig misbruik
van deze 'Wederzijdse Gegarandeerde Financiële Vernietiging', en rekent erop dat de ECB voorlopig
gewoon de Italiaanse schulden blijft financieren, op kosten van onder andere Duitsland en Nederland. (2)
D66: Politieke macht naar Brussel
In eigen land vinden we in oppositiepartij D66 één van de grootste voorstanders van het in stand houden van
deze chantage. D66 leider en NWO globalist Alexander Pechtold verklaarde gisteren het liefste ook de
politieke macht aan Brussel over te dragen en is er zelfs trots op dat zijn partij vanaf het begin af aan groot
voorstander was van het geld sturen naar Griekenland (en daarmee dus ook naar Italië en de andere failliete
eurolanden), omdat het -in weerwil van de échte statistieken en de realiteit van de financiële markten- zo
'positief' voor ons zou zijn. (3) - Xander - (1) Zero Hedge, (2) Zero Hedge , (3) NU, (4) NU
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