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Maandagmorgen briefing (Week 45, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 14-11-11
Geheel in neofeodalistische stijl staat nu een bankier aan het hoofd een nieuwe,
niet gekozen, Griekse regering. Loukas Papadimos, ex Europese Centrale Bank,
mag voor EU, IMF en ECB nu de belangen van het groot-kapitaal in de schuldkolonie aan de Egeïsche Zee bestieren. Na de niet serieus bedoelde dreiging
met een referendum werd uiteindelijk de Griekse oppositie ingebonden en ging
het akkoord met een “regering van nationale eenheid” in plaats van het
uitschrijven van nieuwe verkiezingen (die de oppositie-partij Neo Dimokratia
fluitend had gewonnen). In plaats van een volksraadpleging hebben alle partijen hun handtekening gezet
onder een verdrag dat de Grieken voor minstens tien jaar zal onderwerpen aan door Brussel opgelegde
“economische maatregelen”. De stadhouder Papadimos mag de komende tijd zelf zijn regeringsteam gaan
samenstellen. Het volk moet wachten tot 19 februari, of langer, voordat het weer mag meespreken in de
Griekse politiek. In Italië levert Goldman Sachs, na de aanstelling van derivaten-boer Mario Draghi als ECBopperhoofd, de vervanger van Berlusconi: Mario Monti. Na zijn jaren als EU-bobo werkte de Italiaan
voornamelijk als adviseur, lees lobbyist, van Goldman Sachs. Voor het voortbestaan van de Euro zal de
vijandige overname door het bankiersgilde niet veel meer betekenen. De dagen van de
“gemeenschapsmunt” zijn zo goed als geteld.
Het geniale “special investment vehicle” European Financial Stability Facility (EFSF) lijkt goed van start te
gaan en meteen maar het Albanese pyramide-spel goed aan te pakken. Het toch al weinig Euroenthousiaste The Telegraph meldt dat het orgaan bij de verkoop van obligaties voor Ierland, een compleet
mislukte verkoop omdat niemand nog Europese schuld wil hebben, eigen schuld opkocht om tekorten te
dekken. Gelukkig weet het altijd betrouwbare Brussel te melden dat het artikel uit The Telegraph onzin is.
Hoe dan ook, nu Europa weer in een recessie knalt, en daarmee de rating-bureau‟s weer beginnen te
rekenen, ziet het er naar uit dat de Franse zorgen om hun AAA-schuld er totaal niet meer toe doen. Blijven
als “Euro-redders” over : Nederland, Duitsland, Luxemburg en Finland. Oosterrijk, met een banksector diep
in Oost Europa en Italië, gaat ook haar AAA verliezen (met als voorafje de downgrade van de Oosterrijkse
bank Erste, de enige bank die eerlijk bekende behoorlijk wat “off-balance” CDS risico‟s te bezitten en af te
schrijven).
Dus, terwijl de Europese politiek, en natuurlijk de Europese media, de “goed-weer-show” voortzetten, is het
lot van de Euro eigenlijk bezegeld.
Iran
Daar zijn ze weer: de satelliet-filmpjes, de animaties, de “experts” en de journalisten uit het “Israël-first”
kamp. Na de “onthullingen” van VN-atoomwaakhond IAEA dat Iran aan een atoombom werkt, is het mediabombardement over de “Iraanse dreiging” 2011 een soort Shock&Awe-show redux van “The best of Irak
2002/2003”. Alles prima getimed, de regering Obama gaf immers na het Iraanse “terreurplot” al toe de IAEA
te willen “overtuigen” van bepaalde “inlichtingen” en Israël kan alleen nog meer het bomb-bomb-Iraandeuntje zingen, waarmee de westerse hysterie over Iran tot een nieuw hoogtepunt wordt geduwd.
Alleen.......klopt het allemaal wel wat het IAEA beweert? Geen animatie van Iraanse bomtestbunkers kan
namelijk verbergen dat de eerste gaten al weer in het rapport worden geschoten. Nucleaire expert uit
Rusland die de Iraniërs heeft geholpen? Met een beetje fantasie valt Vyacheslav Danilenko, expert
nanodiamanten, misschien als nucleair wetenschapper te verkopen. De “bijzonder geloofwaardige
informatie” van de IAEA is domweg weer het inlichtingenmateriaal vanuit westerse, en voornamelijk
Israëlische, inlichtingendiensten, herverpakt, en met veel bombarie verkocht door de lakijen van de
massamedia.
Dat sommige politici ook niet meer de werkelijkheid van fictie kunnen onderscheiden, toont de Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken Clinton die “een Iraanse reactie” op het rapport eist. Alleen, Iran heeft
ondertussen al verschillende malen gereageerd. Van China verwacht de minister “druk” op Iran, dat terwijl
de Chinezen al te kennen hebben gegeven de Russische zienswijze te delen en het geblaf richting Iran
vooral te zien in de volgende stap in westerse agressie in het Midden Oosten.
Ondertussen ontdekt het met een sjjietische opstand kampende Bahrain een “Iraanse terreurplot” en kunnen
de Verenigde Arabische Emiraten rekenen op Amerikaanse bunkerbusters voor de komende strijd tegen het
sjiietische Iran.
Iran zelf ligt onder vuur. Bij een explosie op een militaire basis (aanslag of niet is onduidelijk) komt een
Iraanse commandant voor raketontwikkeling om het leven. Stuxnet II (duqu) is in Iran aangekomen en zonen
van hooggeplaatste politci worden omgebracht in het buitenland.
De aanvraag tot volledig lid van de Shanghai Cooperation Organization (SCO) is op de bus gegaan.
Israël
Israël sleutelt, zonder enig protest, gewoon verder aan betere Jericho 3 raketten (die Europa kunnen
bereiken) en onderzeëers.
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Syrië
Voorlopig ligt Syrië uit de Arabische Liga. Na een “vredesplan” tussen de Liga en Syrië ten aanzien van het
aanhoudende geweld in het land en de daarop volgende nieuwe agressiviteit vanuit het regime richting de
protesterende bevolking ( of gewapende groepen, net wiens standpunt men wil geloven), heeft de
statenbond het lidmaatschap van Syrië op ijs gezet. Het gevolg: woedende burgers bestormen de Saudische
en andere ambassades in Damascus. Woensdag komt de Liga weer bijeen maar ondertussen beginnen de
geruchten rond een militaire interventie door de NATO toe te nemen.
Libië
Vergeet de berichten over gevechten tussen verschillende rebellengroepen, de Libië-oorlog is ten einde en
is meteen de meest succesvolle “interventie” van de NATO in haar geschiedenis. 28.000 vluchten voerde het
bondgenootschap uit om het land open te bombarderen voor neoliberale politiek en buitenlandse
investeringen. Met 60.000 officieel getelde doden, twee per vlucht, een redelijk in puin geschoten land, een
prima investering. De olie stroomt weer, de corporations staan in de rij voor contracten, kortom, een operatie
uit het economic hitman boekje.
Afghanistan
Naar alle waarschijnlijkheid zal een afvaardiging van de “gematigde Taliban” (wat dat ook moge zijn, en wie
dat ook moge zijn) deelnamen aan de besprekingen over Afghanistan in het Duitse Bonn deze december. Of
we werkelijk Tali‟s in Bonn te zien krijgen, hangt nog af van de Afghaanse regering, die op dit moment een
klein probleempje hebben door het rond laten slingeren van de veiligheidsplannen voor de komende loyal
jirga.
Nigeria
Weinig verrassend: na een serie bloedige aanslagen door de terreurgroep Boko Haram gaan de Verenigde
Staten het olierijke Nigeria helpen in hun strijd tegen de extremisten.
Rusland
....wordt lid van de WTO. Nadat Georgië de laatste bezwaren heeft laten varen, en na het sluiten van een
complex akkoord tussen de beide landen, staat Rusland niets meer in de weg om deel uit te maken van de
handelsorganisatie.
Radioactive wolken
Als het niet uit Fukushima komt, waar komt dan die berg radioactiviteit dat boven Europa rondjes maakt
vandaan?
VK
In gidsland Engeland hebben tot nu toe 9,800 mensen zich opgegeven voor het vrijwillig bespioneren van
hun buren. De UK-stasi richt zich (voorlopig) vooral op milieu-delicten.
Dan zijn daar nog Somalië, Jemen, Pakistan, Irak, Palestina,
Mumia Abu-Jamal week 45
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_45_2011/rss

Duitse bevolking wenst een referendum over de Euro
het hiernaast getoonde formulier zult u in ons land niet vaak tegenkomen. De
laatste maal dat er een voksreferendum gehouden werd, was toen de burger zijn
mening mocht geven over de Europese grondwet, maar u weet wat het resulaat
was. U stemde tegen, maar Jan Peter Balkenende en zijn PvdA slaafje Frans
Timmermans drukten uiteindelijk toch hun wil door en zo zaten wij gevangen in
de tentakels van de EU.
Maar in de ons omringende landen bestaat er meer belangstelling voor de politiek en zoals u een zeer
omvattend Duits onderzoek blijkt is 85% van onze Oosterburen een voorstander is om op korte termijn een
referdum te houden over de vraag of Duitsland nog deel uit moet maken van de huidige Euro zone. Het
resultaat is niet zo verrassend, want het merdendeel van de Duitsers gelooft niet meer in een reding van
Griekenland. Maar de wens voor referenda gaat in Duitsland nog verder, want 71% van de Duitsers is van
mening dat belangrijke EU zaken niet meer uitsluitend door de regering genomen dienen te worden , maar
dat het volk via een referendum moet mee beslissen.
Uiteraard is de Berlijnse politiek niet erg enthousiast over deze wensen, want zegt de voorzitter van de
Bundestag Norbert Lammert, deze gedachte is weinig zinvol, waarbij als u het interview leest in de Berliner
Zeitung de redenen zeer vaag blijven.
Uiteraard kunnen wij ons voorstellen, dat de politiek in haar optreden belemmert wordt indien voor iedere
wissewas zaak de burger zijn of haar mening gaat geven, zeker als men bedenkt dat die mening vaak
uitsluitend op emoties en niet op kennis van zaken is gebaseerd. Maar daar ligt dan juist de taak van de
politiek en deze wordt schromelijk verwaarloosd, namelijk de buger en kiezer glashelder maken waar het om
gaat. Bron
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De wereld in gijzeling. Deel I: Oranje, Tempelbroeders en vrijmetselaars
“Of u het nu prettig vindt of niet; wij zullen een wereldregering krijgen, door verovering of met
instemming.”
(James Warburg, telg uit een vooraanstaand bankiersgeslacht en lid van de Council on Foreign Relations
i
(CFR).
De wereld is in gijzeling. Sinds de kredietcrisis breiden de banken hun macht in sneltreinvaart uit door niet
langer enkel de derdewereldlanden maar álle naties aan een wurgend schuldinfuus te koppelen. De
fenomenale renteschulden verhalen overheden via belastingen op de burgers. Het doel is gecentraliseerde
totaalcontrole. Het banksysteem is daarbij het fundament in de manipulatie naar een wereldregering met een
wereldleger, wereldbank en wereldmunt. De macht van de bank is mogelijk omdat het bancaire geldsysteem
is gebaseerd op een fantastische misleidtruc waarbij een selecte groep uit het niets „geld‟ creëert en daarvan
slechts een fractie in de bank (=computer) hoeft achter te houden, het zogenaamde „fractioneel bankieren‟.
Al eeuwenlang heeft men toegewerkt naar deze (digitale) werelddictatuur. Met het verdwijnen van het
muntgeld en de koppeling van iedere persoon en al zijn (geld)transacties aan een persoonsnummer in een
centrale database is het zover.
ii
Om het heden te begrijpen moet men het verleden kennen. Nederland heeft steeds een sleutelpositie gehad
bij de totstandkoming van de huidige deplorabele staat van de mensheid, zoals ik in dit meerdelige artikel
hoop aan te tonen.
Veel van de oudste bronnen zijn niet meer toegankelijk door bewuste vernietiging, zoals de Bibliotheek van
Alexandrië aan het einde van de vierde eeuw, of recentelijk de catastrofale vernieling van archeologische
sites van het antieke Babylon door het Amerikaanse leger en de plundering van het Irakees archeologisch
iii
museum tijdens de Irakoorlog. We beginnen daarom bij de kruistochten en Tempeliers om via de Zwarte
Adel van Venetië, de zeventiende eeuwse machtselite te Amsterdam en „Glorieuze Revolutie‟ van de
bankiers te Londen uiteindelijk uit te komen bij vandaag.
De Tempeliers, financiële wereldmacht achter de overheden
De schatrijke en oppermachtige katholieke orde „van de „Arme‟ Ridders van Christus en de Tempel van
Salomo‟, beter bekend als de Tempelorde (Eng: Knights Templar), fungeren tijdens de kruistochten tegen de
islam in deze tijd – met alweer religie als voorwendsel voor oorlog – als internationale bankiers in het Heilige
Land. De kruistochten worden gevoerd tegen dezelfde personen die de media nu opnieuw valselijk als
„terroristen‟ afschilderen: de Semitische, oftewel Arabische volkeren, die volgens de propaganda van paus
Urbanus II (1042 – 1099) de christenen ernstig zouden bedreigen. De ongekende slachtpartijen onder
onschuldige kinderen, vrouwen en mannen zijn legendarisch maar, zouden de autoriteiten gelijk Madeleine
Albright ons ook toen hebben voorgehouden: „It was worth it.‟ Het werkelijke doel en uiteindelijke resultaat is,
als vanouds, macht en gewin voor een selecte groep. Volgens Albert Pike, Soeverein Grootcommandeur
van de Schotse Rite der Vrijmetselarij, is er echter nog een dieper doel. Hij zegt over de Tempeliers in zijn
„Morals and Dogma‟ het volgende:
“Het voorgewende doel was de bescherming van christenen die de Heilige Plaatsen kwamen bezoeken: hun
iv
geheime doel was de herbouw van de Tempel van Salomo.” (Deze tempel is tevens het meest
fundamentele symbool in de vrijmetselarij).
Oorspronkelijk, aldus de overlevering, bestaand uit negen adellijke, bloedverwante ridders, zijn de
Tempeliers gevrijwaard van belastingen, treden zij op als financiers van overheden tegen rente en als inners
van belastingpenningen. Hoewel de katholieke kerk het in rekening brengen van rente officieel als
woekerpraktijk beschouwt, ziet zij het door de vingers. De Tempeliers hebben vrijwel absolute vrijheid en
autonomie, zijn enkel aan de paus verantwoording schuldig en betalen geen belastingen. Met hun
internationale handelsbetrekkingen en vloot vormen zij een voorafschaduwing voor de eerste multinationals.
Als vrije metselaars van gebouwen, waaronder kastelen en vooral romaanse kerken als de Temple Church
v
te Londen, worden ze eigenaars van een immense rijkdom aan onroerend goed en land.
Autoriteit op het gebied van de Tempeliers, mediaevist prof. Malcolm Barber, schrijft in zijn boek over de
toenemende spanning in de maatschappij vanwege de enorme politieke en financiële macht van de
Tempelorde door koningen en pausen in schulden te dompelen en van zich afhankelijk te maken. De
financiële en oppermachtige wurggreep op overheden en het volk, zou de Tempeliers uiteindelijk de kop
kosten. De onvrede leidt uiteindelijk tot een proces tegen de Orde en hun ontmanteling:
“Zij waren impopulair en rijk en zelfs nog sterker betrokken bij een koninklijk financieel beheer dat ernaar
gestreefd lijkt te hebben externe partijen te verwijderen, dan zelfs de Lombarden en Joden. Vanaf de vroege
dertiende eeuw fungeerden de Franse tempeliers feitelijk als koninklijke schatbewaarders.”
Uit een koninklijk verslag van 1202 blijkt dat de tempel van de Orde fungeert als centraal gelddepot, een
vi
vii
soort proto-centrale bank. Waarschijnlijk fungeren tempels in de oudheid daadwerkelijk als bank. Het
Bijbelboek Johannes 2, verzen 13-25, verhaalt over de tempel die gebruikt wordt door geldwisselaars en
handelslieden tot afgrijzen van Jezus. Heden ten dage hebben veel bankgebouwen als de Bank of England
en Federal Reserve Bank – welk ontwerp sterk doet denken aan de creaties van Hitlers rijksarchitect, Albert
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Speer – nog steeds de vorm van een antieke tempel. De Bank of England is zelfs gebouwd bovenop het
viii
heiligdom ter ere van de zonnegod Mythras, het Licht der wereld.
Het is de leden ten strengste verboden over de orde en tempelrituelen te spreken maar voormalig Tempelier
Esquiu de Florian, klapt uit de school en vertelt koning Filips de Schone van Frankrijk verhalen over
godslastering, seksuele uitspattingen en duivelaanbidding. Daar Filips een grote schuld heeft bij de
Tempeliers komt deze aantijging als een geschenk uit de hemel vallen. De paus gebiedt de orde te
ontbinden. Op 18 maart 1314 sterft de laatste grootmeester van de Tempelorde, de edelman Jacques de
ix
Moley met andere tempeliers op de brandstapel wegens aanbidding van „Baphomet‟.
Deze godheid die de universele unie van positieve en negatieve energie representeert en wiens naam in
verband wordt gebracht met „wijsheid‟, zou stammen uit het Midden-Oosten en wordt standaard door de kerk
afgebeeld als Satan zelf met het hoofd van een bok, het lichaam van een man en staande op gespleten
hoeven. Het is echter niet de wijsheid zelf – vaak gepresenteerd al „verboden vrucht‟ – maar de toepassing
ervan die goed- of kwaadaardig kan zijn. De joodse bijbelgeleerde Dr Hugh J. Schonfield, een van de
wetenschappers die aan de Dode Zee Rollen werkten, schrijft in zijn boek “The Essene Odyssey” dat
x
Baphomet „ ‟תמופבvan kabbalistisch-Hebreeuwse oorsprong is. De kabbala, hetgeen openbaring betekent,
stamt uit de Egyptische esoterie.
De Tempeliers en Oranje als vermeende afstammelingen van Koning David
Veel vertegenwoordigers uit het topsegment van de samenleving in de Nederlanden (thans Nederland en
Vlaanderen) nemen eveneens deel aan de kruistochten of voegen zich bij de tempeliers, zoals de
legendarische Gerard van Ruddervoorde die het zelfs brengt tot Grootmeester. (Voorbeelden zijn: Floris III
van Holland (1141 – 1190); Willem I van Holland (1167- 1222); Otto I de Grote, Graaf van Gelre (11821207); Rudolf van Seppenrode, Burggraaf van Groningen (gest. 1190); waarschijnlijk Ridder Hertog Jan I
van Brabant (1254 – 1294); Willem, Heer van Horn en Althena (1240 – 1304); Dirk VI van Holland, Leenheer
van Kennemerland en Rijnland (1114 – 1157); Gerard van Ruddervoorde, Grootmeester van de Orde der
Tempeliers (1185 – 1189); Olivier van Paderborn; Gerhard II van Oudenaarde; Ingelbrecht III van Petegem
(1030 – 1082); Ridder Hayo van Wolvega en deelname van vele andere Friezen in verschillende kruitochten;
Graaf Willem II van Vlaanderen (1225- 1251); Daniel Danielsz van der Merwede, Heer ter Merwede (1180 –
1226); Boudewijn VI van Henegouwen (1171 – 1205); Boudewijn IX van Vlaanderen (1171 – 1205); de
graven Robert of Robrecht I „de Fries‟ (1013 – 1093), Robert II (1065 – 1111) en Robert III (1247 – 1322),
xi
alledrie van Vlaanderen/ Zeeland en Graaf Jan zonder Vrees (1371 – 1419). Recent onderzoek toont aan
dat de Tempeliers in de Lage Landen, vooral in de Zuidelijke Nederlanden, ruimschoots zijn
xii
vertegenwoordigd. Ook in de Noordelijke Nederlanden zijn echter vestigingen bijvoorbeeld te Zaamslag,
Middelburg, Zierikzee, Vere, Oostburg, Hulst, Aardenburg Alphen (NB), Oosterhout, Rixtel, Heesbeen,
xiii
Kwaalburg, Boshoven, Oosterwijk en Chaam en eveneens te Beek (L), Lage-Mierde, Rixtel, op Texel,
xiv
Zaandam, Beverwijk, Haarlem, Maastricht en Zierikzee. In Noord-Nederland zouden 20 commanderijen
xv
zijn gevestigd.
Ook de voorvaders van het huis Oranje-Nassau hebben een prominente rol. Zo nemen de graven Robert of
Ruprecht III van Nassau „De Strijdbare‟ (gest. 1191) en Walram I van Nassau (1146 – 1198) deel aan de
xvi
derde kruistocht. Raimbaut II van Oranje (gest. 1121) is zelfs aanvoerder tijdens de eerste kruistocht in
xvii
1096 naar Antiochië en Jeruzalem. Het is René van Châlon (1519 -1544), die door zijn afkomst de Huizen
van Oranje en Nassau verbindt. Door zijn moeder is hij Prins van Oranje en van zijn vader erft hij de titel
Graaf van Nassau.
Willem van Oranje, ook wel Guilhelm, Guilhem of Guillaume d‟Orange (742-812), geldt als de stamvader van
xviii
het huidige Huis van Oranje. Hij levert al veldslagen tegen de islamitische Sultan Hisham I, nog voor de
eigenlijke kruistochten beginnen en wordt daarom tot tweemaal toe heilig verklaard. Zijn overwinning op de
xix
islamitische Moren in Orange bezingt het twaalfde eeuwse chanson de geste “LaPrise d‟ Orange.” Willem
zou de Hebreeuwse taal machtig zijn, de leeuw van Juda in zijn wapen voeren en de sabbat vieren.
Historicus prof. Arthur Zuckerman publiceert in 1972 een boek over het prinsdom Orange getiteld “A Jewish
Princedom in Feudal France”, waarin hij beredeneert dat Willem van Oranje van joodse oorsprong moet zijn
geweest. Willem zou een zoon zijn van Makhir van Narbonne, een Babylonisch-Joods geleerde en leider van
de Joodse gemeenschap die volgens de traditie – overgeleverd door de Spaans-Joodse astroloog en
historicus Abraham ibn Daud in zijn „Sefer ha-Qabbalah‟, een kroniek over de geschiedenis van het Joodse
volk uit 1161 – rechtstreeks af zou stemmen van het de Bijbelse Koning David. Volgens professor
Zuckerman zou Willem ingewijd zijn in de diepere kennis van de joods-mystieke kabbala. Omstreeks 792
zou hij in Gellone zelfs een academie voor spiritualiteit hebben opgericht alwaar de kabbala zou zijn
xx
onderwezen. Thans resteert op de plek een latere abdijkerk met klokkentoren van Le Cloître de SaintGuilhem-le-Désert in het gelijknamige dorp bij Montpellier dat naar hem is vernoemd.
Ook Baigent, Lincoln en Leigh beweren in het controversiële “The Holy Blood and the Holy Grail” met
stelligheid dat Willem een “jood was van koninklijke bloede”. In dit boek stellen de schrijvers eveneens dat er
xxi
een genealogische lijn loopt van het Huis van David naar Willem van Oranje. Koningin Wilhelmina zet
tijdens haar bewind Leidsche wetenschappers in die „met succes‟ het verband tussen Koning David en de
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Oranjes zouden hebben aangetoond. Helaas liggen de resultaten, wat ervan waar mag zijn, in de Koninklijke
archieven.
De Tempeliers die in het Rhônedal hun uitvalsbasis hebben, oefenen een grote invloed uit op het Prinsdom
Orange. Kopstukken gelieerd aan de Orde der Tempeliers, zoals keizer Frederik „roodbaard‟ Barbarossa in
1182, vereren het Huis van Oranje met een bezoek. Als aan het begin van de veertiende eeuw de
Tempelridders in opspraak raken wegens sodomie en duivelverering, vinden zij in Orange een veilig
heenkomen.
De voorgangers van René van Châlon, wiens neef Willem I van Oranje-Nassau de titel „Prince d‟ Orange‟ en
het gelijknamige prinsdom erft dat vervolgens tot 1702 in de familie blijft, laten hun nakomelingen een
historische erfenis na die nauw verweven is met de historie van de Tempeliers. Voortdurend duikt de naam
Châlon op als familienaam in de binnenste cirkel van de Orde. Op 13 oktober 1307 arresteren de autoriteiten
de machtige Tempeliers in het katholieke deel van Europa. Eén Tempelridder weet echter vele
kostbaarheden van de orde in veiligheid te brengen, waaronder – aldus sommige historici – de geheimen
van de heilige graal. Het is Tempelier Hugo van Châlon (ca. 1288 – 1322). Volgens de bronnen van onder
xxii
meer René Zwaap in De Groene Amsterdammer van 19 februari 1997 is Hugo een echte d‟Orange. Indien
inderdaad een Châlon uit het Huis van Oranje, is deze Hugo de zoon van Jean van Châlon (ca. 1258 –
xxiii
1315). Een Tempelier genaamd Jean van Châlon biecht na zijn arrestatie:
“Op de avond voor de oprolactie – donderdag 12 oktober 1307 – zag ik drie karren met stro geladen die de
Parijse Tempel verlieten net voor het vallen van de avond, alsook Gèrard de Villiers en Hugo de Châlon aan
het hoofd van vijftig ruiters. Op de karren waren kisten verborgen die de gehele schat van Visiteur Géneral,
Hugo de Pairaud bevatten. Ze namen de route naar de kust, alwaar zij naar het buitenland zouden worden
gebracht in achttien schepen van de Orde.”
De verklaring van deze Jean van Châlon over de binnenste cirkel van de Orde vormt deel van een aantal
documenten die na de verovering van Rome door Napoleon in 1809, vanuit het Vaticaan naar Parijs zijn
xxiv
teruggebracht.
Van Tempeliers naar vrijmetselarij, omarmd door ons „protestantse‟ koningshuis
Nadat de paus de Orde heeft ontbonden zou deze vervolgens ondergronds zijn gegaan. In Portugal
veranderen de Tempeliers simpelweg hun naam in “Ridders van Christus.” Op eilanden in de Middellandse
Zee vestigen zij zich als “Ridders van Rhodos” en “Ridders van Malta” met als embleem het Maltezer kruis.
De laatste orde bestaat nog steeds onder dezelfde naam (Soevereine en Militaire Orde van St. Jan van
xxv
Jerusalem van Rhodes en van Malta) en traceert haar historie tot 1048. Haar leden bestaan uitsluitend uit
„s werelds machtigste en rijkste mensen, genieten diplomatieke immuniteit en zijn uiteindelijke
gehoorzaamheid verschuldigd aan de paus als plaatsvervanger op aarde van de Christos, Zon/Zoon van
God, „lichtbrenger‟ (vgl. Lucifer) en eigenaar van de wereld. Vandaag de dag zien we abstracties van dat
licht – de zon – als typerende Maltezer kruisen terug op insignes, kleding en als ceremoniële versieringen bij
de top van de wereldelite als de paus en koningshuizen gelijk het Huis van Oranje (foto Prins Bernhard).
Zonnevormen die we nu als Maltezer kruis aanduiden vinden we al in Mesopotamië (vgl. Brits Museum:
halsversiering op stèle van Babylonisch- Assyrische koning Shamshi-Adad V, 824-811 v. Chr.). De
onderscheidingen behorend bij de ridderorde van Oranje-Nassau, van wie de koningin grootmeester is, zijn
xxvi
gedecoreerd met een opvallend Maltezer Kruis, soms omkranst door zonnestralen. Net als ooit
Wilhelmina en Prins Hendrik en prins Bernhard is koningin Beatrix lid van de Maltezer Orde. In 1960 is zij
toegelaten als Dame Grootkruis van Eer en Devotie en als Koningin beëdigd en ingehuldigd op 30 april
xxvii
1980.
Ook de nauw aan de vrijmetselaars verwante Orde van Rozenkruisers zou, met haar kruis herinnerend aan
de kruisridders, een voortzetting zijn van de oude Tempelorde volgens de bij de Franse revolutie betrokken
en zeer ingewijde Honoré-Gabriel de Riqueti, Graaf van Mirabeau in zijn “La Monarchie prussienne sous
Frédéric le Grand” (1788). Zelf vrijmetselaar stelt hij:
“De Rozenkruis-vrijmetselaars van de zeventiende eeuw zijn slechts de voortzetting van de Orde der
xxviii
Tempeliers.”
Veel Tempelridders vervolgen hun levens in Zwitserland, een bij de Tempeliers vanouds bekend kruispunt
van handelsroutes en geldstromen, tegenwoordig een bancaire vrij- en witwashaven alwaar, gelijk bij de
Tempelorde, strikte geheimhouding wordt betracht en het huidige thuisland voor de onschendbare BIS-bank,
xxix
centrale bank der centrale banken, waarover later meer. Schrijvers als Alan Butler, co-auteur van “The
Warriors and the Bankers”, wijzen op de overeenkomst tussen de vlag van de Tempeliers en Zwitserland.
Butler stelt dat de Tempelridders aan de basis staan van het Zwitserland in haar huidige vorm als financiële
vrijstaat.
De vloot van de Tempeliers brengt velen naar de laatste vluchthaven: Schotland, alwaar in 1446 metselaars
de vroeg-gotische Rosslyn Chapel bouwen. De kerk is overladen met een symboliek die we kennen van
zowel de orde van Tempeliers als vrijmetselaars, gecombineerd met christelijke en heidense iconografie. De
bouwers, wiens gilde zou zijn geïnfiltreerd, worden beschouwd als voorlopers van de vrije metselaren van de
„Scottish Rite‟, de eerste vrijmetselaarsorganisatie die in de openbaarheid treedt, nadat de katholieke koning
Charles II van Schotland en Engeland tijdens zijn verbanning in Nederland (1649-60) vrijmetselaar wordt
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xxx

gemaakt. Deze Charles geeft later toestemming voor het huwelijk van de dochter van zijn broer James II in
xxxi
1677 met de vrijmetselaar Willem III van Oranje, brenger van de „Glorious Revolution‟. De officiële reden
voor dit huwelijk is religie: de eenheid binnen Engeland zou zo bewaard blijven en de protestantse Willem III
zou het angstige volk beschermen tegen de oorlogszucht van de katholieke Lodewijk XIV van Frankrijk. Door
dit strategische huwelijk wordt Willem III van Oranje in 1689, naast Stadhouder van Nederland, tevens
Koning van Engeland, Schotland en Ierland.
xxxii
Willem III is vrijmetselaar net als Charles II
en vele „Oranjes‟* die na hem komen, bijvoorbeeld: Prins
Frederik „van Oranje‟ welke vanaf 1816 zelfs het hoogste gezag geniet binnen de Orde, namelijk gelijk de
bovengenoemde Albert Pike; Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren (onder het Grootoosten der
xxxiii
Nederlanden) , Prins Willem Alexander van „Oranje‟-Nassau (1851-1884), eveneens Grootmeester van de
xxxiv
Orde van Vrijmetselaren (1882-1884) , Koning Willem I (1772-1843), Koning Willem II (1792-1849) en
xxxv
Stadhouder Willem IV(1711-1751).
Over de rol in dit geheime genootschap van de huidige „Oranjes‟ laten de autoriteiten niets los. Een tipje van
de sluier wordt opgelicht bij de begrafenis van Prins Claus op 12 oktober 2002, toevalligerwijs de
legendarische dag waarop de Tempeliers in 1307 worden gearresteerd. In de Nieuwe Kerk te Delft, waar de
plechtigheden plaatsvinden, valt één advertentie bijzonder op. Het is een rouwschrift van de Orde der
Tempeliers, de Soevereine Militaire Orde van de Tempel van Jeruzalem, gedecoreerd met een
Tempelierskruis en een lijfspreuk van de Tempelorde „Non Nobis Domine, Non Nobis; Sed Nomini Tuo da
xxxvi
Gloriam.‟
Klaas van Urk die op bladzijde 461 van zijn boek “Zoektocht naar de Heilige Graal & de Ark van
het Verbond” een foto van de advertentie heeft afgedrukt, attendeert de lezer op de website van de orde
waarvan de lijst van grootmeesters teruggaat tot aan Hugo de Payens, de eerste grootmeester der
xxxvii
Tempeliers.
Onder Willem III (1650 – 1702) komt de vrijmetselarij mondiaal meer in de openbaarheid. Vrij spoedig na zijn
overlijden verenigen de vier loges te Londen zich op 24 juni 1717, de Johannesdag – St. Johannes werd
vereerd door Tempelorde waarvan de nu nog bestaande Johannieterorde deel uitmaakte – tot de Londense
xxxviii
Grand Lodge, de eerste overkoepelende grootloge en thans de belangrijkste ter wereld.
Ter
nagedachtenis aan Willem van Oranje en zijn „Glorieuze‟ Revolutie die in Noord Ierland resulteert in eeuwen
van terreur en boedvergieten, richt vrijmetselaar Thomas Wilson de maçonnieke en tegelijk protestantse
Orange Order op, een geheim genootschap dat tegenwoordig vestigingen heeft in het gehele Britse
xxxix
Gemenebest.
Deze orde is heeft vrij nauwe banden met de „Order of Malta.‟
Veel minder bekend is dat Willem III (1650 – 1702) een cruciale rol heeft in de evolutie naar het huidige
wurgsysteem van een centrale, oppermachtige wereldbank, een elite die het allerecht heeft om geld te
drukken en de verdere ontwikkeling van de allesvernietigende winstbelustheid van de corporaties uit de
VOC-erfenis. Hoe dit is gegaan zien wij later.
Tegenwoordig wordt de naam „Kights Templar‟ nog gebruikt door een wereldwijde vrijmetselaarsorgansatie
die zichzelf presenteert als filantropische ridderorde. Ook hier worden de curieuze banden met Israël en
Salomo‟s tempel duidelijk in hun veelzeggende alternatieve titel: „De verenigde religieuze, militaire en
maçonnieke ordes van de Tempel [van Salomo] en van St. Johannes van Jeruzalem [St Johannes werd
vereerd door de tempeliers], Palestina, Rhodos en Malta‟ (The United Religious, Military and Masonic Orders
of the Temple and of St John of Jerusalem, Palestine, Rhodes and Malta).
xl
Volgens de organisatie zelf zou er geen enkele relatie zijn…

De wereld in gijzeling. Deel II: De Zwarte Adel en eerste moderne bank
“Enkel driehonderd man van wie elkeen weet dat al de anderen het lot van Europa bepalen. Zij selecteren
hun opvolgers vanuit hun eigen entourage. Deze mannen hebben de middelen in hun handen een einde te
maken aan de staatsvorm die zij onredelijk achten.”
(Walter Rathenau, politicus, joods zakenman en Rothschild adviseur tijdens de Weimar Republiek in Die
i
Wiener Presse, 24 december 1921. Exact zes maanden erna op 24 juni 1922 vermoord.)
De wereld is in gijzeling. Sinds de kredietcrisis breiden de banken hun macht in sneltreinvaart uit door niet
langer enkel de derdewereldlanden maar álle naties aan een wurgend schuldinfuus te koppelen. De
fenomenale renteschulden verhalen overheden via belastingen op de burgers. Het doel is gecentraliseerde
totaalcontrole. Het banksysteem is daarbij het fundament in de manipulatie naar een wereldregering met een
wereldleger, wereldbank en wereldmunt. De macht van de bank is mogelijk omdat het bancaire geldsysteem
is gebaseerd op een fantastische misleidtruc waarbij een selecte groep uit het niets „geld‟ creëert en daarvan
slechts een fractie in de bank (=computer) hoeft achter te houden, het zogenaamde „fractioneel bankieren‟.
Al eeuwenlang heeft men toegewerkt naar deze (digitale) werelddictatuur. Met het verdwijnen van het
muntgeld en de koppeling van iedere persoon en al zijn (geld)transacties aan een persoonsnummer in een
centrale database is het zover. In deel II de volgende etappe van vrijheid naar wereldfascisme.
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Venetië als bakermat van de eerste moderne bank en thuishaven van de Zwarte Aristocratie
De eerste echte bank, zoals we die nu kennen, wordt in 1171 opgericht te Venetië. Daarvóór maakt men
gebruik van geldwisselaars die geen leningen verstrekken. De Bank van Venetië is het resultaat van een te
financieren oorlog tegen Genua en een gedwongen belasting waarmee de Venetiaanse Doge de bankkas
van geld voorziet. De combinatie van bank, handel en veroveringstochten – waaronder de kruistochten
georganiseerd en gefinancierd vanuit deze stadstaat – leggen de pijlers voor de enorme macht en welvaart
van de sociale toplaag en de ontwikkeling van Venetië in de dertiende eeuw tot rijkste stad en financieel
ii
centrum van de toenmalige wereld.
De „Zwarte Aristocratie‟ heeft in Genua en Venetië haar thuishaven. „Aristocrazía‟ of „Nobiltà Nera‟ is de
aanduiding voor Italiaanse adellijke families die historische banden met het Vaticaan hebben en soms
pausen leveren. De zwarte adel wordt genoemd als onder meer financier van de Katholieke Kerk en
iii
kruistochten. Ook een aantal pausen afkomstig uit rijke bankiersfamilies behoort er toe. Een van de
bekendste is bankier-Paus Innocentius XI (1611-1689), die een directe hand heeft in de „Glorious Revolution‟
van Willem III van Oranje met zijn oprichting van de Bank of England (zie hierna). Een ander lid is paus Pius
iv
XII (1876-1958) ook wel bekend als de Nazi-paus, net als Innocentius telg uit een bankiersfamilie.
Onderzoeksjournalist John Cornwell stuit bij zijn research voor zijn boek „Hitler‟s Pope‟ op de paus‟ antijoodse houding vanaf het begin en betoogt dat zijn promotie van pauselijk absolutisme hem onverbiddelijk
v
heeft gebracht tot zijn collaboratie met fascistische heersers.
De Aristocrazìa Nera zijn degenen die vanaf de twaalfde eeuw over internationale handelsrechten
beschikken. De gepensioneerde, hooggeplaatste MI6 agent van de Britse geheime dienst, Dr. John
Coleman die 25 jaar studie aan het onderwerp wijdde, zegt hierover:
“De eerste van drie kruistochten, van 1063 tot 1123, vestigde de macht van de Venetiaanse Zwarte
Aristocratie en versterkte de greep van de rijke heersende klasse. De Zwarte Aristocratie verkreeg
totaalcontrole over Venetië in 1171 [het jaar van oprichting van de Bank van Venetië], toen de benoeming
van de doge [hertog] over werd gebracht naar wat bekend stond als de „Grote Raad‟, welke bestond uit
leden van de commerciële aristocratie; een totale triomf voor hen. Venetië is sindsdien in hun handen
gebleven, maar de macht en invloed van de Venetiaanse Zwarte Aristocratie reikt ver over de grenzen en
wordt thans in 1986 gevoeld in elke uithoek van de wereld. In 1204 gaf de oligarchische familie feodale
enclaves uit aan haar leden en vanaf deze tijd dateert de grote opbouw van macht en drukuitoefening totdat
vi
de regering een gesloten corporatie werd van de leidende families uit de Zwarte Aristocratie.”
Coleman noemt in zijn artikel “Black Nobility Unmasked Worldwide” uit 1985, naast vijftien andere
vorstenhuizen, als belangrijkste leden van de Zwarte Adel onder meer het Huis van Oranje (Nederland),
vii
Nassau (Duitsland/Luxemburg) en Guelph (Groot Brittannië). De Guelph-familie zou zich in Amsterdam
hebben gevestigd vanuit Venetië via Duitsland en zich hebben vermengd met het (Duits-) Britse
viii
koningshuis. In de recentere geschiedenis wordt Prins Bernhard genoemd als sleutelfiguur, net als hij dat
is voor de Bilderberggroep en 1001 Club.
De Commissie van 300 representeert de huidige zwarte adel
In zijn carrière als agent bij de inlichtingendienst stuit Coleman in Angola op een aantal topgeheime,
ix
geclassificeerde documenten die ongewoon expliciet de te volgen wereldpolitiek beschrijven.
Verontwaardigd over de inhoud schrijft deze klokkenluider vervolgens “The Conspirators‟ Hierarchy – The
Committee of 300” waarin hij openbaart dat de wereldmacht berust bij een Commissie van 300 die hun
wortels hebben in de „zwarte aristocratie.‟
De Commissie van 300 representeert de „zwarte aristocratie‟, zegt Coleman en zit “heel letterlijk bovenop
x
alles in deze wereld”, schrijft hij in “The Conspirators‟ Hierarchy.” Hun doel nu en in het Venetië van de
twaalfde eeuw is totaalcontrole, tegenwoordig met behulp van allerlei mondiale instituten gericht op
centralisatie van macht. Coleman publiceert in zijn boek de lijsten van de ons welbekende organisaties voor
wereldgezondheid, wereldvrede, wereldenergie, wereldvoedselvoorziening, wereldmilieu, wereldveiligheid
en wereldemocratie. De sleutel ligt echter bij de banken. Op bladzijde 17 schrijft hij:
“De sleutel tot de succesvolle controle van de wereld is hun [=representanten Zwarte Aristocratie/Commisie
van 300] vermogen om hevige economische recessies en uiteindelijke depressies te creëren en
manipuleren. De Commissie van 300 is uit op sociale ontregeling op wereldschaal, gevolgd door depressies,
xi
als een weekmaker voor grotere dingen die gaan komen.”
De totaalcontrole is dus vooral financieel. „Creditinformation‟ en „creditreporting‟ over elke burger zijn daarbij
cruciaal. Tegenwoordig zet men de elektronica in waarbij van oorsprong militaire techniek [als RFID], voor
thuissituaties wordt gebruikt, zegt Coleman. De Pools-Amerikaanse politiek wetenschapper, staatsman en
zionist Brzezinski, schrijft in opdracht van de Club van Rome al over beheersing van wat hij noemt, „the
masses‟ in zijn “The Technotronic Era”. „Total surveillance‟ is de eerste vereiste van de Commissie van 300,
aldus Coleman op bladzijde 69. Coleman definieert de Commissie van 300 als:
“Het ultieme geheime genootschap bestaand uit een onaantastbare heersende klasse, waartoe de Koningin
xii
van Engeland, de Koningin van Nederland [familie van de Guelphs/Winsors via George II ], de Koningin van
Denemarken en de koninklijke families van Europa behoren. Deze aristocraten besloten bij de dood van
Koningin Victoria, de matriarch van de Venetiaanse Zwarte Guelphs dat, teneinde wereldwijde controle te
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verkrijgen, het noodzakelijk zou moeten zijn voor hun aristocratische leden om „in zaken‟ te gaan op
wereldschaal met niet-aristocratische, maar extreem machtige leiders van de corporaties en zo zouden de
deuren naar ultieme macht geopend worden voor wat de Koningin van Engeland graag aanduidt als „the
xiii
commoners‟ (= de niet „blauw-bloedigen‟).”
Op bladzijde 233 noemt Coleman het Huis van Oranje als een van de “instituten/organisaties uit verleden en
heden, direct onder de invloed van de commissie van 300.” Op bladzijde 235 volgt koningin Beatrix. Ook
Royal Dutch Shell, waarvan de koningin grootaandeelhoudster is (blz. 231), voormalig Shell directeur,
Hitlervriend en -financier, de Nederlander „Sir‟ Henri Deterding (blz. 234), almede de Nederlandse Bank (blz.
170) staan op de lijst van direct door de Commissie van 300 gecontroleerde instituten.
De Zwarte Adel, erfgenamen van de Khazaren?
Op hun beurt zou de Zwarte Adel zijn ontstaan door huwelijken tussen de Kahzaarse en plaatselijke elite,
xiv
aldus onderzoekers als Coleman, Alan Watt en Ernest Millington. De Khazaren vormen in de
middeleeuwen een immens rijk van nomaden in Midden Rusland alwaar rond 740 om politieke redenen het
joodse geloof als staatsgodsdienst is ingesteld.
Na het uiteenvallen van het rijk zwerven de enorme aantallen Khazaren of Chazars uit over Zuid en Oost
Europa in een „diaspora‟. De elite zou zich door huwelijken vermengd hebben met de lokale koningshuizen
en kerkadel. Zo trouwt al rond 732 de Khazaarse prinses Tzitzak met de Byzantijnse keizer Constantijn.
Bekend is ook keizer Leo IV (750-780), bijgenaamd „De Khazar‟. De pausen uit de adellijke Medicibankiersfamilie met filialen tot in De Nederlanden en bekend van hun strategische huwelijken en allianties,
xv
alsmede Paus Pius XII, zouden Khazaren zijn. Khazar zou bovendien keizer of prins betekenen en
etymologisch verwant zijn aan het Griekse „Kaesar‟, als variant gebruikt van het Romeinse „Caesar‟
xvi
(uitspraak [„kajsar]) op de Steen van Rosette. Ook het Nederlandse „Keizer‟ en Duitse „Kaiser‟ tonen
duidelijk verwantschap. Anderen menen dat het „dolen‟ betekent, duidend op het nomadenbestaan van het
volk. Khazar, als benaming van een nomadisch ruitervolk zou zijn overgegaan naar het Hongaarse „huszár‟
of huzaar.
De erfenis van deze historie tot in het heden, beschrijft ondermeer Arthur Koestler in “The Thirteenth Tribe –
The Khazar Empire And Its Heritage”. Koestler is een joods-gelovige Hongaar, prijswinnaar voor
uitzonderlijke contributie aan de Europese cultuur en gerespecteerd Commander of the British Empire. In
xvii
zijn onderzoek traceert hij de Ashkenazi-wortels van zijn voorvaderen tot in Khazarië. Daarmee veegt het
boek oude dogma‟s van tafel. De publicatie in 1976 zorgt voor enorme verontwaardiging. Het zou
antisemitisch zijn om te stellen dat het merendeel van de joods-gelovigen van Kaukasische oorsprong is en
niet afstamt van een Arabisch (=Semitisch) volk wonend op een smalle bewoonde kuststrook genaamd
Palestina. Dat alleen al het verschil in grootte van het minieme kustlandje en het immense Khazarenrijk dit
aannemelijk maakt, doet de razernij enkel toenemen. Grote kranten brengen zijn naam in diskrediet.
Biografen bezoedelen na Koestlers dood zijn grote reputatie. De belangrijkste Finse krant „Helsingin
Sanomat‟ – net als de meeste Nederlandse bladen en sociale nieuwssites als NUjij, eigendom van
mediatycoon, Zionist, Bilderberger, trilaterist en CIA-agent Alvar Aatoo – publiceert op 31 december 1998 de
claim van de tot dan toe onbekende zionistische schrijver David Cesarani in zijn debuut en enigst bekende
biografie “The Homeless Mind” (1998), dat Koestler in de vijftiger jaren verschillende vrouwen zou hebben
xviii
verkracht. In 1983 worden de succesvolle Koestler en zijn vrouw dood in hun huis aangetroffen. Ondanks
belangrijke inconsistenties is de conclusie: zelfmoord.
Na Koestler volgen meer publicaties. Een van de bekendste is die van Shlomo Sand, Israëlisch
geschiedkundige, hoogleraar aan de universiteit van Tel Aviv en kind van Pools-joodse overlevers van de
xix
Holocaust. In zijn publicatie “Hoe het Joodse volk werd uitgevonden” , ontsluiert hij het verhaal van het
“beloofde land en verbannen volk van God” als een mythe en toont hij aan dat de oorspronkelijke joden het
voorgeslacht zijn van de huidige Palestijnse Semieten (=Arabieren). De huidige joods-gelovigen zijn
afstammelingen van bekeerde Europese, Russische en Afrikaanse groepen, die net als de huidige
christenen en moslims gewoon afstammelingen zijn van bekeerlingen en niet noodzakelijkerwijs tot één ras
xx
behoren, betoogt hij. Een tirade aan antisemitisme-beschuldigingen is zijn deel. Alsof het om een ernstig
delict gaat in plaats van een poging tot discussie, trekt men Sands moedige poging in de sfeer van
„Holocaust denial‟. Het maartnummer van The Journal of Israeli History van 2009 noemt Sand een “Jewish
xxi
People denier.”
Andere studies tonen dat Koestler en Sand gelijk hebben. Genetisch onderzoek blijft met bewijzen komen
dat de Ashkenazi‟s geen genetische verbinding hebben met de Semitische volken van het Midden-Oosten.
Meer dan dat: de Hebreeuwen uit het Midden-Oosten en de Palestijnen zijn genetisch identiek en hetzelfde
volk, behalve mogelijke culturele verschillen. In The Observer van 25 november 2001 schrijft Robin McKie
hoe een cruciaal wetenschappelijke artikel dat deze genetische overeenkomst aantoont, verwijderd is uit een
toonaangevende krant na beschuldigingen van antisemitisme en ongepastheid. In dit paper, getiteld “The
Origin of Palestinians and their Genetic Relatedness with other Mediterranean Populations”, stellen de
onderzoekers:
“In overeenstemming met eerdere studies, vond het team geen gegevens om het idee te ondersteunen dat
Joodse mensen genetisch te onderscheiden zijn van andere mensen in de regio. Door deze bevindingen,
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stelt het team de claims ter discussie dat joden een apart, uitverkoren volk zijn en dat judaïsme enkel
xxii
overgeërfd kan worden.”
De afleidingstruc en perfecte „cover up‟: een zondebok en gezicht naar het publiek
Treden de Tempeliers en jezuïeten, waaronder de Zwarte Aristocratie, op als intermediairs voor de overheid
en kerk, voor het volk zijn er de geldwisselaars. Zij zijn het gezicht naar het publiek en daardoor tevens te
windvangers. Na het opheffen van de Tempelorde wordt hun belang steeds groter.
Hoewel het christelijke geloof van destijds het heffen van rente beschouwt als woekerpraktijk, vinden de
grote financiële centra als Venetië, Florence, Genua en Pisa hun commerciële belangen belangrijker. Zij
staan daarom een selecte groep niet-christenen toe geld tegen rente te lenen. De betreffende groep neemt
haar toevlucht tot de handel en geldmarkt daar zij om geloofsredenen niet worden toegelaten tot de
beroepsgilden. Volgens de christelijke mythologie zijn zij namelijk verantwoordelijk voor de kruisiging van
Jezus. Voor christenen is rente-inning verboden en de Tempeliers zijn uit de openbaarheid getreden,
waardoor de geldhandel van West Europa in hun handen valt. Geldwisselaars uit deze groep voornamelijk
joden, in het bijzonder uit het Italiaanse Lombardije, trekken weldra in Europa van stad naar stad en zetten
daar wisselkantoortjes of „Lommerds‟ op. De rente bedraagt in de Venetiaanse beginperiode 15 %.
De groep als geheel fungeert al eeuwenlang als zondebok en voorwerp van vervolging en haat, zodat de
werkelijke manipulators achter het wereldtoneel buiten schot kunnen blijven. Bekend is de karikaturale
voorstelling van een representant als de rijke Shylock in Shakespeare‟s komedie “De koopman van Venetië”
(1596). Desondanks is de invloed van vertegenwoordigers uit deze bevolkingsgroep op het geldsysteem wel
xxii
degelijk groot. In Toscane zijn zelfs alle banktransacties in handen van Jehiel van Pisa.
Vanaf de veertiende eeuw gaat het bergafwaarts. De elite uit de Italiaanse financiële centra verhuist naar
elders. Naar een vochtig, noordelijk land dat ondanks het klimaat de perfecte basis vormt voor de uitbreiding
en centralisering van macht…

De wereld in gijzeling. Deel III: De corpocratie, glorieuze vinding van de Gouden Eeuw
“Mon Dieu, aie pitié de mon âme, et de ce pauvre peuple!”
(Willem van Oranje)*
De wereld is in gijzeling. Sinds de kredietcrisis breiden de banken hun macht in sneltreinvaart uit door niet
langer enkel de derdewereldlanden maar álle naties aan een wurgend schuldinfuus te koppelen. De
fenomenale renteschulden verhalen overheden via belastingen op de burgers. Het doel is gecentraliseerde
totaalcontrole. Het banksysteem is daarbij het fundament in de manipulatie naar een wereldregering met een
i
wereldleger, wereldbank en wereldmunt. Nederland heeft steeds een sleutelpositie gehad bij de
totstandkoming van de huidige deplorabele staat van de mensheid. Inmiddels is de situatie van Willem van
Oranjes „pauvre peuple‟ door de almaar opgestuwde staatsschulden daadwerkelijk pover. Mede dankzij zijn
toedoen zitten we nu opgescheept met een parasitair systeem dat de wereld in een wurggreep houdt. Na de
Tempeliers en Bank van Venetië: in deel III de volgende etappe op de weg van vrijheid naar wereldfascisme.
De verhuizing van de elite en het financiële wereldcentrum naar de Nederlanden
Verzwakt door pestepidemieën en de oorlog met het Ottomaanse rijk, waaraan Venetië uiteindelijk ten prooi
valt, ontvluchten zij die het zich kunnen veroorloven in de veertiende en vijftiende eeuw de stad. Veel NoordItaliaanse bankiers, handelaren en ambachtslieden vestigen zich in de Zuidelijke Nederlanden als in het
thuisland de renaissance over haar hoogtepunt heen is. Vlaanderen komt door deze toevloed van talent en
geld tot grote bloei. De renaissance in de Nederlanden begint. De enorme economische bloei is duidelijk te
zien aan de rijkdom die het geëmigreerde bankiersechtpaar Arnolfini omringt in het wereldberoemde
dubbelportret minutieus geschilderd te Brugge door Jan van Eyk. Arnolfini, geboren in een rijke handels- en
bankiersfamilie uit Lucca, is een agent van de Medici familie, leverancier van pausen, prinsen en bankiers en
ii
behorend tot de zwarte adel. Brugge is vanaf de dertiende tot en met de vijftiende eeuw een internationaal
handelscentrum en groeit na Venetië uit tot het financiële centrum van Europa met vele bankiers en
kooplieden uit Venetië en Genua. Ook de Medici familie heeft er een belangrijk filiaal.
Na de val van Antwerpen in 1585 trekken de handelaren, bankiers en ambachtslieden naar de Noordelijke
Nederlanden en geven daar de aanzet tot de Gouden Eeuw. Deze Italiaanse invloed is goed te zien aan de
ontwikkeling van het “Faience de Delft” – genoemd naar de Noord Italiaanse stad Faenza waar dit
aardewerk oorspronkelijk vandaan komt – beter bekend als het „oer Hollandse‟ Delfts Blauw dat aan het
begin van de zeventiende eeuw in kleurstelling en exotische patronen nog geheel mediterrane kenmerken
vertoont. De Venetiaanse invloed vinden we onder meer terug in het zeventiende eeuwse glaswerk dat
helemaal in Venetiaanse trant is vervaardigd: “a la façon de Venise” en kristalhelder is in tegenstelling tot het
groenige glas waar tot dan toe roemers en berkemeiers van worden geblazen.
Als de Antwerpse haven in 1585 is afgesloten vertrekken ook de Sefardische bankiers en kooplieden naar
Amsterdam en geven, spoedig behorend tot de locale maatschappelijke top, mede de aanzet tot de Gouden
iii
Eeuw. Zij zijn oorspronkelijk gevlucht uit Spanje en Portugal nadat zij hun geloof niet meer mogen
praktiseren en welkom vanwege hun geld en internationale handelscontacten met onder meer het Spaans-
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Portugese Zuid Amerika. Uiteindelijk worden het er ongeveer 4500. Diverse onderzoekers onderstrepen het
v
grote economische belang van de Sefarden in de „gouden‟ zeventiende eeuw. De corrupte rechtsgeleerde
Hugo de Groot steekt zijn afkeer niet onder stoelen of banken maar laat hen toe op grond van “de grootte
vi
profijten”. Van tolerantie ongerelateerd aan geldelijk gewin is nooit enige sprake geweest in calvinistisch
Nederland. De vurige oranjegezindheid van de Sefarden verzekert hen echter van de bescherming van de
Stadhouder die hun economische inbreng goed kan gebruiken. Op de site van het Centrum Informatie
Documentatie Israël (CIDI) lezen we onder het kopje „Joodse gemeenschap‟ over de Sefarden: “Zij
financierden reizen van de Oost-Indische Compagnie en waren in enkele gevallen de huisbankiers van de
vii
Oranjes.” Zo verleent bankier baron Francisco Lopes Suasso, Willem III van Oranje in 1682 een lening van
viii
2.000.000 gulden – destijds een astronomisch bedrag – voor zijn overtocht naar Engeland.
Vertegenwoordigers uit deze groep behoren, zoals gezegd, weldra tot de elite van de toenmalige
wereldmacht. Een der bekendste telgen is de filosoof Baruch de Spinoza. De Sefarden leggen de relatie
tussen Zuid- en Midden Amerika en Nederland en spelen een hoofdrol bij de oprichting en in het bestuur van
ix
de Oost- en West Indische Compagnie, welke laatste meer dan 600.000 slaven heeft verhandeld. Te
Willemstad, hoofdstad van de slavenoverslag Curaçao, bouwen zij in 1674 de eerste synagoge van de
x
Nieuwe Wereld en behoren er tot de welvarende elite van het eiland.
Verdreven door de gruwelen van de dertig jarige oorlog (1618-1648) nemen vanaf de tweede helft van de
zeventiende eeuw de Oost-Europese Ashkenazi‟s geleidelijk hun plaats in. (Deze groep stamt, zoals we
hebben gezien, oorspronkelijk uit het immense Khazarenrijk alwaar rond 740 het jodendom als
xi
staatsgodsdienst is geadopteerd). Hun aantallen zijn zo groot dat Amsterdam de toevloed niet aan kan.
Velen vestigen zich in steden over geheel Nederland. De Ashkenazi‟s, nemen de bank- en handelsposities,
met name in de diamanthandel over. Net als de Sefarden worden zij tot 1796 geweerd uit de gilden en zijn
zij aangewezen op de vrije beroepen. De immigratie van Ashkenazi‟s continueert. Aanvankelijk tellen de
Sefarden en veel omvangrijkere groep Ashkenazi‟s 40.000 zielen. De laatste groep groeit sterk. Alleen al in
xii
de de negentiende eeuw komen er honderdduizend Ashkenazi‟s bij.
Willem I van Oranje-Nassau maakt weg vrij voor de eerste wereldbank en corporatie
De elite van handelslieden en bankiers wil zich onttrekken aan de Spaanse bemoeienis met het bestuur en
de belastingen die zij moeten afdragen aan Filips II. Nederland valt op dat moment onder het Spaanse
wereldrijk. Fillips II belemmert hun behoefte aan ultieme vrijhandel en macht. En weer is religie het excuus
voor oorlog ter uitbreiding van macht en bezit: onder de dekmantel van godsdienstvrijheid voor calvinisten –
xiii
die slechts een tiende deel van de bevolking uitmaken en veelal tot de midden- en hogere klassen behoren
– wordt Willem van Nassau, een Franssprekende, Duitse edelman van stal gehaald om hen van het
Spaanse juk te ontdoen.
Journalist en schrijver Anton Constandse laat in zijn “Oranje zonder mythe” (1980) een heel andere Willem
zien dan de mythische vader des vaderlands, boegbeeld van het protestantisme en landsheld uit de
geschiedenisboekjes. Willem blijkt een opportunist uit op persoonlijk gewin en religieuze charlatan. Zijn
beschermheer Filips II aan wiens Brusselse hof hij opgroeit spiegelt hij in 1561 voor dat hij “de trouwste zoon
was der katholieke kerk en dat de koning er verzekerd van kon zijn dat hij [Oranje] in deze katholieke
godsdienst zou leven en zou sterven”. In hetzelfde jaar tijdens zijn huwelijk met de schatrijke Anna van
Saksen zegt hij aan haar lutherse ouders dat hij in hart en nieren altijd luthers was gebleven en neemt hij
deel aan het avondmaal. In 1580 beweert Willem dat “de protestantse lering in zijn hart van jongs af op zulk
een wijze was ingegraveerd en zo diep ingeworteld is geweest … dat ze te rechter tijd was begonnen haar
vruchten voort te brengen”. Maar over de vrijdenkers in zijn Zuid-Franse prinsdom zegt hij tegen Paus Pius
V: “Ik wenste wel dat ik die pest der ketterij, die door de nabuurschap van Frankrijk in mijn prinsdom Oranje
xiv
is doorgedrongen, kon wegnemen of vernietigen”. Als op 5 april Marnix van St Aldegonde en met hem 300
edelen de onderdrukker een smeekbede aanbieden om godsdienstvrijheid te bepleiten distantieert Willem de
Zwijger zich en met hem de hoge adel met wie samen hij louter economische en machtsdoeleinden
xv
nastreeft.
Deze ambitieuze zetbaas en beschermeling van Fillips II, hoopt ooit zelf landvoogd te zijn van de
Nederlanden en ontvangt in ruil voor zijn diensten aan de elite, macht, privileges en rijkdom welke hij nog
vergroot door vier maal te huwen met schatrijke vrouwen, hetgeen zijn grond- en geldbezit aanzienlijk doet
toenemen. Van zijn oom René van Châlon, erft hij ook nog het Zuid-Franse mini-prinsdom Orange met de
bijbehorende roemruchte historie, waardoor hij zich voortaan als prins mag laten aanspreken. Historicus en
hoogleraar prof. K. W. Swart toont op basis van zijn onderzoek in “Willem van Oranje en de Nederlandse
opstand 1572-1584” een man met een “niets ontziende mentaliteit” en “eerzucht om de glorie van zijn huis te
dienen”.
Willem was uit op macht en geld en niet op verzoening. Swart “vindt dat de Prins meer recht had moeten
xvi
doen aan de verzoenende geest die Philips in 1577 toonde”. Maar op verzoening is Willem in het geheel
niet uit. Om het volk voor zijn plannen overstag te krijgen bedient hij zich van de aloude angstpropaganda:
“Willem maakte in zijn Apologie al gebruik van de wreedheid die de Spanjaarden in de Amerikaanse kolonies
aan de dag hadden gelegd [...]. Samen met de meer sinistere kanten van de Inquisitie vormde ze een
bruikbaar propagandistisch instrument om de hele Spaanse natie, of althans haar bewind, als verdorven af
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te schilderen”, schrijft de NRC in een boekrecensie op 18 juli 2003. Willem is een “grootmeester in
schijnbewegingen, bedrog, zeuren, chantage en dwingelandij” voegt de Volkskrant daar nog aan toe bij de
xviii
bespreking van Swarts onderzoek.
Dat het Willem allesbehalve om zijn „pauvre peuple‟ te doen is geweest, blijkt niet alleen uit het gegeven dat
hij tot op zijn sterfbed hun taal niet spreekt, maar vooral uit het feit dat deze “vader des vaderlands” tijdens
zijn veroveringsoorlogen genocide pleegt op 70% van zijn „kinderen‟ in de Meijerij, een streek met katholieke
boeren tussen Oss en „s Hertogenbosch, lezen wij in het proefschrift „Staatsvormend geweld‟ (2007) van
onderzoeker Dr. Leo Adriaenssen. Willems genocide van de Brabantse boerenbevolking zou slechts een
deel beslaan van de nog niet onthulde oorlogsgeschiedenis opgetekend in laat middeleeuwse/ vroege
renaissance manuscripten over Willem I van Oranje-Nassau. Adriaanse ziet Willem allesbehalve als
xix
bevrijder maar als oorlogsmisdadiger tegen de eigen bevolking. Eerder stelt professor Pieter Geyl al dat in
plaats van de prins, de rivieren, meren en binnenzeeën de voornaamste beschermers zijn geweest van de
xx
Noordelijke Nederlanden. Ook Willems zoons Maurits en Frederik Hendrik zijn als bevelhebbers
xxi
verantwoordelijk voor de massamoorden onder de plattelandsbevolking. Philips II daarentegen had, aldus
xxii
historicus Swart, “in vergelijkbare situaties heel wat meer compassie met de boeren”.
De volkerenmoord van Willem I van Oranje en zijn zoons onder de eenvoudige plattelandsbevolking wordt
bevolen en goedgekeurd door de overheid waarvan, net als nu, de Hollandse elite van kooplieden en
bankiers de politiek bepalen met als doel vermeerdering van winst en macht. In een bespreking van
Adriaansen‟s proefschrift zegt de Groene Amsterdammer het zo:
“Het was deze vroeg-moderne staat die het geweld tegen de bevolking „constitueerde en sanctioneerde
[=goedkeurde]‟, aldus Adriaenssen. In het geval van de Republiek gebeurde dat in het belang van zijn
voornaamste cliënten, de Hollandse kooplieden. Die waren belust op winstgevende koloniale
ondernemingen en niet geïnteresseerd in het lot van hun achterland zolang de bevolking daar zich aan haar
regime onderwierp. Waar ze dat niet deed, werd ze met grof geweld alsnog onderworpen. Wat het laatste
xxiii
aangaat logen de verordeningen van de Staten van Holland er niet om.”
De oprichting van de eerste centrale bank van de wereld, de eerste multinational, de eerste
effectenbeurs, de eerste aandelen en… de eerste beurskrach in de wereldgeschiedenis
Door Willems opportunistische verraad van, en oorlog tegen zijn weldoener heeft de elite voortaan vrij spel.
In 1602 kan daardoor de eerste multinationale corporatie ter wereld ontstaan: de Vereenigde Oost Indische
Compagnie (VOC). In 1609 volgt de oprichting van een instituut dat daar onlosmakelijk mee samenhangt: de
eerste centrale bank en wereldbank die we kennen, de Amsterdamse Wisselbank, zoals professor M. van
Nieuwkerk en anderen beschrijven in: “De Wisselbank: van stadsbank tot bank van de wereld.” Deze, aldus
Nieuwkerk, “moeder der centrale banken”, is geheel op Italiaanse leest geschoeid naar het voorbeeld van de
xxiv
Venetiaanse Banco di Rialto uit 1587. De Wisselbank is onderdeel van het stadhuis wat laat zien hoe
xxv
nauw bank en overheid reeds dán al zijn verweven. Corporatie, bank en overheid zijn sinds de
zeventiende eeuw een onlosmakelijke drie-eenheid in Nederland. Mussolini noemt deze samensmelting de
xxvi
kern van het corporatisme en het basisingrediënt voor een fascistische machtsstructuur .
In 1606 volgt de uitgifte van de eerste verhandelbare aandelen ooit en in 1611, tenslotte, de eerste beknopte
xxvii
effectenbeurs ter wereld.
De aandelen VOC zijn echter voor de kleine investeerder weldra onbereikbaar
xxviii
zodat deze eerste multinational in handen van slechts enkele elitaire families komt.
De uit Antwerpen
gevluchte, volgens sommige bronnen, joodse koopman Isaak le Maire is behalve medeoprichter, de
xxix
belangrijkste aandeelhouder van de VOC. Isaak is in 1609 ook de uitvinder van het “naakt short gaan”,
een marktmisbruik waarbij men speculeert op koersdalingen vlak voor de presentatie van de cijfers, met
aandelen die men niet in bezit heeft: een kunstje waar de huidige hedgefondsen tegenwoordig zo berucht
xxx
om zijn.
Weer is het eigenbelang van Willem van Oranje en dat van de elite gelijk. Voordat Nederlandse zeerovers
zich verenigen in de Vereenigde Oostindische Compagnie, vaart Willem van Oranje al wel bij hun roof en
plundertochten. Maritiem expert Arne Zuidhoek die na veertig jaren onderzoek de Piraten Encyclopedie
uitgeeft, noemt Willem in zijn voorwoord “een uitbater van roofschepen” en heeft hem daarom in zijn
encyclopedie opgenomen, schrijft de VPRO op 21 november 2008 onder de titel “Willem van Oranje van
xxxi
Oranje was een piraat”.
De in 1611 opgerichte beurs waar VOC- en later WIC-aandelen worden verhandeld, is beknopt in die zin dat
de behuizing zo klein is “dat de handel zich daardoor grotendeels onttrok aan controle door, bijvoorbeeld, het
stadsbestuur. Complotteurs en beursspeculanten kwamen samen in koffiehuizen in de buurt van de beurs of
in de joodse wijk, taxeerden de berichten van overzee, stelden prijzen vast en kochten en verkochten de
xxxii
aandelen die een groot (en steeds groter) deel van de welvaart van de samenleving uitmaakten.”
“Uit
verslagen blijkt dat deze activiteit aan het einde van de zeventiende eeuw sterk werd gedomineerd door
xxxiii
(voor 1700 bijna altijd Sefardische) joden”, schrijft Paul Hendriks in “Antisemitisme in Nederland”.
In februari 1637 op het hoogtepunt van de tulpenmanie – van dit Turkse bolgewas zijn de prijzen kunstmatig
xxxiv
tot ongekende hoogten opgedreven – ontstaat de eerste beurskrach uit de wereldgeschiedenis.
Later
zullen er vele volgen. Na de beurskrach van 1688 dalen de aandelen VOC en WIC spectaculair in waarde. In
1720 gebeurt dit opnieuw. De aandelen van de beide compagnieën zijn in de jaren ervoor tot astronomische
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hoogten gestegen, grotendeels opgestuwd door windhandel. Dit geeft in beide jaren aanleiding tot rellen en
xxxv
aanslagen op de joodse beurshandelaren, aldus Hendriks op pagina 32.
De legitimering van ultieme vrijhandel voor corporaties
Tegelijk met de oprichting van de eerste wereldbank in 1609, voorziet Hugo de Groot (Hugo Grotius) de
VOC met zijn „Mare Liberum‟ in een door de overheid goedgekeurde vrijbrief tot plundering en onderwerping
van uitheemse volken. Hij legt daarmee de basis voor het huidige internationaal „recht‟ dat vandaag de dag
volledig ten gunste is van de multinationals. De aanleiding is de gewelddadige roof van de miljoenenlading
van de Portugese kraak „Santa Catarina‟ in 1603 die het vermogen van de VOC in één klap verdubbelt.
Historicus Dr. Henk Nellen zegt hierover: “Dit bedrag stond volgens recente schattingen ongeveer gelijk aan
de totale jaarinkomsten van het Engelse Koninkrijk” waarvan Maurits van Oranje, net als zijn vader, “als
ondertekenaar van kapersbrieven gewoontegetrouw een flink percentage opstreek.”
De elitaire aandeelhouders van de VOC wensen de buit te behouden, starten een propagandacampagne om
xxxvi
de verontwaardiging van het publiek om te buigen en vragen Hugo Grotius de legitimatie te schrijven.
Grotius zwicht, wettigt de agressieve handelspolitiek van de elite in Nederland en stelt de kaping in prachtige
Latijnse volzinnen voor als “juist, eerbaar en voordelig.” Met zijn schrijfsel is de eerste corporatie juridisch en
financieel gedekt en vormen overheid (Staten Generaal), bank en corporatie voortaan een onlosmakelijke
eenheid en bron van gewin voor de happy few.
Na dit corrupt verdedigen van de belangen van enkelen wordt Grotius ondermeer aangesteld als VOC
gezant in Engeland. Als De Groot in 1604 op het verzoek van de VOC-lobby is ingegaan, benoemen de
Staten Generaal hem in 1605 bovendien tot officiële geschiedschrijver. Henk Nellen noemt Grotius een “man
van propaganda” en schetst een individu achter het Mare Liberum dat de angst van het volk bespeelt:
“Indien de compagnie als oorlogsinstrument werd opgeheven, zou in Nederland bij een onverhoedse
tegenaanval van de onbetrouwbare Spanjaard de ondergang van de Nederlandse Staat onafwendbaar zijn.”
De argumenten lijken op de angstpropaganda van de huidige EU-regeringsleiders: “Deze [VOC] bron van
torenhoge winsten [...] mocht niet opgeheven worden want anders zou de welvaart meteen inzakken, alsof
er een kredietcrisis uitgebroken was.” De Groot leverde verder “tal van nota‟s, hand en spandiensten voor de
Compagnie [...] als de belangen van de oosterse handel in gevaar dreigden te komen.”
Eerder maakte De Groot zich al onsterfelijk door zijn legitimering van de machtspositie der Staten Generaal
(=de schatrijke bestuurselite) met zijn “Oudheyt vande Batavisch nu Hollandsche Republique”, waarnaar
men dan ook gretig verwijst als het zo uitkomt. Sinds de publicatie van het Mare Liberum ziet de officiële
geschiedschrijving Grotius als de grootste geleerde van de Nederlandse zeventiende eeuw.
Ook al in die tijd zien sommigen het enorme onrecht en de uitbating van volken ten gunste van zijn eigen
achterban, de elite, die De Groots vrijbrief heeft voortgebracht. De schatrijke top beschouwt
geïnformeerdheid, mondigheid en kritiek als bedreiging. De Engelse jurist John Seldon, schrijft in 1618 als
kritiek op dit alleenrecht van de VOC/Corporatie-Nederland BV zijn „Mare Clausum,‟ dat wegens een
publicatieverbod pas in 1635 mag worden gepubliceerd. Zijn verzet tegen de gevestigde orde en strijd voor
inspraak van de burger levert hem diverse gevangenisstraffen op.
Tot op de dag van vandaag heeft De Groots „Mare Liberum‟ invloed op het principe van ultieme vrijhandel
door corporaties. De „Gouden Eeuw‟ voor een zeer kleine elite, zoals bejubelt in onze geschiedenisboeken
door historici in dienst van dezelfde elite, wordt daarmee een feit, getuige de deftige koopmanshuizen te
Amsterdam en de bijbehorende buitens in de Vechtstreek. Deze rijkdom is voornamelijk gebaseerd op de
handel in slaven en harddrugs; opium of amphioen, waarvoor later in 1745 vanwege de enorme winsten,
naast de „officiële‟ opiumhandel, zelfs een speciale aandeelhoudersverening voor wordt opgericht: de
xxxvii
„Amfioen-Sociëteyt‟.
Een goed voorbeeld is de rijkdom tentoongespreid in het Amsterdamse Museum
Van Loon, Keizersgracht 672; een majesteitelijk grachtenpand compleet met formele baroktuin, gebouwd
van geld uit de slavenhandel. Daarin hangt een portret van een andere slavenhandelaar en bankier:
Johanna Borski aan wie familie Van Loon door huwelijken is verbonden. Wellicht een van de belangrijkste
slavenhandelaren in de zeventiende eeuw, de uit Antwerpen gevluchte koopman en bewindvoerder van de
West Indische Compagnie, Paulus Godin, resideert geriefelijk in zijn stadspaleis te Herengracht 502, thans
xxxviii
de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam.
Het gewone volk is daarentegen arm tot straatarm als wij de schilderijen van Pieter Breughel, Jan Steen en
Adriaan van Ostade aanschouwen. Zij hebben part nog deel aan de gouden eeuw. Tot aan de dertiger jaren
van de twintigste eeuw heeft de erfenis van de VOC-hardrugshandel zijn invloed. Nederland is tot de
Tweede Wereldoorlog de grootste cocaïneproducent ter wereld en het laatste westerse land dat de slavernij
xxxix
afschaft (1863).
De glorieuze erfenis van de Gouden Eeuw
Met de eerste centrale “bank van de wereld”, de eerste multinationale corporatie, de eerste aandelen, de
eerste effectenbeurs, de eerste beursmanipulaties en beurskrach en de legitimering van ultieme corporate
vrijhandel, is in Nederland het fundament gelegd voor de verdere uitbouw naar de huidige bancaire en
corporate wereldmacht: de mondiale corpocratie waar banken en multinationals de dienst uitmaken en
politici slechts de buikspreekpoppen zijn van hun elitaire eigenaars. De spil van de almacht is het
banksysteem waar winst en macht centraal staan ten koste van miljoenen mensenlevens.
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Aan het eind van de zeventiende eeuw verhuist de elite opnieuw, dit keer inclusief Oranje. De
eindbestemming is een land aan de overzijde van de zee, alwaar het nieuwe zwaartepunt van geld en macht
komt te liggen. *Volgens de door de elite officieel goedgekeurde geschiedschrijving, zijn laatste vrome
Franse woorden vertaald als: “Heere Godt weest mijn siele ghenadich, ick ben seer gequetst, Heere Godt
weest mijn siele, ende dit arme volck ghenadich.”

De wereld in gijzeling. Deel IV: Het verraad van Oranje
“Geef me de macht over het geld van een natie en het is me om het even wie haar wetten maakt.”
(Mayer Amschel Rothschild)
De wereld is in gijzeling. Sinds de kredietcrisis breiden de banken hun macht in sneltreinvaart uit door niet
langer enkel de derdewereldlanden maar álle naties aan een wurgend schuldinfuus te koppelen. De
fenomenale renteschulden verhalen overheden via belastingen op de burgers. Het doel is gecentraliseerde
totaalcontrole. Het banksysteem is daarbij het fundament in de manipulatie naar een wereldregering met een
wereldleger, wereldbank en wereldmunt. De macht van de bank is mogelijk omdat het bancaire geldsysteem
is gebaseerd op een fantastische misleidtruc waarbij een selecte groep uit het niets „geld‟ creëert en daarvan
slechts een fractie in de bank (=computer) hoeft achter te houden, het zogenaamde „fractioneel bankieren‟.
Al eeuwenlang heeft men toegewerkt naar deze (digitale) werelddictatuur. Met het verdwijnen van het
muntgeld en de koppeling van iedere persoon en al zijn (geld)transacties aan een persoonsnummer in een
centrale database is het zover.
Het Huis Oranje-Nassau heeft de wereldbevolking verraden. De ernstige gevolgen zijn dagelijks merkbaar
en nemen in hevigheid toe. Het is een uiterst belangrijk onderdeel in de geschiedenis dat de mensheid tot
schuldslavernij heeft gebracht. Toch besteden de geschiedenisboeken er nauwelijks aandacht aan en is
deze historie tot dusver nagenoeg onbekend. Relaties worden niet gelegd. De achterliggende motieven
verdoezeld. Deel III handelde over de verhuizing van de wereldelite vanuit Zuid Europa naar de Nederlanden
leidend tot de „Gouden Eeuw‟ met de eerste wereldbank, effectenbeurs, multinational, aandelen, de eerste
beursmanipulaties en beurskrach. Deel IV handelt over het verraad van Oranje.
De export van de wereldbank, corporatie en bijbehorende elite naar Engeland
Alle handelingen die een moderne bank verricht worden vanaf de vroege zeventiende eeuw al door de
Amsterdamse Wisselbank gedaan; de eerste mondiale centrale bank. Het privérecht om geld te drukken
buiten het volk en de overheid om, hoort daar nog niet bij. Dat recht komt in 1694 toe aan de opvolger van
de Wisselbank als wereldbank: de Bank of England. Sindsdien is Londen het financiële hart van de wereld.
De Bank of England wordt opgericht onder de protestantse Willem III van Oranje-Nassau, Stadhouder van
Holland, Koning van Engeland en moordenaar van de gebroeders De Witt, waarbij één vermoordde broer
wordt ontkleed, ondersteboven opgehangen, ontmand en ten dele opgegeten en hun uitgerukte harten jaren
tentoongesteld. Weer is religie het alibi voor oorlog. Dit keer tegen de Katholieke Lodewijk XIV van Frankrijk
met een eeuwenlange nasleep van bloedvergieten in Noord Ierland tot gevolg. Met de bank verhuist ook de
elitaire wereldtop naar Engeland – vanaf de achttiende eeuw de nieuwe wereldmacht – en neemt de East
India Company als kopie van de VOC het zeemonopolie over.
Met de „Glorious Revolution‟ van Willem III van Oranje zou Engeland voorgoed protestants worden en een
buffer vormen, tegen „het grote gevaar‟ van de katholieken, zo luidt de officieel goedgekeurde geschiedenis.
Glorieus blijkt de revolutie bij nadere beschouwing echter vooral in die zin, dat het een triomfantelijke
machtsovername is van het elitaire kartel achter de banken dat voortaan het monopolie van geldcreatie zal
bezitten.
Auteur-onderzoeker, Eustace Mullins schrijft dat het verkrijgen van een officiële koninklijke vergunning
(charter) voor het vestigen van de Bank van Engeland – voor welke missie Willem is gesteund door de
bankiers van Amsterdam – absolute topprioriteit heeft. Mullins is een protegé van de beroemde literator Ezra
Pound die hij bezoekt als de laatste gedwongen is opgenomen in een psychiatrische kliniek vanwege zijn
mening over president Roosevelt en het bankierskartel bestaande uit ondermeer Rothschild, Warburg, Schiff
en Rockefeller, die de aanval op Pearl Harbor hebben georchestreerd en in de uiterst winstgevende Tweede
i
Wereldoorlog beide kampen volledig hebben gefinancierd.
Mullins vervolgt te vermelden dat Willems troonsbestijging de Engelse troon uitdrukkelijk heeft geplaatst in
de lijn van de Zwarte Adel, waar hij sindsdien in is gebleven. Om de huidige koning, die nog eigenmachtig
het geld creëert en uitgeeft, het veld te doen ruimen en het Engelse volk ontvankelijk te maken, veroorzaken
de Amsterdamse bankiers in 1674 een grote financiële depressie, stelt Mullins. De onrust die hierdoor wordt
veroorzaakt, plaveit de weg voor de troonsovername van het Huis van Oranje. De Amsterdamse bankiers
lanceren bovendien een hevige campagne om de leidende aristocratische supporters van het oude bewind
ii
om te kopen, aldus Mullins‟ onderzoek.
De elitaire financiers: bankiers en zwarte adel
Leningen voor de revolutie verstrekken Sefardische bankiersfamilies als Lopes Suasso, De Pinto, De
Medina, Pereira en Josef de la Vega. Baron Francisco Lopes Suasso is zelfs verbonden aan het hof als
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iii

iv

„court jew‟. Hij leent Willem III twee miljoen gulden, een astronomisch bedrag in die tijd. Zijn zoon Antonio
(Isaac) Lopes huwt in 1714 de dochter van de Sefardische Moses Mendes da Costa, de „governor‟ van de
v
Bank of England. Na zijn vestiging te Londen in 1805 trouwt de Askhenazi Nathan Mayer Rothschild de
Nederlandse Hannah Cohen, dochter van een schatrijke emigré uit Amsterdam en schoondochter van de
bankier en beurshandelaar Montefiore: “zodoende gaat hij banden aan met de hoofden van de Sefardische
gemeenschap die destijds de financiële wereld van Londen regeren via hun connectie met Amsterdam”
schrijft The Jewish Encylopedia in haar entree over Rothschild. De oligarchie van bankiers zou Engeland in
een ijzeren greep hebben. Robert McNair Wilson citeert op bladzijde 44 van zijn “The Mind of Napoleon”,
minister van financiën onder Lodewijk XVI, Jacques Necker over de situatie in het achttiende eeuwse
Engeland:
“Het Engelse systeem was een financiële dictatuur, slim verhuld als kroonrepubliek. Deze oligarchie [...]
beheerste het geld, beheerste de pers en beheerste de geldstromen van beide grote politieke partijen. Alzo
beheerste zij het hele patronaat van de Kroon enerzijds en het gehele lichaam van politiek patronaat
anderzijds.”
Van de Nederlandse bankier Solomon de Mendina is bekend dat John Churchill, een van de belangrijkste
edelen die het oude Engelse koningshuis de rug toe keren, van hem een omkoopbedrag van niet minder £
vi
vii
6,000 per jaar per jaar ontvangt. Als dank verheft Willem III De Medina tot de adelstand. Met een
bijzondere voorliefde voor de „goede zaak van het protestantisme‟ hebben de leningen echter in de verste
verten niets te maken. Dat het bij de Gorious Revolution allesbehalve om het geloof gaat maar om macht en
winstbejag, blijkt ook uit de woorden van Edwin Green in “An illustrated History of Banking”. Veel machtige
katholieke parlementsleden in het House of Lords hebben geld in de internationale Amsterdamse
Wisselbank die gebruikt wordt ter financiering van de Glorious Revolution:
“Onder degenen die op deze wijze hebben “gezorgd voor een veilig heenkomen” waren leden van het
Engelse Gemenebest Parlement en het Deense hof, de Prins Palatijn en de Republiek Venetië. De
Wisselbank werd ook gebruikt door de Spaanse Kroon ter subsidiëring van Zweden in de zestiger jaren van
de zeventiende eeuw. In dit opzicht was de Wisselbank niet enkel een openbare bank voor Amsterdam en
viii
haar burgers maar ook een veilige haven voor andere Europese regeringen en politieke belangen.”
U leest het: ook de Venetianen zijn van de partij. Maar het meest frappant is wel de bemiddeling van een
oppermachtige Italiaan waarvan men zou verwachten dat hij toch wel het minst geïnteresseerd is in de
„protestantse zaak‟. Schrijversechtpaar Rita Monaldi en Francesco Sorti onthullen in hun spraakmakende en
in romanvorm geschreven historische onderzoek “Imprimatur” dat een van Willems belangrijkste geheime
geldschieters niemand minder is dan de niet-zo-onschuldige paus Innocentius XI (1611-1689). Zelfs de
verdrijving van de katholieke James II van de Engelse troon blijkt door de corporatieve bank van het
Odescalchi imperium mede gefinancierd zijn, zo tonen de documenten door de schrijvers gebruikt voor
Imprimatur.
Benedetto Odescalchi, alias Paus Innocentius XI, wordt geboren in een rijke bankiers en koopmansfamilie
en geniet zijn opleiding bij de Jezuïeten. Hij is de zoon van een edelman uit Como, Livio Odescalchi, en
ix
Paola Castelli Giovanelli. Het schatrijke bankiersgeslacht Odescalchi is een gedistingeerde familie
x
behorend tot de Zwarte Adel van Venetië en Genua. Zwarte adel trouwt enkel met elkaar: Ook Benedetto‟s
moeder behoort tot de Zwarte aristocratie. Een bekende nazaat is H.E. Graaf Don Alberto Carlo Giovanelli
(Graaf van het Heilige Roomse Rijk). En zo is de cirkel weer rond.
De werkelijke machthebbers doen niets rechtstreeks. De bankiersfamilie van de paus gebruiken voor hun
geldverstrekkingen twee kanalen, aldus Monaldi en Sorti. De leningen van Innocentius XI komen terecht bij
zowel de Admiraliteit van Amsterdam als talloze families uit de Hollandse economisch-financiële aristocratie.
xi
Deze families komen allen voor in de Grootboeken van de familie Odescalchi. Voor ontbrekende financiën
plegen de Oranjes ondermeer valsmunterij.
“De prinsen van Oranje zouden overigens grote financiële bronnen nodig hebben voor hun
oorlogsondernemingen. […]. Als de behoeften dringend zijn, kunnen ze tot daden aanzetten een prins
onwaardig, met inbegrip van bedrog en verraad. Volgens de historicus van de mumismatiek Nicolò
Papadopoli vervalste de munt van het prinsdom Orange in de 17e eeuw zomaar de Venetiaanse zecchini,
xii
waarbij de bijbehorende sancties gemakkelijk werden ontvlucht.”
Behalve uit de geldhandel haalt de paus een groot deel van zijn winsten uit de slavenhandel. Om de feiten te
camoufleren vervalsen geschiedschrijvers in dienst van de macht de historie en verheffen en roemen de
xiii
persoon van de paus op onterechte gronden. Uiteindelijk verklaart de kerkadel hem in 1956 zalig.
Dat de enorme geldtransacties van Innocentius zo lang geheim konden blijven toont de ongekend grote
macht van de werkelijke machthebbers achter de schermen, terwijl anderen de heetste kolen uit het vuur
halen of met „false flag‟ operaties zelfs de schuld krijgen toebedeeld. Dit laatste geldt in het bijzonder voor
bepaalde groepen als geheel zoals tegenwoordig de moslims en vroeger de volgelingen van het jodendom.
De mainstream media leggen vervolgens de valse connecties tussen moslims en terrorisme of tussen joden
en de misdaden van het zionisme en de Israëlische staat.
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Willem III van Oranje en zijn verraad van de wereldbevolking aan een private geldelite
Willem heeft voor zijn toekomstige verdeel-en-heers oorlogen resulterend in eeuwen Noord-Ierse terreur,
geld nodig en klopt aan bij private financiers. De situatie is te vergelijken met het ontstaan van de Bank van
Venetië in 1171. Andere mainstream bronnen melden dat deze bankiers de ambitieuze Willem, die tot dan
enkel stadhouder is, al in Holland het koningschap van Engeland hebben aangeboden in ruil voor het recht
xiv
om geld uit te geven.
William Guy Carr schrijft op bladzijde 23 van “Pawns in the Game” (1956):
“1689: Willem van Oranje en Mary, waren afgekondigd als Koning en Koningin van Engeland. […] Hun [de
financiers] eerste doelstelling was toestemming te krijgen een Bank van Engeland op te mogen richten en de
schulden van Groot Brittannië aan hen te consolideren en zeker te stellen voor leningen verstrekt aan haar,
om de oorlogen te kunnen voeren die zij zelf initieerden. Het is van belang te bedenken dat zodra de
Nederlandse generaal [Willem van Oranje] op de troon van Engeland zat, hij de Britse schatkist overhaalde
£ 1,250,000 te lenen van de bankiers die hem daar hadden geplaatst. […] Aldus, voor de som van £
1,250,000 verkocht koning Willem van Oranje het Engelse volk [en de gehele wereldbevolking daarna] als
xv
economische lijfeigenen.”
Willem gaat akkoord met de draconische voorwaarden – zie hieronder – en verkwanselt in 1694 met zijn
xvi
„Royal Charter‟ welbewust het staatsmonopolie om geld te drukken ten dienste van het volk aan een
private partij, in ruil voor financiering van zijn oorlog en volgens anderen: het koningschap. Zo vindt de Bank
of England haar ontstaan. Daarmee heeft Willem III van Oranje zijn volk als schuldslaven uitgeleverd aan
een oppermachtig groepje elitairen en is de belangrijkste stap gezet om de wereld in gijzeling te nemen, of
zoals bankier Mayer Amschel Rothschild het later uitdrukt:
xvii
“Geef me de macht over het geld van een natie en het is me om het even wie haar wetten maakt.”
Historicus Tony Claydon zegt het zo: “Willems besluit om in 1694 de Royal Charter te vergunnen aan de
Bank [of England], een privaat instituut in eigendom van bankiers, is zijn meest relevante economische
nalatenschap. Het legde de financiële fundering voor de Engelse overname van de centrale rol van de
Hollandse Republiek en de Bank van Amsterdam (=Wisselbank] in het mondiale handelsverkeer van de
xviii
xix
achttiende eeuw.” Als model voor de nieuwe wereldbank dient de Amsterdamse Wisselbank.
Voorheen verzorgden overheden de uitgave van geld zelf. Met het nieuw verworven recht van een groep
privébankiers om onbeperkte geld te mogen creëren voor de koning tegen een rentevergoeding is het
fenomeen staatsschuld geïnstitutionaliseerd. Het is het ultieme machtsmiddel. De „Glorious Revolution‟ is
geen godsdienstrevolutie maar een „Glorious Banking Revolution.‟ Van alles wat deze revolutie teweeg heeft
gebracht bij de mensheid is de almacht van de centrale banken en de schuldslavernij de meest ingrijpende.
De rente die de bank aan de staat oplegt, vordert de staat terug via belasting van haar onderdanen. Niet
langer staat het geld ten dienste van het volk maar staat het volk ten dienste van het geld. Van „mon pauvre
peuple‟ is ook bij deze derde Willem – residerend in door Daniël Marot ontworpen lusthoven als het
weelderige Hampton Court en „Klein Versailles‟, oftewel Paleis het Loo – niet de minste sprake.
Het banksysteem van de Bank of England vormt vervolgens het model waarop nagenoeg alle huidige
centrale banken zijn gebaseerd. Door deze belangrijke rol is de City of London uitgegroeid tot het financiële
centrum van de wereld. Ook de daar gevestigde effectenbeurs is gebaseerd op de beurs te Amsterdam.
Verder bevinden zich er de oudste en belangrijkste vrijmetselaars-grootloge; de United Grand Lodge of
England, de belangrijkste kranten, alle kantoren van Britse banken, 385 buitenlandse banken en 70
Amerikaanse banken. Dit economische wereldhart is misschien wel de zwaarst bewaakte plek ter wereld en
vormt sinds 1649 een „city-state‟ binnen het Verenigd Koninkrijk, gelijk het religieuze centrum op aarde;
Vaticaanstad binnen Rome, en het militaire middelpunt van de wereld; de aparte corporatie van het District
xx
of Colombia (DC) binnen Washington. De drie vormen aparte stadsstaatjes, gedeeltelijk of geheel
onafhankelijk van het land waarin ze zich bevinden. Ze voeren elk hun eigen vlag (klik vlag Vaticaan, DC en
City) waarvan de drie sterren in de vlag van het District of Columbia zouden staan voor de drie City-States
en hebben alle drie een obelisk, het phallische symbool van almacht, verwijzend naar de zonnegod Amen
xxi
(Ra) die religieuzen wereldwijd nog altijd aanroepen als afsluiting van hun gebed (klik Vaticaan, DC en
City). De City of London staat onder leiding van The City of London Corporation met aan haar hoofd de Lord
Mayor of the City of London. De gerenommeerde Rough Guide to England zegt erover:
“De Corporation die de City bestuurt als een eenpartij-ministaat, is een ongereconstrueerd old boys‟ netwerk
xxii
waarvan de middeleeuwse praal de zeer reële macht en rijkdom camoufleert die het bevat.”
De Glorious Banking Revolution
Sir William Paterson is de officiële spreekbuis van het bankierskartel en toekomstige eigenaars van de op te
richten private Bank of England. Hij is een Schots bankier en handelsman; sterk voorstander van Grotius‟
vrijhandel. In 1685 gaat Paterson naar Amsterdam, destijds het hoofdkwartier van de Engelse Whigs, alwaar
hij deelneemt aan de revolutionaire beweging en campagne die in 1688 aan Willems intocht te Engeland
xxiii
vooraf gaat. In Amsterdam investeert hij zijn fortuin in de daar aanwezige banken, alvorens rond de
xxiv
machtsovername van Willem III naar Engeland terug te keren voor de stichting van de Bank of England.
Bij het verlenen van de Royal Charter voor de stichting van de Bank of England in 1694 heeft Willem III van
Oranje met de volgende zaken ingestemd:

Nieuwsbrief nr. 139 – 18 november 2011 - pag. 16




xxv

Het alleenrecht van de bank om geld te drukken voor de overheid (issue of notes)
Professor Caroll Quigley, voormalig mentor van Clinton, en onderzoeksjournalist Ellen Hodgson citeren
van Paterson de volgende uitspraak: “De bank heeft het recht van renteheffing op alle geld dat zij uit het
niets creëert.” Deze uitspraak is onder andere te vinden in een circulaire om aandeelhouders aan te
xxvi
trekken. Dat „niets‟ bestaat destijds uit het papiergeld dat de bank mag drukken, zonder gouddekking.
Voor elk pond goud in de kluis, mag de bank tien ponden in papiergeld uitgeven. Dit beginsel van
„fractioneel bankieren‟ passen alle moderne centrale banken tegenwoordig toe. Sinds 1971 is onder
president Nixon de goudstandaard echter helemaal opgegeven en ontstaat „geld‟ enkel bij de gratie van
xxvii
de drukpers of tegenwoordig: het toetsenbord van de computer.
xxviii

Het recht over het gecreëerde geld rente in rekening te brengen aan de staat

De rentevergoeding bedraagt 8% waarmee het fenomeen staatsschuld is geboren. Onmiddellijk wordt
betaling ingevoerd op een groot aantal goederen. De staatsschuld wordt vervolgens verhaald op de
burger in de vorm van belastingen. Door deze constructie lopen de bankiers geen risico en zijn zij
xxix
verzekerd van een „eeuwigdurend‟ inkomen.

Het papiergeld van de te vestigen Bank of England moet „legal tender‟ zijn

Dat wil zeggen, ondanks de waardeloosheid van het papier zelf, door de overheid gelegaliseerd als
betaalmiddel. Dit betekent voor de bank dat zij van haar zijde behalve voor de drukkosten geen kosten
hoeft te maken voor geldcreatie, noch het gedrukte papiergeld door werkelijke waarde hoeft te dekken,
maar door rente wel maximale winsten incasseert en zich daadwerkelijke waarde mag toe-eigenen bij
xxx
onteigening van schuldenaars.

Het onafgebroken handhaven van schuld
xxxi

Patterson wil voorzien in een „fund for perpetual interest‟, hetwelk inhoudt dat het geenszins de
bedoeling is dat wordt terugbetaald. Feitelijk is er sprake van een permanente lening waarover rente
xxxii
wordt betaald zonder de hoofdsom ooit terug te betalen.
Dit betekent niet minder dan een revolutie in
xxxiii
overheidsfinanciën.
Bij de creatie van geld voor de overheid ontstaat dus onmiddellijk schuld: geld ÍS
schuld. Zo houden de eigenaars van de bank als schuldeisers hun politieke invloed. (Willem maakt voor
zijn oorlog in 1694 een staatsschuld bij de Bank of England van 1.250,000 pond sterling tegen een
xxxiv
rente van £ 100,000 per jaar. In 1698 is deze schuld gestegen tot 1.600,000 pond).

De geldcreatie in privéhanden
xxxv

Het eigendom van de centrale Bank of England is in privé handen.

De geheimhouding van aandeelhouders

De namen van deze eigenaar-bankiers blijven geheim en zij krijgen het recht de Bank of England te
vestigen: de nieuwe centrale wereldbank. Het zijn “goed bekend staande vermogensbeheerders en
xxxvi
handelslieden van hoog aanzien.”
De corporatie: „assets‟-graaiende grijparm van de centrale bank
Naast de bank ontstaat ook de corporate East India Company, geheel naar VOC-model eveneens
onlosmakelijk verbonden aan de centrale bank en de overheid, zoals de huidige multinationale corporaties,
banken en (meeste) overheden ook een drie-eenheid vormen. Via het immense Britse wereldrijk dat de East
India Company bijeenrooft, verbreidt deze private partij de invloedssfeer van de machtselite. Opium en
slavernij zijn wederom hoofdingrediënten van de winst. De armoede en verslavingsproblematiek door de
Engelse opiumhandel is zó ernstig dat deze uiteindelijk uitmondt in de opiumoorlogen. Dr. John Coleman
stelt in “The Conspirators‟ Hierarchy” dat de luxe hooggecultiveerde „gentlemen‟ uitgezonden met de East
Indian Company uit naam van het Britse Empire “uitsluitend werden gefinancierd vanuit het enorme inkomen
xxxvii
verkregen uit de ellende van de miljoenen aan opium verslaafde Chinese koelies”.
Willem III vaardigt in 1701 opnieuw een Royal Charter uit, dit keer tot de oprichting van een corporatie voor
slavenhandel en -uitbuiting waar hijzelf aandeelhouder van is, bekend onder de vroom klinkende naam “De
vereniging ter verspreiding van het evangelie in overzeese gebiedsdelen” (Society for the Propagation of the
Gospel in Foreign Parts, thans „U‟SPG). Onder de vlag van bekering van „wilden‟ ontvoert, detineert,
transporteert en verkoopt deze organisatie mensen voor slavernij, als een van grootste ondernemingen ooit
op dit gebied zoals de Hollandse West-Indische en Oost-Indische (!) Compagnieën daar in de zeventiende
eeuw het meest bedreven in zijn (Zie “De strijd tegen de menselijkheid”). De SPG-corporatie brandmerkt de
slaven in de verzamelkampen met het woord „Society‟ om hun eigendom van de SPG te verzegelen. Zij
xxxviii
werken zich vervolgens letterlijk dood (waar kennen we deze praktijken meer van?).
Bank of England vervolgens gedomineerd door Rothschild
In de negentiende eeuw domineert de familie Rothschild de Bank of England, Britse economie en de
internationale geldhandel. Ooit begonnen in Frankfurt, de standplaats van de huidige Europese Centrale
Bank, traceert de familie haar wortels tot de Ashkenazi‟s, het eerder besproken nomadenvolk uit het
xxxix
immense Khazarië.
Aan het begin van de eeuw wordt Rothschild in één klap de machtigste en rijkste man van Engeland door
met voorkennis te speculeren op de afloop van de Slag bij Waterloo. De geschiedenis hiervan is
genoegzaam bekend: Zijn uitstekende koeriersdienst informeert hem over het verlies van Napoleon bij
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Waterloo, waarop hij op de beurs doet voorkomen alsof juist de Britten de slag hebben verloren, met als
gevolg dat beurshandelaren massaal hun aandelen van de hand doen en Rothschild ze voor een appel en
xl
een ei opkoopt. Volgens de officieel goedgekeurde bronnen is dit een legende; een mythe. Hoe Rothschild
in 1815 anders aan zijn immense vermogen zou kunnen zijn gekomen leggen deze bronnen echter verder
niet uit. Of het nu gaat om de oranjemythe of de 9/11-„Al Qaida aanslag‟: mythe verklaart men tot historie en
xli
historie tot mythe. Fair is foul, and foul is fair.
Voor Europese overheden en koninklijke families treedt Rothschild op als officiële bankier met name door
het verstrekken van enorme leningen voor grote projecten, vooral oorlogen. (Thans treedt Rothschild op als
„adviseur‟ van overheden bij privatiseringen). De overheidsleningen geven hem almacht. Met het voorwerk
verricht door Willem III kan hij nu uitspraken doen als:
“Het maakt me niet uit welke marionet is geplaatst op de troon van Engeland om het Imperium te regeren.
De man die de de geldvoorziening van Groot-Brittannië beheerst, beheerst het Britse Rijk en ik beheers de
xlii
Britse geldvoorziening.”
Zo financiert hij de Slag bij Waterloo, de Bank of England, het Suezkanaal en later de staat Israël. In 1825
verstrekt N.M. Rothschild een lening aan de Britse overheid ter voorkoming van de ineenstorting van het
Britse banksysteem. Alfred de Rothschild wordt in 1869 directeur van de Bank of England en blijft dat 20
jaar. Hij vertegenwoordigt de Britse overheid op de Internationale Monetaire Conferentie te Brussel van
1892. Steeds is de familie haantje de voorste als het gaat om centralisering van macht in privéhanden.
Slavernij, het summum van machtsmisbruik, vindt hij bij bedrijfsvoering geen probleem, zo blijkt uit de
xliii
documenten over zijn slavernijverleden, onthuld door de Financial Times. Rothschild is behalve bij het
centraliseren van bancaire macht tevens de grootste drijvende kracht ter wereld achter het centraliseren van
xliv
corporate macht door het grootschalig opkopen van bedrijven, al of niet onder eigen naam.
Rothschild en uw Staatsbank verregaand verstrengeld
In 1980 neemt Rothschild de leiding bij het internationale fenomeen van privatisering. Recentelijk heeft
Rothschild „geadviseerd‟ over meer dan duizend fusies en daarnaast enige van de grootste corporate
xlv
„herstructureringen‟ ter wereld. Het gevolg is dat corporaties wereldwijd het monopolie krijgen op de
voorziening van essentiële basisbehoeften als water, voedsel, energie, gezondheid en informatie. Met name
op de communicatienetwerken versterkt deze bank haar greep. U begrijpt natuurlijk waarom:
communicatienetwerken en media zijn de ruggengraat van machtsuitoefening. Wie de communicatie
beheerst, beheerst de mensheid. Zo heeft ABN Amro Rothschild al in 1997 het grootste Australische
xlvi
Telecombedrijf geprivatiseerd. U leest het goed: ABN Amro Rothschild! Zo staat de door uw belastinggeld
xlvii
gefinancierde commerciële staatsbank namelijk tot nu toe in het buitenland bekend (klik hier & hier). ABN
Amro is het toonbeeld van wat Mussolini typeerde als kenmerk van het fascisme, namelijk de “samensmelxlviii
ting tussen staats en corporate macht”.
De staatsbank is in 1996 een verregaande belangenverstrengeling aangegaan met Rothschild door het bundelen van de aandelaankoop op de internationale kapitaalxlix
markt. Samen met Rothschild berooft uw bank wereldwijd burgers van hun macht te beschikken over
water, energie, communicatie en voedselvoorziening, door essentiële dienstverlening hierin gespecialiseerd,
te privatiseren en over te hevelen naar de corporaties, die vaak nog gespekt worden met overheidssubl
sidies. In 1999 „adviseerde‟ Rothschild Nicaragua bij de verkoop van het staatstelecombedrijf. Na eerst het
staatsoliebedrijf Petrobras van Brazilië te hebben opgekocht, richt Rothschild zich op de Braziliaanse
li
lii
telecomsector. Fiji-telecom is eveneens al in 1996 opgekocht door de bank. Rothschild „adviseert‟ Turkije
liii
bij de verkoop van het staatsbedrijf Turk Telecom in 1999. En ga zo maar door. ABN Amro Rothschild
schrijft in haar „advies‟ over de verkoop van het Australische staatstelecombedrijf dat zij de grootste speler
zijn ter wereld op het gebied van de privatisering van telecombedrijven. Zo „adviseert‟ ABN Amro Rothschild
overheden bij de verkoop van de drie grootste Aziatische telecombedrijven, British Telecom, Deutsche
liv
Telecom en Swiss Telecom, schrijft de bank in het adviesdocument aan de Australische overheid.
De corporate leegroof van Nederland
Ook Nederland wordt leeggeroofd door deze bank. Nuts- en kleinere privébedrijven vallen ten deel aan de
banken en corporaties. Zo heeft de Nederlandse Staat 105 miljoen aandelen KPN – het nutsbedrijf ooit van
lv
uw belastinggeld betaald – verkocht aan ABN Amro Rothschild die dat aan haar „adviseerde.‟ Daarnaast is
Rothschild betrokken bij de verkoop van aandelen Super de Boer, adviseert Rothschild de staat bij de
verkoop van Fortis Corporate Insurance, adviseert Rothschild bij de verkoop van het productiebedrijf van uw
biometrische persoonsbewijs aan het Franse Sagem waardoor uw vingerafdrukken zijn beland bij de Franse
militaire industrie, adviseert de bank bij de verkoop van distributiebedrijf Hagemeyer, adviseert zij bij de
beursgang van waterleidingenfabrikant Wavin en autofabrikant Spyker. Maar de grootste troef is wel een
lvi
ander van oorsprong Nederlands bedrijf: Rothschild is als sponsor en adviseur betrokken bij Shell en
lvii
lviii
bekleedt er directiefuncties. In 1911 wordt Rothschild de grootste aandeelhouder van dit bedrijf. De
andere grootaandeelhouder is koningin Beatrix. Behalve met de ABN-Amro is Rothschild ook een
samenwerkingsverband aangegaan met de Rabobank. De laatste van oorsprong deels Boerenleenbank
gaat met Rothschild “agribusiness en voedingsbedrijven „adviseren.‟”, uiteraard volgens de regels van de
lix
corporate Codex Alimentarius.
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Terwijl tijdens de kredietcrisis vele kleinere banken en bedrijven sneuvelen, boekt Rothschild met zijn
opkoopactiviteiten in 2008 een record winststijging van 31% (€ 459 miljoen) en betaalt megabonussen aan
lx
haar staf.

De wereld in gijzeling. Deel V: Wellinks wereldbank, geruisloze motor achter opkomend
wereldfascisme
“De bekende geschiedenis van de samenleving is niet meer dan het zichtbare deel van de ijsberg. Er is een
schaduweconomie, schaduwpolitiek en eveneens een schaduwhistorie, bekend bij conspirologen.* Er zijn
[ongeziene] krachten werkzaam in de wereld, niet te stoppen voor de [machtigste] landen en zelfs
continenten. Er bestaan internationale „supra-nationale‟ en „supra-overheids‟ groepen. In overeenstemming
met de traditie, spelen de mystieke en religieuze componenten uiterst belangrijke rollen in de geschiedenis
i
van de mensheid.”
(Dr. Tatyana Koryagina, hoofdeconoom Russische Ministerie van Economische Zaken, 2001).
De wereld is in gijzeling. Sinds de kredietcrisis breiden de banken hun macht in sneltreinvaart uit door niet
langer enkel de derdewereldlanden maar álle naties aan een wurgend schuldinfuus te koppelen. De
fenomenale renteschulden verhalen overheden via belastingen op de burgers. Het doel is gecentraliseerde
totaalcontrole.
Na de totstandkoming van de centrale banken ontstaat de “centrale bank der centrale banken” als verdere
centralisering en bijgevolg vergroting van de bankiersmacht. Weinigen hebben van haar gehoord. Toch is
het de wereldbank in spe met politietaken. De stichting gebeurt onder dubieuze omstandigheden door
mensen van dubieus allooi. Vandaag de dag zitten lieden van precies hetzelfde allooi achter de knoppen: de
Greenspans, Bernankes, Trichets, Kissingers, Wolfowitzen, David Rockefellers en Jacob Rothschilds. De
bank opereert in het uiterste geheim buiten alle democratische principes om en is succesvol in het bouwen
van de “New International Economic Order”. Langzaam treedt de bank vanuit haar schimmige, „low profile‟
achtergrond in de openbaarheid. Zij wordt de motor achter „global governance.‟* Om de wereldbevolking
daarvoor rijp te maken kan een kredietcrisis een nuttig instrument zijn…
Het voorwendsel tot oprichting en het volk daarvoor geofferd
The Bank of England was lange tijd de enige en daarna belangrijkste centrale bank ter wereld. In de
twintigste eeuw verandert dit. De BIS verschijnt ten tonele. De BIS-bank of Bank voor Internationale
Betalingen ziet het levenslicht als gevolg van het klassieke spel van een gecreëerd probleem, de reactie van
de massa en de geboden „oplossing‟. De formule is daarbij steevast: probleem-reactie-oplossing. Deftiger
gezegd: these-antithese-synthese volgens de Hegeliaanse dialectiek. De uitkomst staat hierbij tevoren al
vast.
De Wall Street Crash in 1929 en de navolgende „crisis‟ versterken het excuus voor de centrale bankiers om
op 20 januari 1930 te Den Haag deze Bank for International Settlements (BIS) op te richten met haar
hoofdvestiging in het Zwitserse Bazel. De deelnemende landen binden zich aan de BIS door ondertekening
toepasselijkerwijs in Nederland – het land van waaruit het huidige banksysteem immers is ontstaan – van
het internationale Hague Agreement.
Duitsland moet 132 miljard goudmark per jaar betalen als gevolg van het Verdrag van Versailles dat de
Eerste wereldoorlog in 1919 officieel beëindigde (= probleem). De Duitse economie verkeert op de rand van
de afgrond en kan als grootste economie van Europa de andere economieën meeslepen in deze crisistijd als
er niet onmiddellijk wordt ingegrepen. De werkloze en hongerige Duitsers zijn radeloos en tot alles bereid om
hun kinderen te voeden. De roep om maatregelen en regulering zwelt aan (= reactie).
ii
Het is Hjalmar Schacht die het voorstel doet tot de oprichting van de BIS. Schacht is de president-directeur
van de Duitse Reichsbank en Hitlers latere Nazi-minister van Economische zaken verantwoordelijk voor de
geldstromen nodig voor de Führers oorlogsmachine. Behalve Schacht staan Charles Dawes en Owen
Young aan de basis van de BIS. Als representanten van het internationale bankenkartel binnen de
Amerikaanse overheid, bedenken zij een „hulpplan‟ voor de heropbouw van de Duitse economie waarbij zij
het land opzadelen met een lening van $ 800 miljoen zodat feitelijk op alle Duitse bezittingen een kolossale
hypotheek komt te rusten en het land volledig aan de bancaire ketting ligt. De betalingen zouden plaats
moeten vinden via een intermediair en toezichthouder op de Duitse herstelbetalingen, is de officiële uitleg
voor de noodzaak van de BIS (=oplossing).
iii
Het eigenlijke plan is een bedenksel van bankier J.P. Morgan. Zowel J.P. Morgan, Dawes en Young zijn
Rothschild agenten, aldus diverse schrijvers waaronder Anthony Sutton, Andrew Hitchcock en William Dean
A. Garner. Garner, „ghostwriter‟ van auteurs in de New York Times, stelt zelfs:
“De BIS is het Rothschild spaarvarken. Centrale banken zijn illegaal opgerichte private banken die in
iv
eigendom zijn van de Rothschild bankiersfamilie”.
De aldus ontstane schulden, verhoogd door onbetaalbare rentes, veroorzaken bezuinigingen, afbraak van
verworven rechten (=vrijheden), massawerkloosheid en honger. Uiteindelijk maakt deze wurgconstructie het
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Duitse volk zo desperaat dat zij massaal stemmen op Hitlers partij, de NSDAP, met de bekende gevolgen.
Kolen- en staalbaron Fritz Thyssen, een van Hitlers belangrijkste financiers zegt hierover:
“Ik heb me tot de Nationaal Socialistisch Democratische Partij gewend pas nadat ik overtuigd raakte dat het
gevecht tegen het Young Plan onvermijdelijk was als een complete ineenstorting van Duitsland voorkomen
v
zou moeten worden.”
Het werkelijke doel: een wereldsysteem van financiële controle in privéhanden
Bij nader inzien blijken de betalingsproblemen van Duitsland echter niet de werkelijke reden te zijn voor de
oprichting van de BIS. Het oprichtingsdocument bevat namelijk een veel vergaander doelstelling waarin
Duitsland zelfs in het geheel niet wordt genoemd: “De doelen van de bank zijn: het bevorderen van de
samenwerking van centrale banken en het bieden van aanvullende faciliteiten voor internationale operaties;
en het handelen als bewindvoerder of vertegenwoordiger voor wat betreft internationale financiële
vi
schikkingen aan haar toevertrouwd in overeenstemming met de afspraken met de betrokken partijen.”
Duidelijk is hier de centrale plaats en overkoepelende functie die de BIS heeft: een centrale bank der
centrale banken en centralisering staat gelijk aan een toename van macht omdat elders macht wordt
weggenomen.
De beroemde Harvardprofessor Carroll Quigley, adviseur van Amerika‟s Ministerie van Defensie, lid van de
Council on Foreign Relations en mentor van Clinton, heeft als ingewijde jarenlang de werking van het
banksysteem kunnen bestuderen. Hij heeft een duidelijke visie op het werkelijke doel van de BIS. In zijn
boek “Tragedy and Hope” beschrijft hij bovengenoemd consortium van centrale bank-directeuren dat als een
geheim genootschap opereert en besluit tot de vorming van de BIS-bank. De Bis-Bank is, aldus Quigley, de
„apex‟, de spil in het machtsweb van centrale banken. Hij beschrijft dat treffend met de woorden:
“De machten van het financiële kapitalisme hadden een verstrekkend doel, niets minder dan het creëren van
een wereldsysteem van financiële controle in privéhanden, in staat het politieke systeem van elk land en de
wereldeconomie in zijn geheel te overheersen. Dit systeem zou bestierd moeten worden op feodale wijze
door de centrale banken van de wereld, die gezamenlijk opereren door middel van geheime afspraken
gemaakt in de vele bijeenkomsten en conferenties. De spil van het systeem zou de Bank voor Internationale
Betalingen in Bazel, Zwitserland moeten worden, een private bank in eigendom van, en beheerst door de
centrale banken van de wereld, welke zelf private corporaties vormen. Elke centrale bank […] zou zich
beijveren om haar regering te domineren door haar vermogen leningen aan de Schatkist te bepalen, de
buitenlandse valuta te manipuleren, de mate van economische activiteit in een land te sturen en
meewerkende [collaborerende] politici te beïnvloeden met als dank financiële beloningen in de
vii
zakenwereld.”
Professor Anthony Sutton komt na zijn onderzoek tot dezelfde conclusies als Quigley. In hoofdstuk 1 van
“Wall Street and the Rise of Hitler” noemt hij de BIS “The Apex of Control.” Over de werking en invloed van
het feodale systeem van financiële controle in privéhanden waarover Quigley schrijft, vervolgt hij:
“Dit feodale systeem functioneerde in de jaren twintig van de vorige eeuw zoals het vandaag de dag nog
steeds functioneert, via het medium van de private centrale bankiers in elk land die de nationale
geldvoorziening van afzonderlijke economieën beheersen. In de twintiger en dertiger jaren van de vorige
eeuw, beïnvloedden het New Yorkse Federal Reserve Systeem, de Bank of Engeland, de Reichsbank te
Duitsland en de Banque de France eveneens min of meer het politieke apparaat van hun landen afzonderlijk
op indirecte wijze door beheersing van de geldvoorziening en het scheppen van een monetaire omgeving.
Een directere invloed werd gerealiseerd door te voorzien in politieke fondsen, of het wegnemen van steun
aan politici en politieke partijen. In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, weet President Herbert Hoover zijn
verlies in 1932 aan het wegnemen van steun door Wall Street en de switch van de financiën en invloed van
Wall Street naar Franklin D. Rooseveldt. Politici die ontvankelijk zijn voor de doelen van het financieel
kapitalisme en universiteiten productief in ideeën voor wereldcontrole bruikbaar voor de internationale
viii
bankiers, worden in het gareel gehouden met een systeem van beloningen en straffen.”
De BIS-financiers/eigenaars betrokken bij de oprichting, bestaan uit zes private centrale landsbanken en drie
„gewone‟ private banken, te weten: J.P. Morgan & Company, First National Bank of New York (nu
ix
x
Citygroup ) and First National Bank of Chicago (nu onderdeel J.P. Morgan ). De laatste drie banken hebben
een meerderheidsbelang in de Federal Reserve Bank (FED), een private bank die fortuinen verdient aan het
drukken van het overheidsgeld uit het niets, gelijk de overige private centrale banken, en daar bovendien
nog rente voor rekent. Aan de aldus ontstane staatsschuld gaat het hoofdbestanddeel van uw belastingen
op. Deze oplichting stelt wijlen Aaron Russo, voormalig vriend van de Rockefellers, aan de kaak in zijn film
“Freedom to Fascism” welke in 2006 een staande ovatie ontvangt tijdens het filmfestival te Cannes.
Na de oprichting van de BIS te Den Haag is de Tweede Wereldoorlog het middel om de wereld rijp te maken
xi
voor een verdere centralisering van de macht „voor vrede, veiligheid en democratie‟ met de introductie van
talloze mondiale controle-instituten. In Bretton Woods besluiten politici van 44 landen uit naam van de
banken en corporaties die zij dienen, tot de oprichting van het Internationaal Monetair Fonds en de
Wereldbank onder het voorwendsel dat vrije handel toch zo‟n probaat middel is tegen toekomstige oorlogen,
oorlogen die door hetzelfde banken- en corporatiekartel aan beide zijden gelijkelijk zijn gesteund en
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gefinancierd. Dit laatste is door verschillende schrijvers onweerlegbaar aangetoond. De bekendste is
opnieuw Anthony Sutton, naar mijn idee een van de helden van de twintigste eeuw, met zijn trilogie
“Wallstreet and and the Bolshevik Revolution” (1974), “Wall Street and the Rise of Hitler ” (1976) en “Wall
Street and FDR” (= Federal Reserve System. 1976). De financiering en steun van Hitler door „respectabele‟
Europese banken en bedrijven als Shell en Philips, komt uitgebreid aan bod in Jacques R. Pauwels
uitstekende “Big Business met Nazi-Duitsland” (2009).
Opbrengst goud concentratiekampmoorden witgewassen door de BIS
De secretaris van President Roosevelt, Henry Morgenthau, verricht in de jaren voor en tijdens de Tweede
Wereldoorlog onderzoek naar de lotgevallen van de BIS, verzamelt bewijsstukken en beschrijft zijn
bevindingen in dagboeken. De BBC documentaire “Banking with Hitler” (1998) toont op basis van onder
meer deze dagboeken, dat niet alleen de Zwitserse banken maar het gehele internationale bankenkartel
xii
betrokken is geweest bij de financiering van Hitler. De BIS is daarbij de spil. Bij de directie van de BIS zitten
bankiers van de Bank of England zij aan zij met Nazi-kopstukken als Hermann Schmitz, directeur van IG
Farben; Kurt von Schroeder, directeur van de JH Steinbank te Keulen, tevens gezaghebbend medewerker
en financier van de Gestapo; Walther Funk, president van de Reichsbank als opvolger van de eerder
genoemde Schacht en Emil Puhl als vice-president.
Onder het offeren van jonge burgerlevens op het slachtveld, verzorgt de BIS de witwastransacties van
geplunderd goud uit de Europese nationale schatkisten en betaalt daarvoor dividend aan centrale banken
als de Bank of England. De nazi‟s roven het goud uit de kluizen van Europese landen als Oostenrijk,
Nederland en België dat vervolgens via de BIS omgezet wordt in Duitse goudmarken. Als de Tsjechen aan
de beurt zijn om door tussenkomst van de BIS beroofd te worden proberen zij hun 6,000,000 GBP aan goud
te parkeren bij de Bank of England.
BIS-lid en president-directeur van de Bank of England, baron Norman Montagu blijkt, zoals het merendeel
van de corporate wereldtop, een fervent supporter van Hitler en een hechte vriend van diens minister van
Economische Zaken, Hjalmar Schacht, verantwoordelijk voor de geldstromen naar de nazi-oorlogsmachine.
Van diens kind is Montagu peetvader. Montagu stuurt het Tjechische goud terug naar de BIS. Hoewel het
Nederlandse goud eveneens is geplunderd, komt het goud door toedoen van de Nederlandse BIS-president
xiii
J.W. Beyen vervolgens bij Hitler. Hier zien we voor de zoveelste keer dat de belangen van centrale
bankpresidenten niet liggen bij de afzonderlijke landen die zij behoren te dienen. Beyen volgt in 1937 de
Nederlander L.J.A. Trip op als BIS president (later opgevolgd door Thomas McKittrick) en zet zich na de
xiv
oorlog in als directeur voor het IMF en voor de Europese Economische Gemeenschap , het geesteskind
xv
van Hitlers rijksbankpresident Walter Funk.
Bij de winsten uit concentratiekampgoud en de verwerking door de BIS is sprake van een ware kringloop:
Terwijl de BIS fondsen beschikbaar stelt voor de concentratiekampen, wordt de opbrengst van de
omgebrachten, bestaande uit grote voorraden gouden en zilveren munten, etuis, horloges, tanden, gespen,
brillen en pennen, weer helder witgewassen door de BIS, zo blijkt uit de bovengenoemde BBCxvi
documentaire. Charles Higham beschrijft in “Trading with the Enemy” hoe de BIS de verwerking op zich
neemt van “omgesmolten goud vanuit het bezit van de Reichsbank aan tandvullingen, brilmonturen,
sigarettendoosjes, en aanstekers, en trouwringen van de vermoordde joden.” Een getuige verklaart later
over het BIS-goud uit concentratiekampen: “We wisten allemaal dat deze plaatsen de locaties van
concentratiekampen waren. Het was de tiende zending, in november 1942, van goud uit tandvullingen. De
xvii
kwantiteit van goud uit tandvullingen werd ongewoon groot.”
Tijdens de internationale Bretton Woods monetaire conferentie in juli 1944 introduceert Morgenthau het
vraagstuk van door de nazi‟„s geroofde eigendommen en de betrokkenheid van de BIS bij het witwassen van
de opbrengsten. Hij geeft als commentaar op de voormalige Nederlandse BIS-president Beyen, die daar
aanwezig is als hoofd van de Nederlandse delegatie: “Als iemand op enig moment iets meer over hem zou
xviii
willen weten in het Britse Parlement, dan hebben wij hier een zeer interessant document.” Ondanks de
misdaden van de BIS gedurende de oorlog door Morgenthau aan de kaak gesteld, verzet Nederland zich in
xix
de persoon van Beyen tijdens de conferentie tegen stemmen die roepen om het opheffen van de BIS.
De private centrale banken hebben samen met de BIS uitgebreid gecollaboreerd met de nazi-autoriteiten.
De betrokkenen zijn na de oorlog nooit vervolgt. Morgenthaus onderzoek is direct na de oorlog stopgezet
xx
terwijl leden van zijn staf worden aangeklaagd wegens communisme. In 1952 wordt Beyen minister van
Buitenlandse Zaken. Het historische overzicht op de website van de BIS rept met geen woord over het nazixxi
verleden.
De BIS: het ideale witwasstation
De BIS is ideaal als witwasstation voor crimineel geld uit hoofde van een van haar voornaamste functies: het
xxii
optreden als „agent‟ voor de afzonderlijke (centrale) banken. Zo schrijft Anthony Sutton dat Brown
Brothers, Harriman tijdens de Tweede Wereldoorlog geld naar Nazi-Duitsland door kan sluizen door het
eerst over te maken aan de BIS. De BIS zorgt vervolgens dat het geld bij de Nazi‟s terechtkomt. De
„discretie‟ van de BIS maakt controle onmogelijk. Charles Higham schrijft in “Trading With The Enemy, How
the Allied multinationals supplied Nazi Germany throughout World War Two” dat de BIS in de oorlog fungeert
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als “Een geldtrechter voor Amerikaanse en Britse fondsen die uitmondde in Hitlers geldkisten om Hitlers
xxiii
oorlogsmachine op te bouwen.”
Bij de huidige BIS is de mentaliteit nog altijd hetzelfde: business a usual ten koste van de mensheid.
Voormalig MI6-geheim agent en ingewijde Dr. John Coleman zegt over de BIS en IMF:
“Laat me u zonder enige twijfel zeggen dat beide banken niets anders zijn dan intimiderende witwas stations
voor de drugshandel. De BIS ondermijnt elk land dat de IMF kopje onder wil doen gaan door het opzetten
van wegen en middelen ten behoeve van het gemakkelijk uitvloeien van vluchtkapitaal. De BIS herkent,
noch maakt enig onderscheid tussen vluchtkapitaal en witgewassen drugsgeld. De BIS handelt volgens
gangster methodieken. Als een land zich niet wil onderwerpen aan de roof van haar rijkdommen door het
IMF, zegt de BIS in feite, “Mooi, dan zullen wij u breken door middel van de enorme voorraad aan
xxiv
drugsdollars die wij tot onze beschikking hebben.”
De drie-eenheid van de BIS, IMF en Wereldbank uit zich ook in hun gezamenlijke website met mondiale
xxv
schuldstatistieken: www.jedh.org
In basis is de BIS een enorm doorsluis fonds voor global government door welk de bank geld van burgers
heimelijk kan overmaken aan het IMF. “Bijvoorbeeld […] geld van belastingbetalers kan door de BIS naar het
IMF doorgesluisd worden en vandaar uit naar overal. In essentie wast de BIS het geld wit aangezien er geen
specifieke rekenschap gedaan wordt vanwaar bepaalde geldstortingen vandaan kwamen en waar ze naar
xxvi
toegingen” schrijft journalist en econoom Doug Casey.
Het manipuleren van geldstromen en ensceneren van crises
De machthebbers achter de centrale banken onder supervisie van de BIS, manipuleren de geldstromen naar
believen en ensceneren crises die het excuus genereren om de macht verder te kunnen concentreren. De
grote econoom Milton Friedman zegt tijdens een uitzending voor National Public Radio in 1996:
“De Federale Reserve Bank is zondermeer de veroorzaker van de Grote Depressie door de totale
xxvii
geldhoeveelheid in omloop met een derde te verminderen in de jaren 1929 tot 1933.”
Enorme sommen geld onttrekken de banken aan het systeem of pompen zij er juist in door “uit het niets”
geld de creëren. Precies hetzelfde gebeurt tijdens de geënsceneerde „kredietcrisis‟ waarin we ons
momenteel bevinden. Deze crisis is eveneens ontstaan door een tekort aan geld. Op de „magische‟ datum
xxviii
11 september
– exact zeven jaar nadat de machthebbers 3000 burgers slachtofferen tijdens de eveneens
geënsceneerde terroristische aanslag op het WTC om volgens de bekende probleem-reactie-oplossing
formule draconische vrijheidsbeperkingen in te kunnen voeren – op de magische datum 11 september 2008,
onttrekken de wereldmeesters binnen twee uur 550 miljard dollar aan het betalingsverkeer. De Amerikaanse
afgevaardigde en ingewijde Paul Kanjorski deelt in een flits van uitzonderlijke eerlijkheid tijdens een livetelevisieuitzending van het respectabele C-Span op 27 januari 2009, aan de kijkers mee dat de
wereldeconomie een slagaderlijke bloeding heeft opgelopen die leidt tot de mondiale crisis:
“Hier zijn de feiten, we hoeven het niet eens over deze dingen te hebben: Op donderdag [11 september] om
ongeveer elf uur „s ochtends, nam de Federal Reserve een enorme geldontrekking waar uit rekeningen van
de geldmarkt in de Verenigde Staten ten bedrage van 550 miljard dollar, onttrokken in slechts twee uur. We
[schatkist] ondergaan een elektronische bankrun. [Dit] zou de gehele economie van de Verenigde Staten
doen ineenstorten en binnen 24 uur zou de wereldeconomie zijn ingestort. Ze besloten de geldrekeningen te
sluiten. Als ze dat niet hadden gedaan, zou dat het einde van ons economisch systeem betekenen en het
xxix
politieke systeem zoals we dat kennen.”
Op 10 februari 2009 bevestigt financieel analist Daniel Gross de feiten genoemd door Kanjorski in het
programma Countdown with Keith Olbermann. De media geven er verder geen aandacht aan.
Probleem-reactie-oplossing: voormalige Nazi-bank thans primaire motor achter global governance
Na deze tweede 11 september-ramp is het dus opnieuw „crisis‟. In oktober 2008 komen de centrale bankiers
daarom bijeen op de IMF-Wereldbank „spoed‟conferentie in Washington om te bespreken welke bank nu in
het heetst van de kredietcrisis als Wereldbank zou kunnen fungeren. De huidige Wereldbank en het
Internationaal Monetair Fonds zouden niet voldoen als economische politie. De wereldeconomie is de
ineenstorting nabij.
De Telegraph die op 8 oktober verslag doet opent met de vraag “Heeft de wereld een nieuwe bancaire politie
nodig?”, en besluit haar artikel met het bevestigende antwoord van Danny Gabay, voormalig econoom bij de
Bank of England, die de hooggeplaatsten toespreekt met de woorden:
“Het antwoord zou zich wel eens recht voor onze neus kunnen bevinden, in de hoedanigheid van de Bank
van Internationale Betalingen (BIS) […] De IMF heeft de neiging haar waarschuwingen over economische
problemen in heel diplomatieke taal te verpakken, maar de BIS is onafhankelijker en veel beter
xxx
gepositioneerd om zoiets af te handelen als zij de macht krijgt om dat te doen.”
Inmiddels heeft de BIS haar anonimiteit afgelegd. Enige tijd geleden heeft de bank het verlopen hotel waar
zij eerst haar schimmige hoofdkwartier had, verwisseld voor twee ultra moderne torens die, als het
opgeblazen New-Yorkse WTC destijds, onderling door een gang zijn verbonden. De hoogste heet in de
volksmond de Toren van Basel, herinnerend aan de Toren van Babel, waar de verdeeldheid onder de
mensheid zou zijn aangevangen. Een toepasselijke titel als men bedenkt dat deze en andere banken de
verdeeldheid onder mensen in de vorm van revoluties, wereld- en andere oorlogen hebben gefinancierd.
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In de Botta toren bevindt zich ook de deur naar de aan Rothschild gelieerde ABN-AMRO, welke een
xxxi
binnendeur heeft naar de BIS-bank, de enige bank die een kantoor met de BIS deelt.
Op 26 april 2010 dit jaar komt het hoge woord eruit. Voor het promotieorgaan van de Nieuwe Wereld Orde,
de Council on Foreign Relations (CFR) te New York, zegt de President van de Europese Centrale Bank en
Bilderberger, Jean Claude Trichet in een toespraak getiteld “Global Governance Today” dat de BIS de
xxxii
primaire motor wordt achter de mondiale economie en global governance*.
De BIS: besturing van de financiële wereldorde in het opperste geheim
Harpers Magazine van november 1983 bevestigt Quigleys systeem van bijeenkomsten waar centrale
bankiers geheime afspraken maken, buiten elke democratische controle om. In een artikel genaamd “Ruling
the World of Money” noemt de schrijver de bank “de meest exclusieve, geheime en machtigste supranationale club ter wereld” waar de werkelijke zaken worden gedaan in “een soort binnenste club van
ongeveer een half dozijn machtige centrale bankiers”, deze binnenste cirkel hebben het “vaste geloof dat
centrale banken onafhankelijk van hun regeringen behoren te handelen.” Het hoofd van de BIS doet in de
aanhef een uitspraak die herinnert aan een eerdergenoemd citaat van Rothschild:
xxxiii
“Ik kan geen politici gebruiken, ze missen het beoordelingsvermogen van centrale bankiers.”
Gelijk bij de Bilderbergbijeenkomsten hebben de deelnemers geheimhoudingsplicht en mag de pers niet
aanwezig zijn. Kennis geeft het volk macht. De BIS-bank en de bijbehorende elitaire wereldtop die zij in
werkelijkheid dient, doet er alles aan om de absurde en onmenselijke waarheid van het banksysteem onder
de tafel te houden. In zijn boek,”The Naked Capitalist” waarin hij net als Dr. Anthony Sutton, Prof. Caroll
Quigley, Dr. Jaques R. Pauwels en vele anderen, aantoont dat bankiers en industriëlen de wereldwijde
opkomst van het communisme en fascisme organiseren en financieren, zegt Prof Dr. Willard Cleon Skousen:
“Niets doet het internationale establishment zo in paniek geraken als de mogelijkheid van een dreigende
onthulling. Zodra het publiek gevaarlijk bewust is geworden van de samenzweringsprocessen die rond hen
opereren, is de immense, in elkaar grijpende machtsstructuur van de gehele Londen-Wall Street combinatie
in de hoogste versnelling geraakt en ter redding aangesneld. Radio, TV, kranten, tijdschriften, beleidsmakers
van de overheid, autoriteiten uit de universitaire wereld en andere hooggeplaatste opiniemakers, zijn allen
begonnen aan de voordracht van een zorgvuldig geprepareerde zin, geconstrueerd om het publiek te
xxxiv
pacificeren en weer terug in slaap te sussen.”
De maatregelen voor als de massa ontwaakt
Om eventuele represailles van ontwaakte burgers voor te zijn heeft de BIS zichzelf, gelijk de vorstenhuizen
en hoogste kerkadel, boven de wet gesteld en in een “Protocol betreffende de immuniteit van de Bank voor
Internationale Betalingen” een aantal maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn in het “Agreement
between the Swiss Federal Council and the Bank for International Settlements to determine the Bank‟s legal
status” formeel door de Zwitserse federale regering goedgekeurd en bekrachtigd:

Diplomatieke onschendbaarheid voor de BIS-staf/-bankiers en voor wat zij met zich meedragen.

Gelijk ambassades, immuniteit voor alle gebouwen en kantoren van de BIS.

Geen supervisie of kennis van de bankhandelingen door welke autoriteit van de overheid dan ook.

BIS-stafleden/ -bankiers zijn boven de wet gesteld, zij vallen niet onder de (plaatselijke) wettelijke
bepalingen en rechtspraak (jurisdictie).

Immuniteit van BIS-staf voor arrestatie of gevangenneming en immuniteit voor confiscatie van bagage.

Immuniteit van BIS-staf voor jurisdictie zelfs na het volbrengen van hun missie, voor handelingen
uitgevoerd ten behoeve van hun taak, inclusief gesproken en geschreven woorden.

Geen restricties op immigratie. Ontheffing voor zichzelf, hun echtgenoten en kinderen van welke
immigratierestricties dan ook, van registratieformaliteiten voor vreemdelingen en van verplichtingen die
verband houden met dienstplicht in Zwitserland.

Vrijheid om alle communicatie van allerlei soort te versleutelen. Het recht codes in officiële
communicatie te gebruiken of het recht documenten te zenden of ontvangen via koeriers of
diplomatieke post.
xxxv

Geen belastingen op welke transactie dan ook, salaris incluis.
Volksverraad en financieel terrorisme van eigen bodem
De BIS-directie bestaat uit de presidenten van de belangrijkste centrale banken die hiervoor, ondanks hun
cruciale taak, volledig buiten democratische beginselen of controle, zijn benoemd en aan geen enkele
overheid verantwoording schuldig zijn. Epstein stelt in bovengenoemd artikel “Ruling the World of Money”
dat er nog een binnenste cirkel is van ongeveer een half dozijn bankdirecteuren (Duitsland, U.S.,
Zwitserland, Italië, Japan and Engeland). Prominent CDA-er Nout Wellink is behalve president van de
Nederlandsche Bank (DNB); trouw Bilderbergbezoeker, lid van de Trilaterale Commissie (=bankiers
lobbyorganisatie. Lid v.a. 2005), lid van de groep van 10 „Governors‟ (Het comité van G10 centrale bank
presidenten), directielid van het International Monetair Fonds, lid van de Financial Stability Board en lid van
de directieraad van de private Europese Centrale Bank. Maar bovenal is Wellink bij de Bank voor
Internationale Betalingen betrokken als lid vanaf 1997, van 2002 tot 2006 als voorzitter en tot op de dag van
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vandaag als directielid (2010). Volgens de BIS zou het gebrek aan regulering de kredietcrisis hebben
veroorzaakt. Toevalligerwijs zijn de jaren onder Wellinks voorzittersschap precies de cruciale jaren dat de
BIS, na het uiteenbarsten van de internetbubbel en diverse Wall Street schandalen rond bedrijven als Enron,
een einde had kunnen maken aan de zelfregulering op Wall Street en de huidige kredietcrisis had kunnen
voorkomen. Maar wellicht was dat geheel niet de bedoeling…
Trichet maakt tijdens zijn toespraak “Global Governance Today”* voor het Council on Foreign Relations veel
duidelijk. De oorzaak van de crisis zou, zoals gezegd, liggen bij de financiële wildgroei. De BIS zou, onder
leiding van Wellink, alles hebben gedaan maar juist niet hebben kunnen ingrijpen omdat landen en hun
inwoners niet met hun tijd meegaan en nog te zeer aan hun grenzen en autonomie vasthouden. Het ligt dus
aan de landen die het ingrijpen beletten en dat terwijl het publiek juist „recht‟ heeft op financiële stabiliteit.
Het is, aldus Trichet,
“het gebrek aan coördinatie in financiële regulering voor de crisis die bindend was, en financiële instituten
stimuleerde zich over te geven aan een grote mate van financiële wildgroei.” […] Dit was het onvermijdelijke
resultaat van het feit dat de financiële spelers meer en meer mondiaal opereerden en ondanks de
opmerkelijke pogingen van het Basel Comité [=BIS] voor wat betreft de bancaire sector, bleef de financiële
regulering grotendeels nationaal. [...] Het mondiale publieke recht op internationale financiële stabiliteit is
xxxvi
een gebied waar hervorming noodzakelijk is.”
Maar gelukkig is de „oplossing‟ nabij met een dwingend wereldsysteem gevuld met een veel sterkere
concentratie aan macht en onbetwistbare mandaten:
“De crisis heeft getoond dat hiaten in het systeem van global governance – in termen van zowel efficiëntie
als legitimiteit – moeten worden gevuld. Dit kan gedaan worden – en wordt momenteel daadwerkelijk
xxxvii
gedaan – door het mandaat van bestaande internationale instituten te versterken.”
De keuze lijkt gemaakt, global governance (wereldregering) aangestuurd door het internationale
bankenkartel:
“Een dimensie van internationale samenwerking waarvan ik vind dat deze bijzonder goed heeft gewerkt
gedurende de financiële crisis is die van de centrale banken geweest – zowel bilateraal als gekanaliseerd
xxxviii
door de diverse Basel-gebaseerde comités (=BIS).”
Deze Global Economy Meetings van 31 directeuren in het BIS hoofdkwartier te Basel, die “zo bijzonder goed
hebben gewerkt” maar blijkbaar een andere doelstelling hebben dan het oplossen van de kredietcrisis,
schuift Trichet onder vurige instemming van het CFR-publiek, vervolgens naar voren als
xxxix
“de belangrijkste groep voor global governance.”
Gelet op zijn rol in de BIS, bovengenoemde functies en hun verwevenheid met de principes van het
mondiale corporatisme, is het bijna onmogelijk voor te stellen hoe Wellink het Nederlandse volksbelang ooit
dacht te hebben kunnen dienen. Uit zijn uitspraken blijkt dat zijn affiniteiten ergens anders liggen en dezelfde
zijn als die van Trichet en de andere Bilderbergers. In het Internationale vaktijdschrift „The Banker‟ van 5
januari 2009 geeft Wellink aan dat hij tezamen met collega centrale bankpresidenten en wereldleiders “de
creatie van een financiële nieuwe wereld orde [heeft] besproken om het oude Bretton Woods systeem uit
1944 te vervangen.” Wellink, gelooft in verdere centralisatie van het monetaire systeem: “de financiële
nieuwe wereld orde moet [zich] concentreren op een betere, grensoverschrijdende samenwerking tussen de
xl
centrale banken, leiders en internationale lichamen.”
Wellinks orde
Wellinks wereldbank en financiële nieuwe wereldorde zijn aanstaande: volgens Quigley een feodaal
wereldsysteem van financiële totaalcontrole in privéhanden. De Nederlandse overheid en het koningshuis
hebben zich daartoe eeuwenlang aan de eigenaars van het internationale bankenkartel en de corporaties
geprostitueerd en een hoofdrol gespeeld in de totstandkoming van de huidige desolate toestand van de
wereld. Nu loopt Nederland opnieuw voorop in de ontwikkelingen.
De doelen en mentaliteit van de BIS – „business as usual‟ ten koste van de mensheid en het leven op aarde
– zijn sinds de Nazi-tijd onveranderd. Nazisme, fascisme, corporatisme: het zijn drie gezichten van hetzelfde.
Menslievendheid is hier vreemd. Het banksysteem is het vehikel geweest tot manipulatie naar een
wereldregering met een wereldleger, wereldbank en wereldmunt. De BIS, Wellinks feodale wereldbank in
spe, blijkt de motor achter deze global governance, het corporate wereldfascisme. Met het verdwijnen van
het muntgeld en de koppeling van iedere persoon en al zijn geldtransacties – evenals uiteindelijk zijn
medisch-, kind-, politie-, bank-, uitkerings- en arbeidsdossier; zijn internet-, telefoon-, koop- en reisgedrag;
zijn kredietregistratie, leenhistorie, biometrische gegevens en mogelijk DNA-materiaal – aan één
persoonsnummer in een centrale database, is het zover. Door een eenvoudige druk op de knop verschijnt
uw persoonsprofiel: uw virtuele „echte‟ en legitieme ik voor iedere „professional‟, waar ook ter wereld.
Sommige trouwe journaalkijkers en tevreden NRC-lezers ervaren dit als de ultieme vorm van veiligheid…
In werkelijkheid betekent dit het einde van uw zelfbeschikking.
Laten wij het zover komen?
*„Conspirologen‟ = deskundigen op het gebied van samenzweringen.
* Global Governance = het nieuwe, minder beladen eufemisme voor de wereldregering volgens de New
World Order (=mondiale corpocratie).
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Moederbedrijf (“ultimate holding company”) gevestigd in Nederland
lxi
Concordia BV, gevestigd aan de Apollolaan 133-135 te Amsterdam is de onopvallende naam van het
overkoepelend bedrijf waaronder Rothschilds Continuation Holdings AG valt, dat op zijn beurt weer het
moederbedrijf is van de verschillende Rothschild banken met de hoofdvestiging in Londen. In elk geval tot
2007 is deze Nederlandse koepelvestiging het uiteindelijke moederbedrijf van waaruit Rothschild en Cie het
gehele bankimperium bestiert, aldus, ondermeer de nieuwsdienst van de London Stock Exchange. Volgens
lxii
Wikpipedia is dat nog steeds zo. Reuters duidt Concordia aan als “ The ultimate holding company” van de
lxiii
Rothschild Banking Group. De huidige directeur, David de Rothschild is er voorzitter. Daarnaast is
Rothschild Europe BV, gevestigd aan de Herengracht 556. Directeur David de Rothschild laat zich zelden
publiekelijk uit maar erkent dat er een „global governance‟ (eufemisme voor wereldregering) zal komen:
“Baron Rothschild deelt de visie van de meeste mensen dat er een nieuwe wereld orde is. Naar zijn mening
zullen banken hun schuldpositie omlaag brengen en er zal een nieuwe vorm van global governance komen”,
lxiv
schrijft het staatsblad van Abu Dhabi „The National‟ op 6 november 2008.
Dat is dan een mooie geruststelling.

Duitsers woedend om aanval op Bundesbank
Goudvoorraad Nederlandse bank ligt ook onder vuur, maar hier is niemand boos
maandag 7 november 2011 door: Emmeke Smit
In Duitsland is ontzet gereageerd op suggesties om de reserves van de
Bundesbank (en de Nederlandsche bank) te gebruiken voor het ondersteunen
van zwakke eurolanden. Duitsland heeft tijdens de G20-top in Cannes, vorige
week, plannen moeten blokkeren om de reserves van centrale banken in de
eurozone te gebruiken om het noodfonds EFSF te stutten. Dat onthulden de
Duitse kranten afgelopen weekend. Het idee kwam van de Amerikaanse
president Barack Obama, zijn Franse ambtgenoot Nicolas Sarkozy en de Britse premier David Cameron. De
Duitsers hebben het plan afgeschoten. De Duitse pers interpreteerde het plan afgelopen weekend als een
buitenlandse greep in de kas van de Bundesbank. 'Obama en Sarkozy willen de Duitse goudreserves',
schreef Handelsblatt. Duitse politici veroordeelden het plan gisteren in alle toonaarden.
In Nederland protesteerde niemand, hier zijn in het weekeinde journalisten en poltici immers het vlees aan
het snijden.
Bronnen: Financial Times Deutschland, Frankfurter Allgemeneine Zeitung, Das Handelsblatt

Grote asteroïde zal Antarctica raken in 2012? Update: is een hoax?
Posted By René On 15 januari 2011
Als je geluisterd hebt naar Starfire Tor op CoastToCoastAM afgelopen week dan heb je gehoord dat “zij”, de
Machthebbers weten dat er een aanstormend object in de ruimte de aarde gaat raken in de komende twee
jaar. Er is bewijs dat suggereert dat het object een van de polen gaat raken, en waarschijnlijk de zuidpool.
Speciale wetenschappelijke teams zijn naar Antarctica afgereisd om de ijslaag in kaart te brengen en te
scannen op zwakke plekken. Het object is volgens de geruchten 800 meter in doorsnede en als het de
zuidpool raakt zal de hele ijslaag in een paar maanden in elkaar storten.
Magnetische polen veranderen, de Zon is de laatste tijd extra actief, en dieren raken hun oriëntatie kwijt… dit
zijn allemaal tekenen van een naderend object en zijn gravitatie invloed op de binnenplaneten van ons
zonnestelsel.
De Machthebbers en de super rijken maken voorbereidingen. Zij hebben zaad-kluizen en ondergrondse
bunkers voorbereid. Dit is de reden waarom ze niet om het milieu van de wereld geven en ook niet om het
financiële systeem. Het maakt niet uit. Een miljard mensen zullen omkomen. De oceanen zullen 70 meter
stijgen. De mensheid zal zijn halve voedselvoorziening verliezen. Je hebt nog 1 jaar om je voor te bereiden.
De Maya, Sumeriers, oorspronkelijke amerikanen en talloze andere culturen voorspellen deze gebeurtenis.
De aarde zal worden geraakt door een klein object wat in sleeptouw ligt van een veel groter object. Dat grote
object bezoekt de aarde in een regelmatige cyclus. Het zal de aarde op zijn kop gooien. De Amerikaans
militairen controleren en bezetten al de hoge bergketens in bouwen al jaren bunkers, en dat is bijvoorbeeld
ook de reden dat ze in Afghanistan blijven.
Alleen de super rijke elite zal uitgenodigd zijn om de apocalypse te overleven. 90% van de dood en
verwoesting zal komen uit de paniek en de oorlogen na de gebeurtenis. Triljoenen dollars zijn uit de
economie gezogen om nieuwe space shuttles te bouwen en andere geheime ruimteprojecten. De meeste
UFOs die je ziet zijn dit soort voertuigen.
Een professor aan de universiteit van Brits Columbia publiceerde een artikel over een 800m grote asteroïde
die Antarctica gaat raken in de herfst van 2012. Zijn artikel stond maar twee dagen op de www.phas.ubc.ca
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voor het abrupt verdween. De gegevens waren verzameld door de Balloon-borne Large-Aperture
Submillimeter Telescope (BLAST) in McMurdo Station, Antarctica. De theoretische asteroïde werd toen
gevolgd door de Canadees-Franse Hawaii telescoop op Mauna Kea, die met de Adaptive Optics Bonnette
lenzen waarschijnlijk de scherpste beelden leverde die je vanaf de grond kan verkrijgen.
Een week nadat het mysterieuze artikel verdwenen was, vertelden Canadese en Amerikaanse astronauten
dat de wereld zich moest gaan voorbereiden op de grote – de asteroïden inslag die de aarde zou gaan
verwoesten. De canadese veteraan astronaut Chris Hadfield is voorzitter van de Association of Space
Explorers, die een gedetaileerd rapport heeft geschreven over de asteroïde dreiging. De Canadese Space
Agency gaat volgende maand de NEOSSat satelliet lanceren om uit te kijken voor asteroïden die zich bij de
zon verstoppen. De 15 miljoen kostende satelliet zal 700 kilometer boven de aarde cirkelen. Een official van
de agency legde uit dat NEOSSat honderden nieuwe asteroïden zak kunnen ontdekken in het eerste jaar
van zijn missie.
Het zal ook het drukke satelliet-verkeer gaan bekijken om mogelijke botsingen te voorkomen.
Het artikel gaf een 94% waarschijnlijkheid dat de asteroïde op de Filchner-Ronne ijskorst terecht zal komen
en dat veroorzaakt dat 2/3 van all het ijs op Antarctica in de zee zal verbrokkelen. Het artikel voorziet een
totale instorting van het ijs op Antarctica binnen 2 tot 4 maanden na de inslag. “Een inslag die diep genoeg is
breekt de ijskorst als een raam en een totale structurele instorting is onvermijdelijk, een paar maanden op
zijn hoogst”
Als het ijs op Antarctica toegevoegd wordt aan het water van de oceanen van de wereld zal dat de oceanen
tot 70 meter doen stijgen.
De zuidpool telescoop: Bron: beforeitsnews.com - Meer informatie: scarletwhore.com
Persoonlijke noot van mij:
Toevallig zat ik deze week de film Deep Impact te kijken en de volgende dag vond ik dit nieuws. Natuurlijk is
dat geen toeval. En uiteraard past dit in het hele plaatje. Ondergrondse steden, de zaadkluizen, de
overduidelijke verwaarlozing van het milieu. En wat te denken van het artikel over de canadese stonehenge?
Wat een toevallige samenkomst. Die Gordon Freeman beweert ook dat de ramp in twee delen valt, een
kleine in september 2012 (herfst!!) en daarna de grote in december. Hmm. Wat een synchroniciteit om het
maar zacht uit te drukken.
René
Update 16 Januari
Het volgende is te vinden op de website van die canadese universiteit: www.phas.ubc.ca
2010-09-10 UBC Astronomy gekoppeld aan web hoax
Laat je niet voor de gek houden door de laatste web hoax.
Een ongebruikelijk – en totaal belachelijke – samenzweringstheorie heeft de kop op gestoken op het web en
koppelt het UBC Physics &Astronomy, de ijskorst van Antarctica en de bedreiging van een verwoestende
impact.
Het artikel aanhalend, zijn de ENIGE ware delen: (1) er is inderdaad een ballon instrument wat BLAST heet
waar UBC aan meewerkt, en het verzamelt informatie over Antarctica; en (2) de canadees-franse-hawaii
telescoop en zijn adaptive optics systeem kan super scherpe astronomische beelden maken.
De rest is onzin. BLAST kan geen asteroiden detecteren. En niemand kan het pad van een nieuw ontdekte
asteroide twee jaar van tevoren voorspellen en uitrekenen dat het Antarctica (of andere delen van de aarde
zou raken). Zo een artikel is nooit verschenen op de website van UBC Physics & Astronomy.
Dr. Jaymie Matthews
Naschrift:
Het probleem met conspiracies is dat de bronnen vaak niet meer te vinden zijn. Dat de bron ontkend wordt
zoals hierboven zegt eigenlijk helemaal niets! Als altijd, kijk naar de daden, niet naar de woorden. Wat doen
de overheden is veel belangrijker dan wat ze zeggen!! Maar…ieder kan denken wat hij zelf wil, sterker nog
MOET denken wat hij zelf wil….
René
Article taken from www.goto2012.nl – http://www.goto2012.nl/blog
URL to article: http://www.goto2012.nl/blog/?p=677
Geheime symboliek vrijmetselarij – concerten – manipulaties
Door Redactie op 6 november 2011
Wie denkt gewoon naar een concert te gaan, komt van een “koude kermis” terug. Meer
en meer wordt men tijdens concerten geconfronteerd met “verborgen en/of verstopte”
logo‟s van onder andere de Illuminati en Vrijmetselarij.
Het manipuleren van veel concerten en het omkopen van artiesten behoorde inmiddels
tot het verleden. Nu, vandaag de dag, zijn hele lijsten op te noemen van mensen, en
met name zangers en zangeressen, die zich schuldig hebben gemaakt aan deze
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omkoopschandalen. Het in het diepste geheim veranderen van songteksten en met name het manipuleren
van het menselijk brein is volgens de wet strafbaar. Toch weten veel groeperingen, zoals de Vrijmetselarij en
Illuminati, deze wetgevingen ruimschoots te omzeilen. Je wordt aangeraden alert te zijn op dit soort dingen,
omdat mind control, zonder dat je dit gevraagd is, wordt toegepast in songteksten en op podia overal ter
wereld. Het stelselmatig manipuleren van andermans geest is voor dit soort mensen een heus spel
geworden, zonder erbij na te denken en te beseffen hoe extreem gevaarlijk dit spelen met de
weegschaalinhoud van onze samenleving is; de weegschaal is omgevallen en de samenleving zal overslaan
in grote woede tegen dit soort personen. Ook zal sprake zijn van een totale escalatie, omdat duidelijk is
geworden dat financiële instellingen, met name banken, nog steeds miljoenen uitbetalen aan directeuren
terwijl de bevolking moet bezuinigen.
Je wordt ten zeerste aangeraden om bewust en vooral wakker te zijn in de aanloop richting 2012. Dit jaar zal
te boek gaan als het jaar van onthullingen van vele leugens en verborgen waarheden…
Onze (schaduw) regering zit werkelijk overal achter.
Klik bijvoorbeeld eens op de volgende link?, je zult verbaasd staan op welke site je uitkomt. Merk op, dit is
ILLUMINATI, maar dan omgekeerd geschreven:
http://www.itanimulli.com (En dit geldt ook voor http://www.itanimulli.org en http://www.itanimulli.net)
Bron: http://the-embassadorion.blogspot.com/2011/10/secret-symbolism-earth-free-mason.html
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/

Antarctische scheur produceert monster ijsberg
Bron / origineel: www.theaustralian.com.au
Een enorme scheur wordt als maar groter in de Antarctische ijskap en kan in de
komende maanden losbreken en een ijsberg vormen ter grootte van New York
City, hebben NASA wetenschappers gewaarschuwd.
De scheur in het westen van Antarctica's Pine Island Glacier strekt zich uit over
minstens 30 kilometer en is 50 meter diep. De kloof wordt wijder met een
snelheid van twee meter per dag, zei NASA projectwetenschapper Michael Studinger.
Als het ijs uit losbreekt zal het een ijsberg van meer dan 880 vierkante kilometer produceren, zei Studinger
die deel uitmaakt van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie IceBridge project. Maar het proces is geen
gevolg van de opwarming van de aarde, zei hij. "We verwachten dat later dit jaar of begin volgend jaar er
een vrij grote ijsberg zal vormen als onderdeel van een natuurlijke cyclus", voegde hij toe.
"Dit zijn cyclische gebeurtenissen die zich om de paar jaar voordoen. De laatste grote losbreek gebeurtenis
heeft in 2001 plaatsgevonden, dus in het algemeen hebben mensen verwacht dat zeer binnenkort zoiets zal
gebeuren. "Voor ons is het heel spannend om dit daadwerkelijk te zien terwijl het gebeurt". De scheur werd
eind september voor het eerst vaag waargenomen door wetenschappers die veranderingen in de ijsplaat via
vliegtuig fly-overs observeren om de hiaten op te vullen tussen een paar satellieten, ICESat (Ice, Cloud en
de Elevation satelliet), dat eindigde in 2009, en ICESat 2 die in 2016 gelanceerd word.
"Ons onderzoeksplan is gebaseerd op onze wens om een 'Oh-my-God moment' te vermijden als in 2016
ICESat 2 wordt gelanceerd en begint met het verzamelen van gegevens", zei Studinger.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/antarctische_scheur_produceert_monster_ijsberg
Electromagnetische puls kan Europa en Amerika vernietigen
november 6, 2011pineutPlaats een reactieGa naar commentaar
In onderstaande video wordt in het kort een nachtmerrie scenario besproken als
Iran of Noord Korea over de mogelijkheden zouden beschikken om een
atoomwapen boven Europees of Amerikaans grondgebied te laten exploderen.
Een atoomwapen dat op 400 km hoogte tot ontploffing wordt gebracht is
onschadelijk voor mensen maar de enorme krachtige electronische golf die
ermee wordt opgewekt vernietigd alle apparatuur met electronische circuits erin. Een dergelijk scenario zou
voor Amerika of Europa rampzalig zijn en deze continenten niet alleen direct 100 jaar terug in de tijd werpen
maar tevens een enorme chaos veroorzaken. Van Iran wordt verwacht dat men dit graag wilt om de eigen
islamitische eschatologie (eindtijdleer) te versnellen zodat hun Mahdi dan kan komen om een wereldwijd
kalifaat te realiseren. Van Noord korea vermoed men dat zij dit graag willen uit wraak en haat in het
algemeen tegen het vrije westen. Of één van deze landen ook daadwerkelijk over de mogelijkheden en de
middelen beschikt is maar zeer de vraag. Maar aangezien beide landen er alles aan doen om dergelijke
technologie in handen te krijgen blijft er alle reden om hen een stap voor te blijven.
Bron en video: http://pineut.wordpress.com/2011/11/06/electro-magnetische-puls-kan-europa-amerikavernietigen/
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Illuminati Kaartspel - deel 1
BEWIJS dat het Illuminati plan, om op 9/11 aan te vallen, al ver vóór 1995 bekend was!
Deel 1: toekomstige catastrofale gebeurtenissen, accuraat voorzegd in het Illuminatie kaartspel van 1995 –
9/11 Aanval voorzien.
Deel 1 omvat negen spelkaarten van het “Illuminati New World Order” Game. Hoe kon de
uitvinder dit weten, in 1995? Hoe wist hij van het precieze plan
in de nabije toekomst? Waarom voorspellen deze kaarten de verschijning van de Antichrist
en de Opname, de laatste twee gebeurtenissen van het
Illuminati plan?
De Nieuwe Wereld Orde komt eraan! Ben je er klaar voor? Eens zul je begrijpen, wat
deze Nieuwe Wereld Orde werkelijk is, en hoe deze
geleidelijk wordt toegepast. Je zult de voortgang ervan zien in het dagelijks nieuws!!
Leer hoe je jezelf kunt beschermen, geliefden!
Maak je klaar voor inzichten, zo ontstellend, dat je nooit meer op dezelfde manier naar het
nieuws kijkt.
In 1990 was, game ontwerper, Steve Jackson, zijn nieuwste spel aan het uitvinden, welke hij uiteindelijk het
“Illuminati – New Word Order” Game, of afgekort “INWO” zou noemen. Jackson ontwierp een spel, dat zeer
dicht bij het daadwerkelijke plan van de Illuminati zou komen, om de wereld in de NWO te drijven, ook wel
bekend als het Rijk van de Antichrist.
We zullen je laten zien, dat Jackson drie spelkaarten gebruikte om de gebeurtenissen van 9/11 te
voorspellen, drie kaarten die zeer nabije toekomstige gebeurtenissen nauwkeurig voorspellen, en twee die
de laatste twee gebeurtenissen, welke de Bijbel voorzegt, voorspellen, die zullen plaatsvinden gedurende de
geboorteweeën, die de Antichrist zullen voortbrengen!
Hoe kende Steve Jackson het Illuminati plan zo nauwkeurig? In feite kende hij het plan zo goed, dat hij werd
verrast met een bezoek van de Geheime Dienst, die hem probeerde te stoppen en hem ervan weerhield zijn
spel uit te brengen. Zij waren zeer geïnteresseerd in zijn bestanden, genoemd: “Illuminist BBS”, waarvoor zij
een inval deden en waarvan Jackson verslag heeft gedaan (http://www.sjgames.com/SS/). Een groot aantal
apparatuur werd in beslag genomen, inclusief vier computers, twee printers, enkele losse harddisks en veel
hardware. Het bedrijf “S.J. Games” vocht terug in de rechtszaal en won uiteindelijk.
Maar dit maakt zeer duidelijk, dat onze Illuminati regering en de Geheime Dienst, destijds door president
George Bush Sr. bestuurd, ongerust was over iets dat S.J. Games van plan was.
Witte Magie occultist, David Icke (http://www.davidicke.net/symbolism/articles/dec2002/illuminaticards.jpg)
heeft de meest toepasselijke kaarten uit het 100 kaarten tellende spel weten te trekken. Hij selecteerde deze
kaarten, omdat deze het verhaal van de Illuminati, om oorlogen, paniek en epidemieën te produceren,
overduidelijk maken. Het spel werd een bestseller en won de Origins Award for Best Card Game.
- De Illuminati produceerde een plan, dat exact de Bijbelse profetie vervult.
- De laatste twee kaarten staan in de juiste volgorde, zoals David Icke ze presenteerde.
Rewriting History" (Geschiedenis herschrijven) Jezus voorzegde de ongekende misleiding in de eindtijd.
Jezus waarschuwde:
+ "Ziet toe, dat niemand u verleide." Matth. 24:4
+ "Vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden." Matth.
24:11
+ "Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zij zullen
grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, waren het mogelijk, ook de
uitverkorenen zouden verleiden." Matth. 24:24
De Illuminati realiseerde zich, dat ze een gehele bevolking zouden moeten
verleiden, om hun begeerde Nieuwe Wereld Orde te bereiken. Zij realiseerde
zich dat de Openbare scholen teveel leerlingen en studenten hadden, die te
goed en te breed konden lezen, en te goed communiceerden. De gemiddelde
student had een wantrouwen in de regering en zijn autoriteiten. Het was
duidelijk, dat de Illuminati controle moest winnen over het hele schoolsysteem,
vanaf de basis, als zij enige hoop wilde hebben voor de oprichting van de NOW,
die de New Age Christus en vrijmetselaar zou dienen.
In 1911, begon de Illuminati bedrijven, die schoolboeken schrijven, op te kopen,
totdat zij ze na Wereldoorlog I allemaal bezat. Wanneer ze eenmaal controle had over schoolboeken, begon
zij geleidelijk aan de leerplannen af te stompen en geschiedenis te herschrijven. Vandaag ontvangen
leerlingen van Openbare scholen in toenemende mate inferieure opleidingen. Tot nu toe is de bevolking
grotendeels academisch minder geschoold, politiek minder beslagen en onwetend over de Waarheid van
Jezus Christus. Geschiedenis herschrijven was de eerste stap tot het opstellen van de NWO.
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"Terrorist Nuke" (Terroristisch Kernwapen) Deze kaart is een van de meest
schokkende van alle, vooral vanwege feit dat dit spel in 1995 in de winkels lag!
Hoe is het mogelijk dat Steve Jackson wist, dat de Twin Towers van het World
Trade Center zouden worden aangevallen? In feite beeldt deze kaart accuraat
de World Trade Center aanval uit tot in grote details. Deze kaart laat duidelijk
verscheidene feiten zien van 9/11, nl.:
* Dat één toren het eerst zou worden geraakt, en daarna de tweede.
* De kaard laat duidelijk de plaats zien, waar de toren wordt geraakt. Het
vliegtuig raakte de eerste toren dichtbij deze plek. Hóé kon Steve Jackson dit
weten?
* Deze kaart laat duidelijk de leiding van de Illuminati zien d.m.v. de Illuminati
piramide, met het Alziende Oog in het midden, uiterst links op de kaart .
* Het opschrift identificeert de daders van de aanvallen terecht als „terroristen‟.
Hoe dan ook, wat kan "Terrorist Nuke" mogelijk betekenen? De Twin Towers
werden niet vernietigd door een terroristische kernbom, of toch wel? In een
artikel over de Bali Blast, is gewezen op de wetenschappelijke gegevens, die suggereerden dat dit hotel
werd getroffen door een micro-atoombom van ongeveer 0,10 kiloton. Kan men zich afvragen: was er ook
sprake van een micro-atoombom, gebruikt aan de voet van de Twin Towers? Dat soort kleine, maar
nucleaire, explosieven zouden goed zijn voor de plotselinge wijze, waarop het gewapend beton en stalen
constructie gewoon werden verkruimeld tot stof en instortten. Deze vorm van nucleaire explosie zou ook de
enorme hitte, die bij "Ground Zero" werd vernomen, verklaren, nog enkele maanden na 9/11. We moeten
ons bewust zijn bij dit soort geplande "terreur aanslagen", en daarmee gepaard
gaande paniek, dat een micro-kernwapen apparaat in sommige gevallen gebruikt
werd.
"Pentagon" Onmiddelijk na de aanval op de Twin Towers zie je deze kaart. De
Pentagon wordt, in brand staand, afgebeeld. We weten dat, naar men zegt, een
vliegtuig in een deel van het Pentagon invloog en dat deel bijna geheel
verbrandde. Hoe dan ook, de rest van het Pentagon was onbeschadigd, waar de
normale activiteiten onophoudelijk konden doorgaan.
Is dit niet de situatie hier afgebeeld? Deze kaart laat een geweldig vuur zien in
het centrum, de binnenplaats van het Pentagon, maar de rest van het gebouw
lijkt onbeschadigd, zodanig dat activiteiten continue konden doorgaan!
Deze twee kaarten laten dus letterlijk de beide 9/11 aanvallen zien: eerst tegen
de Twin Towers en daarna tegen het Pentagon. Dit soort accuratesse, zes jaar
voor de aanval, is mogelijk wanneer iemand het Illuminati plan grondig kent.
"Population Control" (Bevolkingscontrole) Hoewel de titel op deze kaart zegt,
"Bevolking Vermindering", blijkt op de afgebeelde scène duidelijk dat de Twin
Towers aangevallen worden. Met de Twin Towers onder aanval, en haar toppen
verborgen in de zwarte rook, is de New York Empire State Building weer het
hoogste gebouw in de stad! Verder zien we dat de rook die wordt gevormd, de
vorm heeft van het gezicht van een demon. Dit is zeer belangrijk om
verschillende redenen:
*Tijdens het filmen van de echte brand van de Twin Towers, legde meerdere
camera‟s het beeld vast van een op een demon lijkend gezicht in de rook. Terwijl
de meeste mensen dit gezicht als puur toeval beschouwden, belden twee
voormalige satanisten me binnen een paar uur, nadat deze foto's werden
vrijgegeven, om me te vertellen dat die gezichten precies op demonen leken, die
zij ook gezien hadden tijdens een ritueel, waarbij demonen zich fysiek
manifesteren in deze dimensie. Cisco Wheeler zei
verder dat een aantal van de meest krachtige
demonen in het koninkrijk van Satan bekend staan
als Vuurdemonen. Het was om deze demonen, dat oude volkeren - met inbegrip
van Joden - hun kinderen hebben geofferd aan Moloch. De verschijning van deze
demonische gezichten kan dus het bewijs zijn, dat de aanval een vuuroffer ritueel
was, uitgevoerd door de Illuminati.
*Deze aanval op de Twin Towers was ook een perfect satanisch vuuroffer, zoals
we in detail zien in NEWS1541. Veel foto's in overvloed op 9/11, welke een
demonisch gezicht toonden in het vuur hoog op de Twin Towers. Dit was niet een
toevallig fenomeen.
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* Het feit dat deze kaart een demonengezicht toont in de rook van de Twin Towers in 1995, toont aan dat de
Illuminati hadden gepland, de Twin Towers tot een vuuroffer te maken, dat vuur demonen zou aanroepen.
Deze kaart voorspelt het, en de demonen manifesteren zich door het vuur en de rook. Net zoals Waco en
Oklahoma City vuuroffers werden, zo was de aanval op de Twin Towers een vuuroffer.
* Deze kaart toont een symbolische verbinding tussen de aanval op de Twin Towers in New York City met
het wereldplan van de Illuminati, tot een dramatische vermindering van de bevolking, die van kracht wordt!
Welk mogelijk verband zou er zijn? Deze kaart vertelt ons, dat de 9/11 aanslagen op het World Trade Center
Twin Towers de opening is van het inblazen van de campagne om de wereldbevolking drastisch te
verminderen. We weten al dat de 9/11 aanslag de opening is om te beginnen met de laatste "barensweeën"
fase, om de Antichrist te laten verschijnen op het wereldtoneel, als hij stapt uit de rook, het stof en puin van
Wereldoorlog III. Nu, deze kaart lijkt ons te vertellen dat de aanval op de Twin Towers de opening inluidt van
de definitieve fase van vermindering van de bevolking. Aangezien het doel is om de bevolking drastisch te
verminderen tot vier miljard mensen, precies het niveau voorspeld in het boek Openbaring, moeten we niet
al te verbaasd om te horen dat de oordelen, voorspeld in het Vierde Zegel nu aan de horizon staan, en in uw
dagelijkse nieuws. Welke oordelen zijn dit?
+ Zwaard Oorlog, Wereldoorlog III
+ Honger Hongersnood
+ Dood kan letterlijk Plaag betekenen, Pestilentiën, Epidemieën
+ Wilde dieren Dood door wilde dieren van de aarde
"Center for Disease Control - CDC" "De CDC kan Hulp bieden aan een
verwoeste Plaats. Wanneer de CDC een directe aanval plaatst om een plaats te
vernietigen, kan het gebruikmaken van biologische oorlogvoering, en ontvangt
het een + 15 voor deze aanval ." Vind je het niet zeer interessant, dat dit spel de
CDC voorziet in het creëren en lanceren van een biologische aanval op een
"Plaats"? Is bijv. een pokkenaanval mogelijk? Het CDC kan een dergelijke
aanval lanceren!
Waarlijk, als een geavanceerde aanval werd gedaan op onze steden met bioterreur wapens, zou de Amerikaanse burger zich moeten realiseren, dat alleen
de Russen of de Amerikanen deze mogelijkheid bezitten. Weet je nog, toen 11
van de wereld topwetenschappers op het gebied van DNA en bestrijding van
besmettelijke ziekten, begonnen dood te gaan, bijna precies een jaar geleden.
(Lees NEWS1592). Op het moment dat de CDC vermoedelijk te kampen heeft
met een bio-terroristische aanslag, zullen deze topwetenschappers niet langer in
staat zijn om een van de volgende acties te ondernemen:
1. Hun expertise gebruiken om deze ziekte te bestrijden.
2. Hun expertise gebruiken om de wereld te waarschuwen, dat alleen de VS en de Russen de mogelijkheid
hebben van het toebrengen van dit soort bio-terreur aanvallen. Geen van deze wetenschappers zal meer in
staat zijn om de klok te luiden!
"Epidemie" "Ramp! Dit is een aanval, om elke Plaats te vernietigen. Het is niet
nodig actie te ondernemen. Zijn macht is 14. Dit is geen directe aanval. Als de
aanval slaagt, is het doel verwoest.” De formulering van deze kaart - "niet een
directe aanval" - lijkt te impliceren, dat de aanval stil zal plaatsvinden, met
mensen die ziek worden op verschillende tijdstippen na de aanval. Deze
formulering lijkt gevaarlijk dichtbij het Nieuwe Wereld Orde Plan te staan. Luister:
"Len: En dit rapport ging verder met te zeggen dat het experiment gedeeltelijk
als een mislukking werd beschouwd, omdat ze een langzaam werkend virus
hadden in plaats van een snel werkende. Ze waren naar verluidt op zoek naar
actieve moordvirussen. Robert: Behalve dat snelle virussen natuurlijk
waardeloos zijn, omdat je je er te gemakkelijk tegen verdedigen kan; ik bedoel
een zeer snelwerkend virus is geen goede…. Cold Springs Harbor bracht een
grote zaak op MMMV, dat wil zeggen, het 'maximaal monsterlijke kwaadaardige
virus' ..."[Dr. Leonard Horowitz, "Opkomende Virussen: aids en ebola", pg.
106]
Dr. Horowitz is duidelijk van mening dat het Plan pleit voor een traag werkend virus, een die zal beginnen
om mensen te doden op verschillende tijden na de eerste infectie.
Wij raden u aan om NEWS1752 verder te lezen voor een volledige uitleg van het geplande gebruik van een
besmettelijke ziekte, om de wereldbevolking drastisch te verminderen en het historische feit, dat vaccinaties
reeds werden gebruikt om tientallen miljoenen mensen te doden.
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"Gecombineerde rampen" Deze kaart toont wel iets opmerkelijks. We zien
namelijk de Wako klok in Tokio, Japan. De tijd die de klok aangeeft schijnt
overeen te komen met de tijd, dat de aardbeving begon; de mensen zijn van
Aziatische oorsprong. Nogmaals, hoe heeft deze game ontwerper geweten, dat,
in aanvulling op de geplande aanslagen van 9/11, en infectieziekten, de
Illuminati een groot aantal andere rampen heeft gepland, wanneer
gecombineerd, zij de volkeren van de wereld zo in paniek zullen brengen, dat ze
toestaan dat hun vrijheden weg worden genomen en hun vrij gekozen
regeringen worden afgeschaft? Wat heeft Jezus voorspeld?
"En het hart van de mensen zal bezwijken van angst." Lucas 21:26
Echter, nieuwe berichten tonen aan dat de 5 mannen op deze kaart kleding
dragen met dezelfde kleuren als de Olympische ringen hebben. In 2012 zullen
de Olympische Spelen in Londen worden gehouden en ook deze toren toont veel
gelijkenis! Als dit waar is, zal de Big Ben volgens deze kaart worden opgeblazen.
Zou dit een verborgen boodschap van Steve Jackson zijn, dat er iets zal
gebeuren tijdens de Olympische Spelen 2012 in Londen?
8.
* Oorlogen – Wereldoorlog III zal bestaan uit drie oorlogen.
* Midden-Oosten met Irak zullen mogelijk aanvallen. Zal China ertoe komen, met de steun van Saddam,
elders oorlogen aan te wakkeren?
* Koreaans schiereiland, als Noord-Korea het Zuiden aanvalt met onconventionele wapens en China voor
hun kant kiest, waardoor een Cubaanse vernietigingswapens crisis ontstaat.
* China valt Taiwan binnen.
* Terreuraanslagen in steden.
* Ongekende aardbevingen.
* Economische ineenstorting.
* Bovennatuurlijke tekenen aan de hemel.
Bill Cooper somt al deze gecombineerde bedreigingen heel mooi en bondig op. Luister:
"Kun je je voorstellen wat er gebeurt als Los Angeles is geraakt met een 9.0 aardbeving, New York
City is verwoest door een terroristisch geplante atoombom, Wereldoorlog III uitbreekt in het MiddenOosten, de banken en beurzen instorten, buitenaardsen landen op het Witte Huis gazon, voedsel
verdwijnt uit de supermarkt, sommige mensen verdwijnen, de Messias zichzelf presenteert aan de
wereld, en alles in een zeer korte periode van tijd? Kun je je voorstellen? De wereldse
machtsstructuur kan en zal, indien nodig, sommige of al deze dingen doen gebeuren om te komen
tot de Nieuwe Wereld Orde.” ("En zie een vaal paard” Openbaring 6:8)
"D O E L: Doden voor Vrede" Hoe heeft deze uitvinder de verschijning van de
Antichrist weten te verbinden met de uitdrukking: "Doden voor Vrede"? Het
gebroken kruis is een symbool van de Antichrist [Lees NEWS1710 voor volledige
details], en van de hekserij, welke hij zal beoefenen. Dit symbool betekent dat de
verschijning van de Antichrist is verbonden met het schijnbaar paradoxale doel
van het bereiken van vrede. Maar God voorspelde toch dat dit zou gebeuren?
“En door zijn sluwheid zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn land en
hij zal zich in zijn hart verheffen; en in stille rust zal hij er velen
verderven….” Daniël 8:25
Dus deze kaart toont nauwkeurig deze profetie! Deze afbeelding past in de
symboliek van de hekserij, die verbonden is met het gebroken kruis, met de
stichting van "vrede". Merk op dat de hippie uiteindelijk zijn droom bereikt in het
omverwerpen van de gevestigde orde! De politieman in zijn uniform zit op
handen en knieën voor de hippies, in een houding, welke betekent dat hij is
geslagen. Het uiteindelijke doel van de Illuminati in de jaren 1960 was de
tegencultuur van de hippiebeweging aan te moedigen om de normen en
waarden van de jeugd dramatisch te veranderen, zodat op een dag, de gehele gevestigde orde zou worden
omvergeworpen. Hippie Abby Hoffman riep over de Rockefellers, die hem financierden: "De gevestigde orde
koopt een revolutie!"
Nu lijkt de vervulling van deze oude droom bijna in zicht. Een gewelddadige omverwerping van de Oude
Wereld Orde - gesymboliseerd door de gevallen politieagent - is absoluut noodzakelijk voordat de Nieuwe
Wereld Orde kan worden gevestigd.
Deze kaart is een krachtige verklaring van het komende nieuwe systeem, angstaanjagend als het is.
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"Tape Runs Out . . . " “….. Wanneer de Opname komt, ….” Ook al was ik
verbaasd over de details van de andere kaarten, de omvatting van deze
Opname kaart schokte mij enorm. De Opname is iets waar de wedergeboren
christenen naar uitkijken, niet de Illuminati, maar toen herinnerde ik me een
artikel, dat ik bijna vijf jaar geleden had geschreven, getiteld "De Opname van de
Kerk kan nabij zijn, en Beide Kanten wachten hierop ". In dit artikel stelde ik de
volgende zeer relevante punten:
+ Christenen zien geweldig uit naar de Opname, op basis van Openbaring 3:10;
I Thessalonicenzen 4:13 tot 5:4; I Korintiërs 15:13-58; en andere verzen.
+ Occultisten zien ook uit naar de Opname, omdat zij gealarmeerd zijn door hun
geleidegeesten, dat een dergelijke gebeurtenis zou plaatsvinden! Begin 1987
begonnen 'Geleidegeesten' van de belangrijkste NWO leiders aan deze
menselijke leiders te informeren om te starten met de voorbereiding van hun
aanhangers voor een spectaculaire wereldwijde gebeurtenis, welke zou
plaatsvinden, net nadat de New Age Christus (de Antichrist) zal verschijnen. Wat
voor spectaculair evenement zou dit worden? Zoals deze „Geleidegeesten'
verklaarden, als de Christus verschijnt, zullen er vele mensen over de hele wereld zijn, die nooit zijn
standpunt of leer kunnen aanvaarden. Deze mensen zouden een groot obstakel blijken te zijn op de weg van
de New Age Christus, zodat deze mensen van de wereld werden weggenomen.
Daarom verklaarden deze „Geleidegeesten‟ als volgt: Plotseling zouden deze mensen zijn weggerukt en in
een andere dimensie terecht zijn gekomen, kort nadat de Antichrist is verschenen. Deze recalcitrante
mensen zouden worden bijgeschoold in de geest, zodat, wanneer ze opnieuw in de 'reïncarnatie cyclus'
worden gebracht, ze volledig overtuigd zullen zijn van de verdiensten van de Nieuwe Wereld Orde.
Natuurlijk, wanneer deze mensen weer terug naar aarde zijn gereïncarneerd, zal de Nieuwe Wereld Orde al
voor een paar honderd jaar in volle gang zijn, en iedereen zal dan weten, hoe geweldig het systeem van de
Christus is!
Op 18 augustus 1991, was ik stiekem binnengedrongen in een groot seminar van het Boston Huis van
Theosofie en hoorde ik met mijn eigen oren een zeer logische verklaring, waarom zoveel mensen plotseling
zouden worden weggerukt uit deze dimensie (Lees NEWS1052).
Het feit dat de Opname kaart wordt weergegeven in dit pak speelkaarten voor dit spel, en als laatste in deze
volgorde door Witte Magie beoefenaar, David Icke, spreekt boekdelen over het feit dat, in 1995, Steve
Jackson het gehele plan van de Illuminati wist. Ze weten, dat, nadat de Antichrist zich openbaart, tientallen
miljoenen mensen over de hele wereld zullen worden weggenomen tijdens de Opname, de Illuminati reeds
de leugen heeft gesponnen over deze gebeurtenis, om uit te leggen aan hun volgelingen.
CONCLUSIE
Dit spel, genaamd de "Illuminati - New World Order" Game, of "INWO" is het levende bewijs dat het Illuminati
plan, om de Antichrist te produceren, bekend was in bepaalde kringen in 1995, toen het spel werd
uitgebracht. Teveel details worden gepresenteerd door deze kaarten, te dicht bij de werkelijke gebeurtenis,
om als toevallig te worden bestempeld. Het spel toont de gebeurtenissen van 9/11 heel nauwkeurig en
beeldt de geplande gebeurtenissen van bio-terreur af, die ons dagelijks nieuws vullen.
Als u ooit twijfelde dat een wereldwijde samenzwering zou kunnen bestaan, kun je nu niet langer twijfelen.
Dit spel toont zowel het bestaan van de samenzwering als de belangrijkste details ervan.
Ben je er geestelijk klaar voor? Is je gezin klaar? Heb je je dierbaren voldoende beschermd? Dit is de reden
van deze bediening, om je in staat te stellen eerst het gevaar te begrijpen, en je daarna te helpen bij het
ontwikkelen van strategieën om je dierbaren te waarschuwen en te beschermen. Als je eenmaal grondig
bent voorbereid, kun je ook gebruikmaken van je kennis als een middel om de deur van discussie te openen
met een ongeredde persoon. Ik heb hier vele malen gebruik van kunnen maken, en heb mensen tot Jezus
Christus zien komen als gevolg. Deze zware tijden zijn ook een tijd, waarin we veel zielen kunnen bereiken
voor Jezus Christus, om een eeuwige verschil te maken.
Als je Jezus Christus als je persoonlijke Verlosser hebt aangenomen, maar zeer lauw was in je geestelijke
wandel met Hem, moet je hem onmiddellijk om vergeving vragen en voor vernieuwing. Hij zal je direct
vergeven, en je hart vullen met de vreugde van de Heilige Geest. Daarna is het nodig te beginnen met een
dagelijkse wandel in gebed en persoonlijke bijbelstudie.
Als je nog nooit Jezus Christus als Redder hebt aanvaard, maar je Zijn werkelijkheid hebt gerealiseerd en
beseft in de eindtijd te leven, en Zijn gratis geschenk van het Eeuwige Leven wilt accepteren, kun je dit ook
doen, in je eigen huis. Zodra je Hem aanvaardt als Redder, ben je geestelijk opnieuw geboren, en zo
verzekerd van de hemel alsof je er bent. Vervolgens kun je er zeker van zijn, dat het Rijk van de Antichrist je
geestelijk niet zal raken.
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Illuminati Kaartspel – deel 2
BEWIJS dat de Illuminati vele jaren terug verschrikkelijke gebeurtenissen
heeft gepland, om onze beschaving omver te gooien – Deel 2
Catastrofale gebeurtenissen, accuraat voorzegd in het Illuminati kaartspel van
1995, gebeurtenissen die reeds hebben plaatsgevonden.
De Nieuwe Wereld Orde komt eraan! Ben je er klaar voor? Eens zul je
begrijpen, wat deze Nieuwe Wereld Orde werkelijk is, en hoe deze
geleidelijk wordt toegepast. Je zult de voortgang ervan zien in het dagelijks
nieuws!!
Leer hoe je jezelf kunt beschermen, geliefden!
Maak je klaar voor inzichten, zo ontstellend, dat je nooit meer op dezelfde
manier naar het nieuws kijkt.
GEBEURTENISSEN DIE AL HEBBEN PLAATSGEVONDEN
De onderkant van deze speelkaart luidt: "Alle gegevens ... het is verloren:
Verloren! Kies een van je rivalen uit om je boosheid te dragen. Speel deze
kaart te allen tijde. Het vereist een actie door uw Illuminati, of door
Computer groepen met een totaal vermogen van 3 of meer."
Kun je het je voorstellen? Computervirussen zijn gepland door de Illuminati,
hoogstwaarschijnlijk om computer eigenaren te kwellen, die nogal verliefd zijn
geworden op het internet. Nu al hebben regeringen ofwel nieuwe regels in gang
gezet voor het gebruik van internet, of hebben dergelijke voorschriften
voorgesteld. Aangezien het internet een van de laatste echt vrije media is van de
wereldwijde communicatie mogelijkheden, is de overheid zeer geïnteresseerd in
het verkrijgen van controle hierover. Dit proces wordt ook wel aangeduid als
"Creëer een probleem / stel de (Illuminati) Oplossing voor".
Als de Illuminati de drijvende kracht achter de computervirussen is, hoeveel virussen zijn dan al losgelaten
op het publiek? U zult verrast zijn:
KORT NIEUWS: "Virussen, Wormen: Wat houdt de naam in?", door Michelle Delio, Wired News, 4
september 2003.
"Sinds de virus Brain, de allereerste computervirus, gemaakt in 1986, en wanneer een nieuwe worm of virus
door een antivirus onderzoeker werd ontdekt, kreeg de onderzoeker over het algemeen de eer om deze te
benoemen. Nu, meer dan 65.000 virussen verder, zijn deze onverschrokken onderzoekers er nog steeds
niet in geslaagd om te komen met nieuwe middelen voor kwaadaardige software.”
Kun je dit geloven? De Illuminati heeft meer dan 65.000 computervirussen veroorzaakt sinds 1986! En de
FBI heeft slechts een arme ongelukkige computerhacker gearresteerd, hem ervan beschuldigd, het brein
achter de zeer geavanceerde Sobig-F virus te zijn! Nu, laten we eens kijken naar enkele van de creatieve
namen van deze virussen:
"Er zijn de immens populaire intimiderende namen: Blaster, Chernobyl, Code Red, Hybris, Goner, Slapper
en Slammer. Minder populair in deze dagen zijn speelse, eigenwijze namen als: Pretty Park, Birthday,
Happy Monday, Smile, New Love en Teddy Bear .
Er zijn de altijd-in-mode verleidsters - DeepThroat, Hooker, FunLove, Love
Letter, NakedWife, Paradise - en die lijken te verwijzen naar de persoon, die de
worm maakte: Annoying, Brat, Coma, Faker, Glitch, SadHound, Slacker, Small,
The Thing en Yo Momma."
"En er zijn ook namen die nergens op lijken te slaan: Gokar, Klez, Nimda,
Welyah, Yaha".
Wie zegt dat Nod32 ons beschermt tegen hun eigen virussen? Het is
immers hún Antivirus-programma.
De onderkant van deze speelkaart luidt als volgt:
Op elk moment, op elke plaats, kunnen onze
sluipschutters je neerhalen. Een mooie dag
verder.
Je kunt je al te goed de Beltway Schutter aanslagen herinneren in oktober 2002,
uitgevoerd door sluipschutters, die duidelijk onder Illuminati Mind Control waren
[Lees NEWS1725, "We Have Caught The Sniper Like A Duck On A Noose"].
Tijdens een 22-daagse periode – van 2 tot 24 oktober - in 2002, hebben
sluipschutters mensen geterroriseerd in het Beltway gebied, hen gedood net als
deze kaart zegt: ze halen slachtoffers neer „op elk moment, op elke plaats‟! Deze
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22 dagen schoten de sluipschutters 13 keer, en doodden 10 mensen. Gedurende deze droevige episode
werden we voortdurend gewezen op de diverse satanische symbolen, welke de sluipschutter plaatste op de
grond. Laten we deze artikelen doornemen:
* "Maryland schietpartijen tonen aan: 1) willekeurige geografische omgeving; 2) Op een satanische
Feestdag gewijd, met als doel de vernietiging van de Oude Orde, 30 schietpatronen vormen een
gebroken kruis. Satanisch "visitekaartje" links op het slagveld van een van de schietpartijen. Schutter liet
"De Dood Tarotkaart" op de plaats delict achter, opgedragen met een "Ik ben God" bericht.” [NEWS1710]
* "Schot #11 op 11 oktober, op een lijn van een satanisch pentagram op de grond." [NEWS1714]
* "Verrassende - en onverwachte - occulte symboliek ontdekt door bestudering van het Beltway
Schutter Schietpatroon." [NEWS1718]
* "Update over de Beltway Schutter en het occulte Schietpatroon." [NEWS1719]
* "New Age Holistische adviseur zag het gebroken kruis in het schietpatroon, slechts 2 dagen na de
eerste schoten waren gelost, welke aantonen dat satanisch ritueel is gepland!" [NEWS1724]
* "We hebben de Schutter gevangen als een eend in een strop" - Analyse van deze typische Illuminist
Mind Control Trigger [NEWS1725]
Nu, kijk eens goed op deze schutter kaart. Deze afbeelding, in zijn geheel genomen, schreeuwt Illuminati
Mind Control! Let eerst op het gezicht van de sluipschutter. Hij schreeuwt, in al zijn hevigheid, en zijn ogen
zijn niet alleen uitpuilend, ze stralen kwaad uit. Het gezicht lijkt uit elkaar te vallen, op het punt waar de
rechte achtergrondlijn tussen de twee zwarte driehoeken, die dienen als achtergrond van het gezicht, achter
het gezicht lijken te verdwijnen. Dit is de perfecte afbeelding voor de beschrijving van hoe een Mind Control
slaaf wordt geactiveerd door zijn programmeur. Luister:
"Voor het creëren van een getrainde moordenaar, van Mind Control slaven, in de volksmond 'Delta‟s'
genoemd, werden ze eerst ongevoelig voor pijn en dood gemaakt... Ook werd Hypnose gebruikt. De
potentiële slachtoffers werden hierdoor gedevalueerd. Satanische rituelen waren ook actueel bij de creatie
van de Delta's.
Delta‟s zullen worden getraind in handgevechten, en kennen de zeer kwetsbare plekken, om direct mensen
te doden. Training omvatte een groot deel van deskundige wapentraining."
Op dit punt weten we precies wat we moeten verwachten van de training van een Illuminati moordenaar. Hij
is ongevoelig, zover gebracht door middel van brute satanische rituelen, leerde de handgevechten, en heeft
een zeer deskundige wapentraining gehad." Maar richt je nu op "het gezicht dat uit elkaar valt"; valt het uit
elkaar of "smelt" het in deze afbeelding? Luister naar deze verklaring:
“Als de programmeur gebruik wil maken van deze Delta‟s, zal hij ze oproepen. De Delta zal worden bevolen
om te “smelten”. Als ze gesmolten zijn tot helemaal niets, dan geeft de programmeur een exacte opdracht
van alles wat de Delta zal moeten doen, net zoals je een computer zou programmeren, stap-voor-stap.”
Deze afbeelding op de kaart is van een Mind Control slachtoffer, als hij wordt geactiveerd om een
moordenaar te zijn. Let op het rijke brokaat patroon achter het gezicht; dit soort patronen spreekt van rijke
gedetailleerde informatie, die een programmeur in de geest van de moordenaar zet, hem alle details gevend
van zijn vele meerdere persoonlijkheden. Let ook op de 12 gekleurde driehoeken, gegroepeerd in gekleurde
paren tegenover elkaar. Kleurcodering is uitermate belangrijk voor de programmeur, als hij de moordenaar
mentaal "programmeert".
Nogmaals, wij zijn geschokt, niet alleen een schutterkaart te zien in dit Illuminati Nieuwe Wereld Orde
kaartspel, maar vooral om te zien dat de maker van dit spel goed begrijpt, dat de Illuminist schutter zal
worden aangestuurd. Nu moet je ook weten wie er achter de laatste schutter schietpartij zat in West Virginia!
De onderkant van deze kaart luidt: "Kan worden gebruikt om elke Hulpbron
van een rivaal te vernietigen. Kan op ieder moment worden gebruikt,
behalve tijdens een langdurige aanval... 1. Doel is vernietigd.
Zelfmoordgroep overleeft en kan opnieuw worden gebruikt; 2-5 Doel en
Zelfmoordgroep zijn beide vernietigd; 6. Zelfmoordgroep faalt en een
verwoest doel overleeft.
Israël - en alleen Israël - werd geconfronteerd met terroristische aanslagen,
reeds 20 jaar lang. In NEWS1429, meldden we al dat de Russische KGB Arafat
controleerde, terwijl de Amerikaanse CIA Israël controleerde. Daarom
controleerde de Illuminati beide kanten, hetgeen zij moeten doen in een
Dialectische Strijd situatie. Elke zelfmoordactie doodt de Palestijnse dader en onschuldige Israëlische
burgers; sommigen van hen zijn nog kleine babies. Elke zelfmoord verontrust het land en de wereld en
fungeert als een drilboor tegen een betonnen loopbrug – gestaag; de "loopbrug" van de Oude Orde is
opengebroken, zodat de Nieuwe Orde kan worden ingesteld. Tot op heden heeft Arafat terroristische
aanslagen uitgevoerd tegen Israëlische doelen, 33 jaar lang. Zijn zelfmoordenaars hebben 22 jaar
zelfmoordaanslagen gedaan, hij heeft net een 33 maanden durende Intifada achter de rug tegen Israël. Al
deze nummers zijn voor Illuministen heilige getallen (11 – 22 – 33). Al deze nummers verwijzen naar de
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Illuminati als de oorsprong van deze terreurcampagne, niet Arafat, noch enig ander Palestijns terroristische
leider.
Merk op dat van de Zelfmoordgroep niet wordt verwacht, dat ze het merendeel van de tijd zullen overleven.
In de afgelopen 20 jaar heb ik zulke ongelooflijk gewelddaden zien gemeld worden, zoals het hoofd van een
klein meisje, dat van een gebombardeerd Sbarro Pizzeria wegrolde en een hart, dat nog steeds klopte,
liggend op de stoep! Dit is het beeld van de rotte geestelijke vrucht van het “Dialectisch Strijd” proces.
* Washington smeekt Israël om "terughoudendheid".
* De Israëlische premier of een van zijn ambtenaren kondigt aan, dat zij "niet van plan zijn om het
vredesproces te laten ontsporen".
* Arafat "veroordeelt" de zelfmoordaanslagen, zeggende dat ze werken tegen de "belangen" van het
Palestijnse volk.
Toch verandert er niets als de klok doortikt richting de volgende zelfmoordaanslag. Het ultieme doel van
deze Dialectische Strijd is de Derde Wereldoorlog, welke Arafats visie zal vervullen. En Steve Jackson wist
alles over dit onderdeel van het plan toen hij het INWO kaartspel maakte!
De onderkant van deze speelkaart luidt: "Ramp! Dit is een directe aanval
om elke Plaats te Vernietigen... Zijn macht is 18 tegen een enorme Plaats,
14 tegen iedere andere Plaats... Kerncentrales verliezen hun werking,
wanneer deze kaart wordt gespeeld op elke Plaats."
De wereld heeft al drie kerncentrale ongelukken gekend, niet? In Chernobyl,
Three Mile Island en nu Japan. Laten we eens kijken naar de verdachte timing
en gebeurtenis van het ongeluk in Three Mile Island.
"FEMA (momenteel actief onder de naam Homeland Security) heeft de
bevoegdheid om.... massale evacuatie van bewoners in de omtrek van de
nucleaire centrales te regelen.... Het is een interessant toeval dat het Three Mile
Island incident slechts een dag, nadat FEMA operationeel werd, plaatsvond.
FEMA, aangekomen op de plaats van het kernenergie ongeval, bevorderde een sfeer van paniek. FEMA
heeft invloed op de massale evacuaties, waarover zij gezag zou hebben ontvangen, en over alle andere
federale, provinciale en lokale overheden. Er is enig bewijs dat…. Three Mile Island een daad was van
sabotage." ["The Unseen Hand", door A. Ralph Epperson, blz. 411]
Op dit punt heb ik een vraag: op het moment dat Steve Jackson dit Illuminati Kaartspel aan het creëren was,
hadden de kerncentrale ongevallen op zowel Chernobyl als Three Mile Island reeds plaatsgevonden,
daarom, kunnen wij in de toekomst nog meer "terroristische aanslagen" verwachten?
De onderkant van deze speelkaart luidt: "Hun geheime geestverruimende
berichten zijn overal verborgen. Het aantal mediagroepen, dat jou bestuurt,
behoort tot de Kracht en Wereldmacht van de Subliminale beelden."
Subliminale beelden zijn te zien in alle straten van de massamedia - tv, film,
gedrukte reclame – en is zo effectief door herhaling, dat het publiek wordt
voorbereid om te geloven dat subliminale boodschappen ofwel niet bestaan of
ineffectief zijn en niet langer worden gebruikt. Echter, in Seminar One,
"America's Leadership of the New World Order", laten we zien, dat ze
bestaan en zeer effectief zijn. Hier tonen we verschillende gekleurde
voorbeelden van subliminale beelden in gedrukte reclame, zodat u het zelf kunt
zien!
Echt, als je eenmaal weet hoe je moet zoeken, zul je zult nooit meer op dezelfde
manier naar gedrukte advertenties kijken!
De onderkant van deze speelkaart luidt: "Verhoog de Macht van alle
Gewelddadige Regeringsgroepen met 3. Verhoog de Macht van alle
Criminele Groepen met 1."
Steve Jackson communiceert hier een behoorlijk belangrijke factor.
Wapencontrole heeft het voor een overheid in het verleden veel gemakkelijker
gemaakt om op meer gewelddadige wijze om te gaan met haar burgers. In feite,
de eerste actie, die een nieuwe dictatuur zal nemen, is om alle wapens van
mensen in beslag te nemen. Lenin en Hitler namen individuele wapens in beslag
onder hetzelfde valse voorwendsel, dat ze hun burgers "veiliger" zouden maken.
De realiteit was, dat ze hun burgers meer vatbaar maakten voor een strenge
dictatuur. New Age auteur, Bill Cooper, heeft een aantal zeer toepasselijke
dingen te zeggen over dit onderwerp:
"De overheid moedigde de vervaardiging en de invoer van militaire vuurwapens
aan om door de criminelen te laten gebruiken. Dit is bedoeld om een gevoel van
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onveiligheid te bevorderen, hetgeen er toe zou leiden dat de Amerikaanse bevolking vrijwillig zichzelf zou
ontwapenen, door het aannemen van wetten tegen vuurwapens. Drugs en hypnose toepassend op
psychiatrische patiënten in een proces, genaamd Orion, prentte de CIA bij deze mensen het verlangen in,
het vuur te openen op schoolpleinen. Zodoende wakkerde dit het anti-wapenbeleid aan. De middenklasse
de
smeekt de overheid nu, de 2 wijziging weg te doen.
Notitie: Ik heb gemerkt dat deze gebeurtenissen zich inderdaad hebben voorgedaan, in het hele land,
in ieder geval, dat heb ik onderzocht. - Het incident op de Vrouwenschool in Canada, het
winkelcentrum incident in Canada, de Stockton, Californië, massamoord, en de moord op Rabbi Meir
Kahane - de schutters waren alle ex-psychiatrische patiënten of psychiatrische patiënten, DIE ALLEN
OP PROZAC WAREN INGESTELD! Dit geneesmiddel, wanneer ingenomen in bepaalde doses,
verhoogt het serotonine-niveau van de patiënt, extreem geweld veroorzakend. Koppel dit aan een
post-hypnotische suggestie of controle door middel van een elektronisch brein implantaat, of
microgolven of E.L.F. indringing, en je krijgt massamoord, eindigend in ieder geval met de zelfmoord
van de dader."
De onderkant van deze speelkaart luidt: "Natuurlijk lezen ze de post.
Tijdens je beurt mag je twee willekeurige Groepskaarten trekken uit de
hand van een rivaal...."
Toen onze natie werd gekweld door de verschrikkelijke golf van schietpartijen op
Postkantoren, wie had toen gedacht dat de Illuminati hen had aangestuurd om
onze samenleving verder te destabiliseren en ons zo te brengen onder hun
Nieuwe Wereld Orde? Al deze schokkende gebeurtenissen hebben een
cumulatief effect ver voorbij hun individuele kracht. Ze geven veel mensen een
slecht gevoel over hun leven en over onze samenleving, zodat mensen de vraag
stellen: “Wat is er mis met onze maatschappij, dat dergelijke moorddadige rooftochten zich voordoen"? Als
er zich voldoende van deze schokkende gebeurtenissen voordoen, zal de Illuminati genoeg mensen zover
hebben gebracht dat zij de komende Superman (Antichrist) omarmen, als hij een gloednieuwe samenleving
voorstelt, gebaseerd op gloednieuwe waarden.
Deze schietpartijen, plus schietpartijen op scholen, hebben het anti-wapenbeleid sterk aangewakkerd. Er is
een rapport uitgebracht, waarin de schietpartijen onderzocht werden van 1963 tot 2001, en men ontdekte dat
de vuurwapens, in grote meerderheid van de gevallen, legaal waren gekocht. Van waar krijgen ze hun
geweren?
Het onvermijdelijke gevolg was, dat de wapenwetten moesten worden gewijzigd, zodat zulke massamoorden
niet meer konden worden gepleegd. Vanaf augustus 1986 tot augustus 1989, "zouden er 335 aanvallen
worden gerapporteerd (ongetwijfeld werden vele niet gerapporteerd) door werknemers en 183 door
werkgevers. Weinige van deze gevallen zouden ooit bekend worden gemaakt."
Ik kon geen verslag vinden van een totaal van Postkantoor rooftochten, of van het totaal aantal werknemers
en leidinggevenden, dat werd gedood.
De onderkant van deze speelkaart luidt: "Een schokkend
nieuwsbericht leidt alle media af, en tegen de tijd dat deze weer op
gang is, is het publiek het al helemaal vergeten... Waar GING het
ook alweer over?"
Let op de kop van deze "World Illuminator" krant: "Pincet doding STIJGT
TOT 23".
De afbeelding rechtsonder is van een grootmoederfiguur, zedig kijkend
naar haar gezicht in een ronde spiegel, die ze vasthoudt. De ondertitel
luidt: "Nobelprijswinnaar Gezocht Voor Ondervraging ". In de afgelopen
twee decennia heeft Amerika zoveel gevallen van meervoudige moord
moeten verduren, dat dit, op zijn zachtst gezegd, vreselijk ontmoedigt.
Hier bespreken we slechts enkele van de gevallen van massamoord, die
Amerika onlangs heeft doorstaan: [Alle verhalen komen uit The Washington Post]
* "Ontslagen Arbeider Doodt 6 in Auto Shop, Illinois: Chicago man sterft tijdens Politie Shoot-out", 8/28/03,
Schutter gedood door de politie.
* "Mississippi Schutter had een kwade voorgeschiedenis: Vijf medewerkers sterven", 10 juli 2003. Schutter
pleegt zelfmoord.
* "Vijf Doden, Acht gewonden in Missisippi Fabriek: Schutter Doelt op Co-werknemers, vooraleer hij
zelfmoord pleegt", 9 juli 2003.
* "Drie Doden na R.I. dolle Schietpartij in Providence Krant", 9 juni 2002.
* "2 Doden, 6 Gewonden bij Schieten in Indiana Fabriek: Schutter doodde zichzelf", 7 december 2001.
* "Sacramento Man Gezocht na 4 Dodingen: Zwaar Bewapende Ex-Beveiligings Bewaker wordt ervan
verdacht oud-collega‟s te hebben doodgeschoten", 12/10/01
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* "Software Tester aangeklaagd voor het Doden van 7, op kantoor in Boston: McDermott nam medicatie voor
geestelijke ziekte", 2/16/01
* "Schutter Doodt vijf Mensen in Tampa", 12/31/99
De onderkant van deze speelkaart luidt: "Terwijl u deze groep
bestuurt, zullen alle Rechtse of Conservatieve groeperingen
worden afgeleid, zodat alle aanvallen, die ze tegen uw andere
groeperingen maken, zullen staan op -3 Power".
Zeker, Seculier Humanisme is een sterk instrument geweest in alle
Westerse beschavingen, door op dit moment Jezus Christus, de Bijbel
en de joods-christelijke waarden af te wijzen. Verreweg de meest
ernstige gevolgen waren op het gebied van Openbaar Onderwijs. C.F.
Potter en Thomas Dewey leidden de manier waarop in de periode
tussen Wereldoorlog I en II onderwijsprogramma‟s helemaal opnieuw
werden geschreven - in eerste instantie geleidelijk - zodat alle Bijbelse
waarden omver werden geworpen. In Seminar Een, "Amerika's
leiderschap van de Nieuwe Wereld Orde", laten we zien, hoe deze
subtiele aanval op ons waardesysteem werd uitgevoerd. Het resultaat is dat christelijke ouders nu hun
kinderen van openbare scholen moeten zien te krijgen, want zij worden geconditioneerd tot goede burgers
van het mondiale systeem van de Antichrist!
Luister naar een christelijke opvoeder, Samuel Blumenthal; hij verklaart:
"Het was dus John Dewy, die een nieuwe materialistische religie begon te vormen, waarin de mensheid
werd vereerd in plaats van God. Dit is eigenlijk de godsdienst van seculier Humanisme, en dit is de officiële
religie van de Verenigde Staten geworden, want het is de enige religie, die wordt toegestaan in de Openbare
scholen, volledig ondersteund door overheidsfondsen.”
Dr. Blumenthal vervolgt: "Maar de ondermijning van de joods-christelijke traditie was goed op gang toen in
1933, John Dewey en 33 andere liberale humanisten dat buitengewone document opstelden en tekenden,
bekend als het Humanistisch Manifest. Het weerspiegelde alle invloeden van de wetenschap, evolutie en de
nieuwe psychologie, die het Amerikaanse onderwijs hervormde. Het pleitte voor de stopzetting van de
traditionele religie, om het te vervangen door een nieuwe seculiere religie, beter in staat om zich tot het
nieuwe morele relativisme in een mensgerichte, goddeloze wereld te voegen.”
Toen christelijke kerken in de ban kwamen van dit Humanistisch Manifest, begonnen denominaties afstand
te nemen van de fundamenten van het christelijk geloof, totdat we vandaag het punt hebben bereikt, waar de
afvalligheid van de kerk zo diep, breed en hoog is, dat de Antichrist nu kan opstaan [2 Tessalonicenzen 2:3].
Zoals de Illuminati heeft gepland, baande Seculier Humanisme de weg. Maar kijk zorgvuldig naar het plaatje
dat Steve Jackson tekende. Als je achter de twee jonge mensen kijkt, zie je de schaduw van een clown, een
nar, of is het de duivel? Oordeel zelf. Het symbool zou hoogst toepasselijk zijn voor een hele bevolking, die
de Ene Ware God hebben verworpen, om een valse god te omarmen.
De onderkant van deze speelkaart luidt: "Het is een belasting op
domheid en het geld rolt binnen….."
Op dit punt moet je protesteren! Staatsloterijen zijn het resultaat van de
Illuminati plannen om een samenleving zo te ondermijnen, dat het zal
vallen? Precies! Kijk naar enkele kwalijke zaken van een Staatsloterij:
* Het verstoort de normale stroom van geld binnen een economie, trekt
enorme sommen geld weg van het kopen van goederen en diensten, en
concentreren dat geld in de handen van staatsregeringen, van wie de
uitgaven de economie altijd verder hebben verergerd. Economisch
gezien is het altijd veel beter om het geld in de handen van de vele
consumenten te houden, wiens uitgaven, aan de onderkant van de
economie, deze economie veel beter stimuleren dan topzware
overheidsuitgaven.
* De Staatsloterij raadt mensen, die zich het minst kunnen veroorloven, aan, te gokken met hun geld.
Nogmaals, geld wordt weggenomen van de normale consumptieve bestedingen. Luister:
"... de mensen, die in de meest verarmde gebieden van de staat (New York) wonen, spendeerden acht keer
meer van hun inkomen aan loterijbiljetten dan degenen in de meest welvarende delen."
Verder hebben veel kleine winkeliers ontdekt, dat mensen hun geld liever uitgeven aan loten dan aan
voedsel en algemene koopwaar! Veel kinderen gaan ‟s nachts hongerig naar bed, omdat de ouder(s) teveel
geld hebben uitgegeven aan loten.
* De Staatsloterij moedigt een "Word Snel Rijk" mentaliteit aan. Zij moedigt mensen aan om te blijven
proberen rijk te worden, in plaats van hun persoonlijke rijkdom geleidelijk te verhogen door middel van hard
werken en een uitstekende bestedingsgewoonte. De meeste mensen realiseren zich niet dat de
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Amerikaanse Industriële Revolutie plaatsvond, omdat de individuele werknemer in zeer grote mate de
"Protestantse Arbeid Ethiek" bezat, het begrip dat de mens niet alleen in opdracht van zijn werkgever werkt,
maar "als voor de Here". Deze arbeidsethiek was zo wijdverspreid, dat zelfs mannen die niet waren gered,
de waarden hiervan overnamen. Zo kon een werkgever rekenen op werknemers, die eerlijk waren en hem
goed en solide werk zouden leveren.
De arbeidsethiek is geworteld in het christendom - niet het Rooms Katholicisme - noch in enige andere
religie. Deze realiteit is een van de zeer grote redenen, waarom het "Amerikaanse experiment" heeft
bewezen, dat het nagenoeg onmogelijk is om deze te repliceren in andere landen van de wereld, maar
Amerika is deze werk ethiek aan het verliezen, en de economische ondergang is zeker. Staatsloterijen
weerhouden mensen ervan om hard te werken, lang te werken en goede arbeid te leveren.
* Staatloterijen hebben geleid tot een nieuwe vorm van mentale verslaving. Luister:
Loterijen in de Verenigde Staten: Een Kort Overzicht", door Ronald A. Reno:
"Velen beschouwen loterijen als een relatief goedaardige vorm van gokken. Echter, 43% van de bellers naar
de 1-800-GAMBLER nationale hotline (bediend door de Raad op Gokverslaving van New Jersey) wijst op
problemen met het loterij gokken... Veel loterijen zijn een agressieve markt voor de armen... Een hoog
percentage van minderjarige jongeren speelt de loterij."
Als u de Oude Orde wilt ondermijnen, zodat het kan worden vervangen door de Nieuwe Wereld Orde, is een
staatsloterij een goed hulpmiddel tot uw beschikking!
De onderkant van de "Dittoheads" speelkaart luidt: "Deze groep kan alleen
worden bestuurd door een Persoonlijkheid... Deze kaart heeft altijd
dezelfde overeenstemmingen als zijn Persoonlijkheid, plus" Fanatiek". Als
de Persoonlijkheid reeds Fanatiek is, wordt het fanatisme van de
Dittoheads beschouwd als dezelfde aanpassing voor alle doeleinden."
Veel mensen zullen echt geschokt zijn om te horen dat een Rush Limbaugh
Dittohead Kaart onderdeel is van dit pak Illuminati kaarten, en met zeer goede
reden: Rush Limbaugh is een zeer geraffineerde partij van het Nieuwe Wereld
Orde plan om de Oude Wereld Orde omver te werpen! In NEWS1030, "Rush Limbaugh! Mega-Dittos To The
Master Communicator “, legde ik mijn persoonlijke reis door "Rush land" uit, vanaf het begin van de jaren
1990 tot in 1996, toen ik de volledige werkelijkheid begreep. In eerste instantie was ik echt gegrepen door
zijn persoonlijkheid, zijn greep op de moeilijke problemen waarmee Amerika kampt, zijn schijnbaar
Conservatisme, en zijn verfrissende humor. Ik heb echt het gevoel dat hij mijn taal sprak en verbale
expressie gaf aan mijn politieke gevoelens.
Rush Limbaugh was een Messiaans type leider geworden van de Amerikaanse Conservatieven. Het is
ongelooflijk dat één man zo'n grote groep kan samensmelten tot een zinvol werktuig. Rush is hun leider, en
hij is uitgegroeid tot hun icoon. Ik had nog nooit iemand zo briljant, en zo consequent, kwesties horen
uitspreken, waar ik altijd zo‟n sterk gevoel bij had. Rush verdedigde schijnbaar ook christelijke zaken.
Maar wat zegt deze "Dittoheads" kaart over de "Persoonlijkheid", die de “fanatici” bestuurt in zijn spel?
Luister eens:
* "Deze groep kan alleen worden bestuurd" - Als je luistert naar de mensen die inbellen, kunt u zich
realiseren dat ze worden bestuurd door de Persoonlijkheid van Rush Limbaugh. Onder het mom van leren
denken voor jezelf, werden de grote legioenen van Limbaugh‟s luisteraars ongewild "gecontroleerd door de
Persoonlijkheid". Immers, dat is de ware betekenis van "Dittohead" - ze zijn zo in overeenstemming met
Rush, dat ze alleen nog denken dat ze voor zichzelf denken.
* "Deze kaart heeft altijd dezelfde overeenstemmingen als zijn persoonlijkheid" - De mensen die in de
show bellen laten sterke bewijzen zien, dat hun inzicht volledig is afgestemd op de opvattingen van Rush
Limbaugh! Veel bellers laten zelfs uitdrukkelijk deze toestemming zien door zoiets te zeggen als: "Ik ben het
met u eens, 98% van de tijd". Nu, dat is nog eens toestemming!
Ik moedig je aan NEWS1030 te lezen, waarin ik volledig de redenen verklaar, waarom ik ervan overtuigd
raakte dat Rush Limbaugh niet een echt Wederomgeboren Christen is en niet eens een echte
Conservatieve.
Laat u niet misleiden door Rush Limbaugh. Hij is een zeer slim deel van het Illuminati plan, net als deze
kaart aangeeft. Ik denk dat zijn doel was om de leiding over de Amerikaanse Conservatieven zo enthousiast
te grijpen, dat hij, in de eerste plaats, zou kunnen fungeren als onschuldige bliksemafleider van
Conservatieve woede over het Liberale beleid, om ons zo te verplaatsen naar de Nieuwe Wereld Orde. De
Illuminati wist dat echte Conservatieven erg boos zouden kunnen worden, wanneer ze enkele van de
verschrikkelijke acties van de Liberalen en de "Conservatieve" leiders zouden moeten uitvoeren, wanneer de
wereldagenda vorderde. Conservatieve woede is een machtige kracht, en kan een beweging vernietigen een plan - als het zijn doel bot raakt.
Daarom, Rush Limbaugh is er om ervoor te zorgen dat de Conservatieve woede onschuldig zou worden
geloosd door middel van hemzelf, de nationale bliksemafleider! Limbaugh onderzoekt de problemen van
Amerika op een briljante manier en hij beschrijft deze problemen op een manier als van een christen. Echter,
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hij slaagt er niet helemaal in de oplossing te omhelzen. Limbaugh‟s oplossing is te kiezen voor meer
Conservatieven, bij voorkeur de Republikeinse Conservatieven. En dit was destijds de favoriete
Republikeinse president George W. Bush, de oude verstokte Skull & Bones Illuminist [Lees NEWS1314 voor
meer informatie over Skull & Bones] en deelnemer van de Bohemian Grove [Bohemian Grove participant.].
Hoe dan ook, een ander belangrijk spiritueel probleem met Rush Limbaugh is
zijn onverbiddelijke aanval op elke hint naar een "Samenzwering". En dat brengt
ons naar de "Gordo Remora" kaart.
De onderkant van de "Gordo Remora" speelkaart luidt: "Volgend op Gordo:
Mensen die geloven in samenzweringstheorieën; zijn ze gek of gewoon te
dom om te leven?"
Rush Limbaugh speelt dus de rol van "Gordo Remora" in het echte leven. De
Bijbel spreekt voortdurend over de samenzwering tussen Satan en God, dat
begon met zijn rebellie tegen God in de hemel, zoals beschreven in Jesaja 14:415, vervolgens in de Hof van Eden, als Satan God tegenwerkt door de
mensheid, en blijft doorgaan tot na de 1000 jarige heerschappij van Jezus Christus, wanneer de satan wordt
losgelaten voor een korte tijd. Wat doet satan met deze laatste kans om te rebelleren tegen God? Hij
verzamelt op dat moment opstandige mensen tot een aanval op Jeruzalem [Openbaring 20:7-10]. Deze
profetische tekenen zijn zo duidelijk dat mensen, die hun Bijbel goed kennen, een samenzwering
verwachten in deze eindtijd.
Iets over de werkelijkheid van samenzwering: Het is spiritueel - Bijbels gebaseerd, zelfs enkele mensen die
niet zijn gered, kunnen de waarheid zien! Al Rush‟s argumenten tegen de samenzwering zijn gebaseerd op
menselijk, seculier redeneren, totaal verstoken van echt Bijbels begrip. Sinds Rush erg overtuigend is, toen
hij dus een beroep deed op het menselijk verstand, geloven zijn volgelingen hem en verwerpen elk idee van
een samenzwering.
Rush Limbaugh neemt een heel krachtige stelling in tegen "Samenzwering Theorieën", zoals hij dagelijks het
officiële regeringsstandpunt uitroept over alle aangelegenheden. Niet alleen heeft Rush geweigerd om een
samenzwering te overwegen, maar hij weigert om zelfs het debat aan te gaan met iemand, die begrijpt dat
een samenzwering bestaat. We lieten NEWS1156 als een open brief aan Rush zien, spoorde hem aan om
de spirituele basis van deze wereldwijde samenzwering te overwegen, welke de wereld aan het verenigen is
in één regering, economie en één religie, waarna de Antichrist zal opstaan.
Steve Jackson, de uitvinder van het Illuminati Kaartspel, verklaart dat de Meester van alle "Dittoheads" en de
grote discussiant tegen complottheorieën een onderdeel is van het Illuminati Plan! Rush Limbaugh is in
eigen persoon deze twee kaarten. Dit wil niet zeggen dat er geen anderen zijn, die misschien de "Gordo
Remora" rol vervullen, maar Limbaugh is er duidelijk een van.
De onderkant van de “Supreme Court” (“Hooggerechtshof”) speelkaart
luidt als volgt: "Door het gebruik van haar beroep, kan het
Hooggerechtshof een actie van een andere groep
regeringsvertegenwoordigers annuleren. Ja, dit omvat regeringsgroepen
buiten de VS. Vraag niks. Je wilt niet weten. ..”
Let op de Satanische driehoek met het Alziend Oog in het bovenste gedeelte,
dat toezicht heeft op de acties van het Hooggerechtshof. Jackson vertelt ons
hier, dat ons Gerechtshof onder het toeziend oog van de Illuminati staat.
Herinner je president Franklin Roosevelt? Een aantal belangrijke
huisdierprogramma's van zijn New Deal programma werden stopgezet door het
Hooggerechtshof, toen de raadsheren bewezen conservatiever te zijn dan de president. Roosevelt dreigde
het Congres woedend om een Grondwetwijziging aan te nemen, dat het aantal rechters, die zitting hebben in
het Hof, zou uitbreiden, en die hem zouden toestaan “het Hof in te pakken”.
Gelukkig, de Grondwettelijke belemmeringen voor het doorvoeren van een dergelijke wijziging, bleken te
onoverkomelijk, dus gaf Roosevelt zijn voornemen op. Echter, de Illuminati had zijn les geleerd, de controle
van Justitie moest eerst plaatsvinden, zodat het Hooggerechtshof zou binnen marcheren, samen met het
College en de Congresleden. Sinds de Hooggerechtshof raadsleden hebben gediend, nam deze wijziging
naar een Illuminist Gerechtshof enige tijd in beslag.. Door de tijd heen hebben Illuminist voorzitters Truman
en Eisenhower hun voorwaarden ingediend, en hebben genoeg veranderingen plaatsgevonden door
sterfgevallen, zodat de Illuminati het Hof kon regeren. Zij regeren het vandaag!
De Illuminati realiseerde zich dat het rechtensysteem een groot potentieel inhield om massale
verschuivingen teweeg te brengen, door haar vermogen om nieuwe wetten te creëren, gewoon middels een
bevelschrift! Aangezien iedereen wist dat raadsheren hun positie voor het leven innemen, woede tegen een
bepaald besluit veel meer gedempt kan worden dan tegen het Congres of de president. Mensen wisten dat
presidenten en congresleden “gekozen” waren, zodat ze veel meer geneigd waren om in actie te komen
tegen de ambtenaren dan tegen de gekozen raadsheren.
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Enorme veranderingen hebben zich voorgedaan als gevolg van gerechtelijke uitspraken in het algemeen en
uitspraken van het Hooggerechtshof in het bijzonder. Laten we drie van deze verschrikkelijke beslissingen
opnoemen, die de waarden en levenshouding van de Amerikanen vandaag de dag zo hebben veranderd,
dat we klaarstaan om de satanische Nieuwe Wereld Orde binnen te gaan.
* 1963 - ABINGTON SCHOOL DIST. v. Schempp, 374 VS 203 (1963), 374 VS 203 - "Door het verbod van
de Eerste Wetswijziging tegen de vaststelling door het Congres van enige wet 'met inachtneming van een
vestiging van de religie', die van toepassing is gemaakt voor de Staten door het Veertiende Amendement,
kan geen staatswet of schoolbestuur verlangen, dat passages uit de Bijbel worden gelezen of dat het Onze
Vader wordt geciteerd in de Openbare scholen van een Staat aan het begin van elke schooldag - zelfs als
individuele studenten kunnen worden vrijgesteld van het bijwonen van of deelnemen aan dergelijke
oefeningen, op schriftelijk verzoek van hun ouders. Pp. 205-227.
Gods Woord werd uit onze Openbare scholen gegooid.
* 1973 - Roe v. Wade, 410 VS 113 (1973) (USSC +) - "De rechtbank verklaarde de abortus statuten nietig en
onduidelijk en deed inbreuk op de eisers van de Negende en Veertiende Amendement rechten. De
rechtbank oordeelde 'geen klacht te rechtvaardigen."
De rechters verklaarden abortus legaal in de Verenigde Staten, een besluit dat zwarter was dan de afgrond
van de hel! Later opende verdere besluiten de deur naar deze voorheen verboden daad van abortus op
verzoek. Van 1963 tot 2003 heeft Amerika meer dan 42 miljoen babies gedood! Bovendien heeft Amerika
deze praktijk naar veel landen over de hele wereld overgebracht.
Vergeet niet dat, in de ogen van een Satanist, geaborteerde babies de hoogst mogelijke vorm zijn van een
menselijk offer, want het neemt het leven dat in de baarmoeder is.
* 2003 - LAWRENCE et al. v. TEXAS, certiorari aan het hof van beroep van Texas, veertiende
arrondissement, nr. 02-102. Gevoerd 26 maart 2003 - Besloten 26 juni 2003. "Houdt in: Het Texas statuut,
waardoor het een misdaad voor twee personen van hetzelfde geslacht is, wanneer ze betrokken zijn bij
bepaalde intieme seksuele handelingen, in strijd met de Schuld Proces Clausule. Pp. 3-18."
In één enkele handeling heeft het Hooggerechtshof Sodomie door het hele land gelegaliseerd, waardoor zij
Amerika volledig klaarmaken voor Gods lichamelijke, vernietigende oordeel. In NEWS1830 toonden we
Bijbels aan, dat Gods oordeel over dit land nu onvermijdelijk is en net zo vernietigend zal zijn als in de
beschrijving van het Economisch Babylon van Openbaring 18.
Zo kun je zien dat het Hooggerechtshof volledig geopereerd wordt onder het oog van de Illuminati, denkend
aan de jaren:
* 1963 – Gods Woord werd uit de Openbare scholen verwijderd.
* 1973 – Legalisatie van abortus en abortus op aanvraag.
* 2003 – Legalisatie van Sodomie, onze nationale rebellie tegen God compleet makend.
Steve Jackson begreep, dat het "hoogste" belang van het Hooggerechtshof was, om de Oude Orde omver te
werpen, zodat de Nieuwe Wereld Orde kan worden gebracht en de "Man van Zonde" - Antichrist - kan
worden opgevoerd op het wereldtoneel.
CONCLUSIE
Opmerkelijk is dat deze specifieke kaarten aantonen, dat Steve Jackson afwist van het Illuminati plan om de
Nieuwe Wereld Orde en haar superman, Antichrist, te maken. In de volgende twee artikelen zie je nog meer
bewijs van het gedetailleerde inzicht van Jackson in het Illuminati plan. Wanneer je een bepaalde
gebeurtenis op een van deze kaarten ziet, zul je met zekerheid weten dat deze gebeurtenis werd uitgedacht
door de Illuminati om de oude orde omver te werpen en je over te brengen in de Nieuwe.
De wereld staat aan de afgrond van de laatste besluiten.
Ben je er geestelijk klaar voor? Is je gezin klaar? Heb je je dierbaren voldoende beschermd? Dit is de reden
van deze bediening, om je in staat te stellen eerst het gevaar te begrijpen, en je daarna te helpen bij het
ontwikkelen van strategieën om je dierbaren te waarschuwen en te beschermen. Als je eenmaal grondig
bent voorbereid, kun je ook gebruikmaken van je kennis als een middel om de deur van discussie te openen
met een ongeredde persoon. Ik heb hier vele malen gebruik van kunnen maken, en heb mensen tot Jezus
Christus zien komen als gevolg. Deze zware tijden zijn ook een tijd, waarin we veel zielen kunnen bereiken
voor Jezus Christus, om een eeuwige verschil te maken.
Als je Jezus Christus als je persoonlijke Verlosser hebt aangenomen, maar zeer lauw was in je geestelijke
wandel met Hem, moet je hem onmiddellijk om vergeving vragen en voor vernieuwing. Hij zal je direct
vergeven, en je hart vullen met de vreugde van de Heilige Geest. Daarna is het nodig te beginnen met een
dagelijkse wandel in gebed en persoonlijke bijbelstudie.
Als je nog nooit Jezus Christus als Redder hebt aanvaard, maar je Zijn werkelijkheid hebt gerealiseerd en
beseft in de eindtijd te leven, en Zijn gratis geschenk van het Eeuwige Leven wilt accepteren, kun je dit ook
doen, in je eigen huis. Zodra je Hem aanvaardt als Redder, ben je geestelijk opnieuw geboren, en zo
verzekerd van de hemel alsof je er bent. Vervolgens kun je er zeker van zijn, dat het Rijk van de Antichrist je
geestelijk niet zal raken.
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Illuminati Kaartspel – deel 3
BEWIJS dat de Illuminati vele jaren terug verschrikkelijke gebeurtenissen heeft gepland, om onze
beschaving omver te gooien – Deel 3
Gebeurtenissen, die op dit moment plaatsvinden, die de oude regering verzwakken, zodat de nieuwe
wereldregering gevestigd kan worden. Je zult verbaasd zijn wanneer je erachter komt, hoeveel recente
gebeurtenissen in onze samenleving zijn voorbeschikt om het nieuwe werelddictatorschap te vergroten,
waarin de Antichrist de controle zal behalen. Het is later dan je denkt!
De Nieuwe Wereld Orde komt eraan! Ben je er klaar voor? Eens zul je begrijpen, wat deze Nieuwe
Wereld Orde werkelijk is, en hoe deze geleidelijk wordt toegepast. Je zult de voortgang ervan zien in
het dagelijks nieuws!!
Leer hoe je jezelf kunt beschermen, geliefden!
Maak je klaar voor inzichten, zo ontstellend, dat je nooit meer op dezelfde manier naar het nieuws kijkt.
INTRODUCTIE
In dit artikel bespreken we de gebeurtenissen, die al hebben plaatsgevonden, of die staan te gebeuren, die
letterlijk "de weg effenen" voor de beslissende "barensweeën", waardoor de Antichrist zal opstaan. Omdat
de Illuminati zowel de massamedia als het openbare schoolsysteem grondig
gecontroleerd heeft sinds de Eerste Wereldoorlog, beseffen de meeste mensen
nooit hoe gepropageerd ze zijn. In feite hebben deze instellingen een
"propaganda box" gebouwd rond onze geest, zodat we naar de samenleving
kijken op de manier als de Illuminati dat wil. Ieder kind op de openbare school is
in een opleidingsinstelling van de Illuminati gestapt, om te worden getraind op de
manier waarop hij zou moeten worden, want als hij oud is, zal hij niet afwijken
van het pad.
Weer Controle en Klimaat Oorlogvoering
Het onderste gedeelte van de kaart, "International Weather Organization"
luidt: "Voor alle Plaatsen, waar u controle over heeft, krijgt u een +6,
wanneer u deze verdedigt tegen elke Ramp ... maar elke Ramp die u
toebrengt aan een rivaal, behalve in de Ruimte, heeft een +4 Power ."
Het onderste gedeelte van de kaart, "Weather Satellite" luidt: "Effectieve
weersatellieten berichten niet slechts het weer, zij veranderen het. U mag
verhogen met 10, of verminderen met 4, de kracht van een Orkaan,
Regen.... of Tornado. U mag verhogen met 4, of verminderen met 2, de
kracht van iedere andere Aanval om te Vernietigen..."
De teksten op elk van deze twee kaarten geven ons schokkende informatie, dus
laten we onderzoeken wat we net hebben geleerd!
1. De tekst op de "International Weather" kaart vertelt ons een aantal uiterst
belangrijke factoren:
a. "Alle Plaatsen waar u controle…" vertelt ons dat de Illuminati de controle
heeft over het weer op "Plaatsen" op aarde.
b. "te verdedigen tegen elke Ramp" vertelt ons dat klimaat oorlogvoering echt
bestaat, en moet worden tegengehouden!
c. "Ramp die u toebrengt aan een rivaal" vertelt ons dat de naties in staat zijn
om een ravage van natuurrampen op elkaar los te laten, maar bedenk dat het de
wereldwijde Illuminati is, die uiteindelijk de controle over alle gebeurtenissen
heeft, ten minste tot de Antichrist zich openbaart.
d. "behalve in de Ruimte" vertelt ons, dat ten minste enkele Weer Oorlogswapens doorgaan tot in de
Ruimte.
2. De tekst op de "Weather Satellite" kaart vertelt ons een aantal andere zeer belangrijke factoren:
a. "Effectieve weersatellieten doen niet alleen verslag van het weer, ze veranderen het" vertelt ons dat
satellieten, ofwel worden gebruikt om signalen van het weer op een bepaalde locatie op te vangen, of zelf
signalen doorgeeft via de satellieten.
b. "U mag verhogen met 10 of verminderen met 4, de kracht van een Orkaan, Regen... of Tornado"
vertelt ons dat orkanen en tornado's kunnen worden gecreëerd en gemanipuleerd.
c. "De kracht van iedere andere Aanval om te vernietigen..." vertelt ons dat er enorme natuurrampen,
zoals orkanen of tornado's, worden geproduceerd, aangestuurd, en gemanipuleerd om een specifieke
doelgroep te vernietigen.
Niet alleen kunnen orkanen en tyfoons worden gemaakt, ze kunnen worden opgelost en kunnen worden
aangestuurd! Er is geen enkele reden meer, dat een orkaan ooit nog een land zou moeten verwoesten.
Laten we deze nieuwsberichten eens bekijken:
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KORT NIEUWS: "Maleisië bestrijdt Smog met Cyclonen", door Chen May Yee, verslaggever van The Wall
Street Journal, donderdag 13 november 1997, pagina A19.
"KULA LUMPUR – Maleisië‟s strijd tegen smog krijgt een nieuwe wending. De regering wil door de mens
gemaakte cyclonen gebruiken om de waas weg te halen, die Maleisië sinds juli heeft geteisterd. 'We zullen
een speciale techniek gebruiken om een kunstmatige cycloon te creëren, voor het reinigen van de lucht “, zei
Datuk Law Hieng Ding, minister van wetenschap, technologie en milieu. Het plan vraagt om gebruik van
nieuwe Russische technologie om de cyclonen te maken - de reusachtige stormen, ook wel bekend als
tyfonen en orkanen - om stortregens te veroorzaken, die de rook uit de lucht „wassen‟. Het Maleisische
kabinet en de minister van financiën hebben het plan goedgekeurd, zei Datuk Law. Een Maleisische
onderneming, BioCure Sdn. Bhd, zal spoedig een overeenkomst tekenen met een in de handen van de
overheid zijnde Russische partij, tot productie van de cycloon. "Datuk Law weigerde de omvang van de
gegenereerde cycloon openbaar te maken, of de techniek ervan. 'De details heb ik niet', zei hij. Hij zei wel,
dat de gegenereerde cycloon „vrij sterk‟ zou zijn. Datuk Law wilde ook de prijs voor het creëren van de
cycloon niet bekendmaken."
De gemiddelde Rus accepteert Weercontrole als een normale factor in het leven. Bijna dagelijks wordt door
een aantal Russische “Weer Modificatie " bedrijven reclame gemaakt voor hun diensten, en deze bedrijven
zijn nu openbaar! Echter, veel mensen liggen zover achter in hun denken en begrip, dat we ten onrechte nog
steeds concluderen, dat deze vele en verschrikkelijke rampen "Handelingen van God" zijn. [NEWS1694].
Maar voor degenen die een dergelijke reeks verwoestende gebeurtenissen
wensen te creëren over een bepaalde periode van tijd, zodat de mensen een
radicale verandering accepteren voor een Nieuwe Wereld Orde [Lees
NEWS1855 voor meer details], kunnen krachtige stormen zeer effectief zijn. Een
orkaan brengt genoeg verwoesting om het normale leven van de gemeenschap
te verstoren. Het kan mensen dwingen hun huizen aan politie en/of militaire
controle open te stellen, vooral als Martial Law (Staat van Beleg) wordt
opgelegd. Tot slot, mensen die zware verliezen hebben geleden, zijn afhankelijk
van de FEMA, wanneer hun verzekering niet alle schade dekt; dus mensen
worden ertoe geleid de wolf te vertrouwen, die hen op een dag zal opeten!
Ten slotte, op een dag - na een aantal vreselijke natuurrampen dit land en de
hele wereld heeft getroffen – zal een spirituele "superman" verschijnen op het wereldtoneel, en zal
verkondigen dat de reden, waarom Amerika zoveel leed heeft moeten verduren, is, dat onze Industriële
beschaving zoveel spanningen teweegbrengt op "Moeder Gaia" ("Moeder Aarde"), welke onhoudbaar zijn
voor de godin. Daarom is Moeder Aarde uiteindelijk begonnen met het heft in eigen handen te nemen, door
het opleggen van deze rampen. Dan zal de Antichrist bevelen, dat "Re-Wilding" moet worden uitgevoerd
over de gehele wereld [Lees NEWS1368], een streng plan, waarin het grootste deel van het land in de
wereld zal worden vernietigd, de mensheid verbiedend enige "menselijke activiteit" uit te voeren. Alle
mensen zullen worden verdeeld in zeer streng gecontroleerd landgebieden. De VS-kaart in NEWS1368 laat
dit zien. Merk op dat vrijwel de hele Oostkust van Amerika ofwel "Reservetroepen - Weinig of geen Menselijk
Gebruik" , of Buffer Zones - Sterk Gereguleerd" is. Dit gebied is nu juist het gebied, aangetast door
Atlantische orkanen!
Het onderste gedeelte van deze kaart luidt: "Dit apparaat kan een keer per
beurt worden gebruikt, het kan de Power van elke aanval verhogen of een
Plaats vernietigen, of van elke Ramp, met 2….”
Met behulp van H.A.A.R.P. of scalaire golven, kan elke plaats op aarde worden
getriggerd tot aardbevingen, en een zeer "natuurlijke" aardbeving zal resulteren.
Het aardbevingsverschijnsel kon wel eens de meest angstaanjagende van alle
natuurrampen zijn, want mensen kunnen niet leven zonder een solide basis.
Hele stadsstructuren zijn gebaseerd op gebouwen met betrouwbare funderingen.
Derhalve, sinds het Nieuwe Wereld Orde Plan hele steden elimineert, kunnen we
verwachten dat aardbevingen hun voorkeurwapen is. Zware aardbevingen
zouden kunnen leiden tot grootschalige evacuatie van steden.
Wetenschappers kunnen ook aardbevingen creëren door het veranderen van de
"samenstelling of de structuur van de aarde". Deze technologie heet "Tesla
Technologie", als eerste geperfectioneerd door de Russen! Zulk een vermogen
betekent dat wetenschappers bepaalde hefbomen, om aardbevingen, waar ze maar willen, en van een
intensiteit die ze verlangen, kunnen bedienen.
Vandaag lijkt de Yellowstone supervulkaan op uitbarsten te staan. Het lijkt zeer waarschijnlijk, zoals we
uitleggen in NEWS1852, dat Yellowstone langzamerhand kan zijn opgebouwd als resultaat van 27 jaar
bewerken van onze Pacific Northwest met scalaire golven door de Russen! Maar, wanneer de vulkaan
uitbarst, zal het lijken alsof het zich “van nature” heeft voorgedaan.
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De onderkant van de "Emergency Powers" kaart luidt: "Deze kaart kan
worden gespeeld op elk moment, en geldt als de actie voor de groep, die
het beïnvloedt ... De Power voor een Regeringgroepering is verhoogd tot
+6 Koppel deze kaart aan de door jou gekozen “Regeringsgroepering”.
Nogmaals, we zien dat deze kaart onmiddellijk de controle en macht van de
regering doet toenemen. Zoals de afbeeldingen duidelijk aangeven, zijn deze
opgevatte noodbevoegdheden opgelegd door de overheid. Let op dat de lage
rang soldaat op dit plaatje een minderheidspersoon, met een donkere
huidskleur, ruw aanpakt. Maar laat je niet misleiden door degene, tegen wie de
Emergency Powers zich gericht hebben, want de grootste "minderheidsgroep"
die de Illuminati angst aanjaagt, zijn de Fundamentele, Wedergeboren
Christenen.
Het Illuminati plan voorziet in het bewust opzetten van verschrikkelijke rampen,
veroorzaakt door oorlogen, natuurrampen, en stedelijke wetteloosheid, als een middel om de orde te
herstellen, die ze zelf hebben verstoord. Onze leiders zullen de Martial Law (Staat van Beleg) dan moeten
aankondigen, de Grondwet opschorten en onze vrijheden afnemen. Zij zullen uitleggen dat ze deze
vrijheden “tijdelijk" moeten wegnemen, alvorens zij ze kunnen herstellen tot "Law and Order". En dat brengt
ons bij de volgende kaart:
De onderkant van de "Law and Order"kaart luidt: "Verhoog de power van
alle Conservatieve groeperingen met +2 Verhoog de power van alle
Rechtse groeperingen met 2 Verhoog de power van alle Rechts
Conservatieve groeperingen met +3 Deze kaart vervangt alle gele NWO
kaarten in het bespelen."
Op het eerste gezicht was ik verbaasd door het feit, dat deze kaart extra
bevoegdheden moest geven aan Conservatieve groeperingen, omdat ze een
van de eerste groepen op de doelgroep lijst zijn. Maar ik herinnerde me hoe
Hitler "Conservatief " heeft geherdefinieerd, toen hij eenmaal aan de macht
kwam. Zijn Bruine Gangstershirt- en andere aanhangers waren opeens de
nieuwe "Conservatieven", terwijl de vaderlandgroepen, die bekend stonden als
de Conservatieven, plotseling gedevalueerd waren en tot doel hadden, of te
worden geïntimideerd of te worden vernietigd. Dat is de realiteit van ook
vandaag, want de Nieuwe Wereld Orde van Bush / Clinton / Bush heeft het
Nazisme nieuw leven ingeblazen [Lees NEWS1004].
De onderkant van de "Death To All Fanatics" kaart luidt: "Als er een ding
is, dat wij niet kunnen verdragen, is dat intolerantie... Vereist Illuminati of
Fanatistische Actie(s)."
De Illuminati kan een "fanaticus" niet uitstaan, of ze nu van het christendom, of
van de moslim of joodse religie zijn. Midden 1980 merkte ik, dat de nieuwsmedia
Islamitische zelfmoordterroristen ineens "fundamentalisten" begonnen te
noemen, een term die meestal gereserveerd werd voor christenen, die het zeer
ernstig namen met hun geloof en over het zielen winnen, dat behoort tot een
actief geloof. Toen Islamitische geestelijken begonnen te klagen over het feit, dat
zelfmoordterroristen "fundamentalisten" werden genoemd, omdat er volgens hen niets in de Koran staat dat
zelfmoord aanmoedigt, nam mijn bezorgdheid toe. Op dat moment had ik weinig kennis van de Nieuwe
Wereld Orde of van haar strenge plannen, maar ik was getraind in de VS Army Intelligence om een
propagandacampagne te zien.
Nu weet ik dat dit het begin was van een dergelijke campagne, om alle "fanatici" op één hoop te gooien,
zodat er met hen op de afgesproken tijd kan worden afgerekend. Merk ook dit plaatje op, want het
portretteert enkelen, die het doden gaan doen voor de Illuminati. Mensen gaan zich tegen hun eigen families
keren gedurende de tijd van de grote verdrukking; familieleden, ijverig voor de Antichrist, zullen venijnig
worden tegen de Wedergeboren familieleden. Wat heeft Jezus voorspeld?
"... iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn." [Matth.10:36]
Terwijl Jezus deze waarschuwing uitsprak tot alle christenen aller tijden, heeft het een geweldige toepassing
in het Einde der Tijden. Ziet u, het Rijk van de Antichrist zal een van die momenten in de wereldgeschiedenis
zijn, waarin een vurige liefde voor en loyaliteit aan de topleider (Antichrist) de opperste toewijding van vele
mensen zal zijn. Ze zullen zich keren tegen enig lid van hun eigen huishouden, die niet in dezelfde mate zijn
liefde jegens de opperste leider, zal belijden. En als die persoon in het huis zich daadwerkelijk verzet tegen
de opperste leider, zal zelfs oma het slagersmes pakken!
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De onderkant van de "Martelaren" kaart (waarvan geen afbeelding) luidt: "Speel deze kaart op elk
moment; het geeft +10 Power, of Verzet (uw keuze) tegen een Vreedzame Groep die u controleert."
Onlangs werd in Israël een jonge vrede demonstrant overreden door een tank en grondig verpletterd door de
tank loopvlakken. De foto op de kaart toont de werkelijkheid sterk aan. Het idee hierachter is, dat de
overheid zal heersen over alle "vrede" demonstranten - eigenlijk elke demonstrant - met een ijzeren vuist.
Als men openbaar protesteert, moet men beseffen, dat men misschien verpletterd wordt onder een tank!
De onderkant van deze kaart luidt: "Goede gedachten zijn nu verplicht.
Verhoog de Power van alle Liberale groeperingen met +3 Alle
Conservatieve groeperingen met een Power van slechts 1 worden tevens
crimineel..."
Wat een interessant - en correct - inzicht levert deze kaart! De "Gedachten
Politie" is uiteindelijk gekomen, hetgeen een kritische lezer van het nieuws goed
door heeft! Sinds de oorlog in Vietnam, hebben de Liberalen luid hun recht om te
spreken wat er op hun hart is, verkondigd, zelfs als het vulgair is, zonder klasse,
of duidelijk verkeerd, maar diezelfde Liberalen hebben er ook altijd naar
gestreefd, iedereen het recht om te spreken te ontzeggen. Tijdens de Vietnam
Oorlog was deze tendens alleen bedoeld om mensen, die riepen in het
openbaar, tot stilte te manen. Maar, sinds die tijd, wanneer Liberalen een
instelling hebben gecontroleerd - zoals hogescholen – hebben ze altijd getracht om het recht van spreken
van hun tegenstanders te ontkennen, wanneer dit zou indruisen tegen de Liberale mentaliteit.
De Nieuwe Wereld Orde zal deze tendens uivoeren in een "moorddadig" extremisme. Het slachtoffer aan de
linkerkant is net overleden, omdat hij "een ongevoelig voornaamwoord gebruikte", terwijl het slachtoffer aan
de rechterkant net overleden is, omdat hij " vlees at van dode dieren", waarschijnlijk in een Binnenlands
Steak House! Serieus, een vegetarisch dieet zal worden opgelegd, en al het eten van dieren zal streng
worden verboden. Immers, zoals PETA (Mensen voor de Ethische Behandeling van Dieren) ons altijd heeft
geleerd: mensen zijn gewoon dieren, op dit moment hoger op de evolutionaire ladder; daarom is er geen
praktisch verschil tussen een varken, een koe, een kip of een mens.
Hoewel het volkomen redelijk is voor dit soort mensen, om een mens, nog in de baarmoeder, te doden, is
het schandalig verkeerd voor u, om een dier te doden om te eten!
Ten slotte merken we op dat alle Conservatieve groeperingen, die zwak zijn en zichzelf niet kunnen
verdedigen, worden geclassificeerd als "crimineel " in het nieuwe systeem. In feite zijn alle Conservatieve
groeperingen, bedoeld te worden geclassificeerd als crimineel, ongeacht hoe klein of groot, of hoe machtig
of gering ze zijn - want zij zullen allemaal zwakker worden dan de centrale overheid .
New Age auteur, William Cooper, zei dat het net zó strak zal worden aangetrokken, dat wanneer een
persoon zojuist het verkeerde tijdschriftabonnement in zijn leven heeft genomen, hij zal worden gearresteerd
en gedood. Welkom bij de laatste fase van de Nieuwe Wereld Orde. New Agers noemen dit stadium de
"zuivering".
De onderkant van deze kaart luidt: "Alle Regeringsgroeperingen binnen uw
Machtsstructuur krijgen de mogelijkheid telefoongesprekken af te luisteren
over de hele wereld... Verhoog de Power van al uw Regeringsgroepen met
+2 U bent tevens volledig immuun voor de Telefoon Freaks. Als je ooit
geen Regeringsgroepen meer hebt, moet u zich ontdoen van deze Bron."
Als we het hoofd bieden aan de alles doordringende gecontroleerde
samenleving, denk dan aan deze kaart en aan het totale plan van toezicht, die
het vertegenwoordigt. Overdenk zorgvuldig de volgende punten:
1. “Alle Regeringsgroeperingen binnen uw Machtsstructuur krijgen de
mogelijkheid telefoongesprekken af te luisteren over de hele wereld…” Alle
regeringen - lokale, provinciale en federale, kunnen je telefoongesprekken
afluisteren! "Alle" regeringen! Vandaag de dag kan de overheid uw telefoon controleren, uw mobiele
telefoon, fax, en uw emails. Terwijl Christenen niet al te bezorgd zijn, omdat ze niks doen tegen de wet, blijft
het een feit dat geen enkele samenleving lang vrij kan blijven, wiens regering agressief haar burgers
bespioneert. Hoe kan dit, vraag je je af, als de regering gewoonlijk probeert om dieven, oplichters, en
terroristen te vangen? Het antwoord is simpel: de overheid is niet alleen geïnteresseerd in het vangen van
de bovengenoemde groepen, maar is het meest geïnteresseerd in het onderdrukken van alle burgers, met
wie zij het niet eens zijn, noch in religie, noch in de politiek.
2. Als je ooit geen Regeringsgroepen meer hebt, moet u zich ontdoen van deze Bron." Met andere
woorden, alleen de regering gaat dit gezag bezitten. Geen private groep zal ofwel beschikken over de
apparatuur, ofwel de autoriteit om telefoons af te luisteren, of het onderscheppen en lezen van alle andere
vormen van communicatie! Onze voorvaders verstonden al, dat "recht op privacy" absoluut onmisbaar is
voor het behoud van een samenleving. Ze wisten van de geschiedenis in Engeland en Europa, van de alles
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doordringende Geheime Politie, die de gewone burger doodsbang en gedemoniseerd maakte, dat de koning
zijn absolute dictatuur kon handhaven. Met de moderne technologie zijn wij op het punt, waar de Geheime
politie van de regering verstikkend effectief kan zijn. Wat is het eindresultaat, waarin deze ongekende
controle ons meeneemt?
De Bijbel vertelt ons:
"...dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam
van het beest, of het getal van zijn naam heeft." [Openbaring 13:17]
Wanneer ongekende bankfusies begonnen te ontstaan in de late jaren van 1980,
tot in de jaren 1990, wist ik dat de Nieuwe Wereld Orde hét plan was in het
bespelen. Het uiteindelijke economische doel van de Nieuwe Wereld Orde is het
Fascisme. Er zijn drie soorten van economieën in de wereld: het Kapitalisme,
Communisme en Fascisme.
* Het Kapitalisme is het type economie, waarin private individuelen de
Productiemiddelen, dat wil zeggen, de fabrieken en de mijnen in bezit hebben.
Deze particulieren concurreren dan openlijk met elkaar op de Markt. Niemand
vertelt de eigenaren wat te produceren, of hoeveel te produceren, of hoeveel in
rekening te brengen. Concurrentie is het primaire element, waardoor de prijzen
tot stand komen. En zorgvuldige aandacht voor de behoeften en wensen van de
mensen, binnen dit type van economie, bepaalt hoeveel er geproduceerd gaat worden. Het Kapitalisme mag
dan zijn gebreken hebben, het heeft de hoogste levensstandaard in de geschiedenis voor haar burgers.
* Het Communisme is het type van economie, waarin de Staat de eigenaar is van de Productiemiddelen.
Bedrijven krijgen te horen wat te produceren, wanneer het te produceren, en hoeveel ze in rekening kunnen
brengen. Dit type van controle is vermoedelijk ingevoerd in het belang van de "mensen", om ervoor te
zorgen dat ze "redelijk" worden behandeld. Geschiedenis heeft echter aangetoond dat het Communisme
nooit werkt, maar veeleer de meest erbarmelijke omstandigheden levert op aarde voor haar burgers.
* Het Fascisme was het economische systeem van Nazi-Duitsland, Nationaal-Socialistisch Italië en
Keizerlijk Japan. Vandaag de dag, behoudt alleen Japan dit systeem. In het Fascisme behouden
particulieren de controle over de Productiemiddelen, waarbij wordt gewaarborgd dat de belangrijkste factor,
waardoor het Kapitalisme goed werkt, gewaarborgd blijft. Echter, de overheid grijpt in, om te bepalen
hoeveel concurrenten er mogen zijn om hetzelfde item te maken, en hoeveel ze in rekening kunnen
brengen. Daarom ligt de mogelijkheid voor de meeste winst binnen deze Fascistische economie! Het
experiment met Nazi-Duitsland en Keizerlijk Japan bewees, dat het Fascisme werkt. We hebben gezien, dat
de goede coördinatie tussen Regering en Kapitalisme werkt.
De economie, gepland voor de Nieuwe Wereld Orde, is Fascistisch. Daarom zijn de particuliere Kapiteinen
van de Westerse Industrie het meest angstig voor dit nieuwe systeem, dat kan beginnen om de beloningen
van de sterk toegenomen winsten te plukken. Sinds een Fascistische regering streng regelt, hoeveel
concurrenten hetzelfde product mogen maken, is het aantal bedrijven drastisch gekrompen. Bijvoorbeeld, er
mogen slechts één of twee autobedrijven wereldwijd zijn! Daarom is het in de "Voorbereidende Periode" van
het Rijk van de Antichrist, zinvol voor bedrijven in de wereld, die hetzelfde soort product of dienst aanbieden,
dit proces vrijwillig te beginnen door middel van fusies, uitkopen, en zelfs faillissementen! Deze Bank Fusie
kaart is een perfecte aanvulling op het Illuminati Kaartspel.
De onderkant van "Market Manipulation" luidt als volgt: "Deze kaart kan
gebruikt worden op elk moment. Haal de Actie penningen uit een
willekeurig Bedrijven groep (als u kiest) en van alle Bank groepen. Dit telt
niet als een actie."
Waarlijk, de Handelsmarkt wordt gemanipuleerd. Nieuwe Wereld Orde planners
hebben zeker een wereldwijde economische ineenstorting gepland, met de
bedoeling dat dit krachtig zal helpen hun Maçonnieke Christus op het
wereldtoneel te brengen. Laten we eens kijken naar een interessant citaat door
de New Age auteur, Bill Cooper:
"... er werd ontdekt dat een economie aan dezelfde wetten gehoorzaamt als
elektriciteit, en dat alle wiskundige theorie en praktijk en computer know-how,
ontwikkeld voor het elektronische veld, direct kon worden toegepast in de
bestudering van de economie... het menselijk leven wordt gemeten in dollars...
de ontvangers worden staatseigendom... degenen, die verslaafd raken aan de
economische drugs, moeten naar de elite gaan voor een oplossing.”
Zodra de Illuminati begreep, dat een economie heeft gehandeld op stimuli op dezelfde wijze als een
elektronisch circuit, begon ze met plannen om eerst de economie op te bouwen, en daarna weer af te
breken om de mensheid zo in paniek te brengen, dat ze de "bovennatuurlijke" tussenkomst van de Christus
zal aanvaarden. Zie je, voordat de alsmaar toenemende schulden van de consument en de naties op het
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punt van absolute ondergang staan, is Wereldoorlog III gepland om in te treden. Door de rook, stof en de
vernietiging van deze oorlog, kan de Antichrist opkomen, die zich als een religieuze Messias figuur zal
voordoen, zoals zoveel religies verwachten. Hij zal zich ook presenteren als de "economische messias", die
zaken recht zal zetten in de nieuwe wereldeconomie. In dit voorbeeld is de inleiding van de oorlog te
vergelijken met de opening van een schakelaar om elektrische stroom te laten vloeien naar een actieve
spoel.
Dit is een van de redenen waarom Wereldoorlog III moet worden gestart; onze schuldenlast heeft een
niveau bereikt, dat niet langer kan worden ondersteund. Hoe werkt een wereldoorlog met een schuldenlast?
Cooper legt het Illuminati denken als volgt uit:
"Zij moeten uiteindelijk hun toevlucht nemen tot oorlog om “balans in de rekening te krijgen", omdat de
oorlog uiteindelijk slechts de handeling is van het vernietigen van de schuldeiser. Aangezien de meesten van
het grote publiek zich niet zo terughoudend op zullen stellen, zijn er slechts twee alternatieven om de
“economische onbalans” van het systeem te verminderen'. 1) Laat de bevolking elkaar doodknuppelen in de
oorlog, die alleen zal resulteren in de totale vernietiging van de levende aarde, of 2) controle over de wereld
nemen door het gebruik van economische 'stille wapens' in de vorm van 'stille oorlog' en vermindering van
de economische onbalans van de wereld tot een veilig niveau, door een proces van welwillende slavernij en
genocide."
Hoewel de bestaande financiële markten over de hele wereld zullen instorten tijdens Wereldoorlog III, zal de
periode van de feitelijke ineenstorting kort genoeg zijn, dat, als de Antichrist opkomt, het vertrouwen in hem
en in zijn programma voldoende sterk zal zijn, dat hij en de internationale bankiers in staat zijn om een
wereldeconomie, gebaseerd op mondiale valuta, te doen herleven.
Een voormalige Satanist, Doc Marquis, vertelde me dat de Illuminati had besloten dat de Amerikanen nooit
het Rijk van de Antichrist zouden aanvaarden, tenzij ze zich rijk voelden tot aan het punt van de Derde
Wereldoorlog. Dan, als de Antichrist op het wereldtoneel verschijnt, zullen de Amerikanen hem zeer
enthousiast steunen, als hij belooft om hun rijkdom te herstellen! Doc Marquis zegt, dat de Illuminati zo
vastbesloten was om de Amerikaanse aandelenmarkt hoog te houden, dat ze zelfs tot het uiterste zouden
gaan door het gebruik van de meest krachtige hekserij in de wereld. De beurscrash kan alleen plaatsvinden
op hetzelfde moment dat de politieke oorlog op het punt staat te beginnen. Bovendien moeten religies over
de wereld ook op het punt zijn, waar een charismatische leider, ondersteund door een Valse Religieuze
Profeet, de wereld kan leiden tot een gefuseerd religieus systeem. Zodra de politieke en religieuze situaties
op het juiste punt zijn aangekomen, zal de beursval, inderdaad, worden geactiveerd, en dit zal de meeste
beleggers overvallen.
Zo kun je zien in hoeverre de Illuminati de financiële markten controleert. Waarlijk, de symboliek op de kaart
is correct: de macht van de Illuminati IS groter dan al het contant geld en alle andere activa in de markten!
Het meest opvallende kenmerk van deze kaart is dat het Illuminist Alziend Oog in een piramide is, die
zwaarder is dan al het geld in de markt! Merk op hoe de piramide lager hangt dan al het geld aan de andere
kant van de weegschaal.
Ik denk dat we het punt staan, waar alle drie belangrijke segmenten op hetzelfde moment klaar zijn om het
spel in te gaan. De markten schaatsen op dun ijs; politiek lijkt bijna een Wereldoorlog III explosie te
veroorzaken; alle grote religies zijn klaar om de leiding van de Rooms Katholieke Paus in de wereldreligie
van de Nieuwe Wereld Orde te volgen. Antichrist lijkt op handen….
CONCLUSIE
In de delen 1, 2, en nu 3 van deze serie, hebben we gewezen op de vele rampen, die de Illuminati voor ons
heeft gepland, om ons zó in paniek te brengen, dat we ieder plan van hun Superman als een "oplossing"
accepteren voor de vele rampen, die zij hebben gecreëerd. De aanslagen van 9/11, natuurrampen, oorlogen
gepland in de hele wereld, economische ineenstorting, en andere rampen, zijn alle gepland voor het
neerhalen van de Oude Wereld Orde, zodat het kan worden vervangen door de Nieuwe Wereld Orde.
Bill Cooper verklaarde in zijn boek "Behold A Pale Horse":
"Het is waar dat zonder het bevolkings- of bomprobleem, de elite een ander excuus zou gebruiken om de
Nieuwe Wereld Orde te brengen. Ze hebben plannen om zaken als aardbevingen, oorlogen, de Messias,
buitenaardse UFO-landing, en economische ineenstorting over ons te brengen. Het kan zijn dat ze al deze
dingen brengen, gewoon om zeker te weten dat het werkt. Ze zullen doen wat nodig is om te slagen. De
Illuminati heeft alle bases bedekt... Kun je je voorstellen wat er zou gebeuren als Los Angeles wordt
getroffen met een 9,0 aardbeving, New York City wordt verwoest door een terroristische atoombom,
Wereldoorlog III uitbreekt in het Midden-Oosten, de banken en de beurzen instorten, Buitenaardsen landen
op het Witte Huis gazon, voedsel verdwijnt uit de schappen, sommige mensen verdwijnen, de Messias zich
presenteert aan de wereld, en dat alles in een zeer korte tijdsperiode?" [Pagina 177]
Ben je er geestelijk klaar voor? Is je gezin klaar? Heb je je dierbaren voldoende beschermd? Dit is de reden
van deze bediening, om je in staat te stellen eerst het gevaar te begrijpen, en je daarna te helpen bij het
ontwikkelen van strategieën om je dierbaren te waarschuwen en te beschermen. Als je eenmaal grondig
bent voorbereid, kun je ook gebruikmaken van je kennis als een middel om de deur van discussie te openen
met een ongeredde persoon. Ik heb hier vele malen gebruik van kunnen maken, en heb mensen tot Jezus
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Christus zien komen als gevolg. Deze zware tijden zijn ook een tijd, waarin we veel zielen kunnen bereiken
voor Jezus Christus, om een eeuwige verschil te maken.
Als je Jezus Christus als je persoonlijke Verlosser hebt aangenomen, maar zeer lauw was in je geestelijke
wandel met Hem, moet je hem onmiddellijk om vergeving vragen en voor vernieuwing. Hij zal je direct
vergeven, en je hart vullen met de vreugde van de Heilige Geest. Daarna is het nodig te beginnen met een
dagelijkse wandel in gebed en persoonlijke bijbelstudie.
Als je nog nooit Jezus Christus als Redder hebt aanvaard, maar je Zijn werkelijkheid hebt gerealiseerd en
beseft in de eindtijd te leven, en Zijn gratis geschenk van het Eeuwige Leven wilt accepteren, kun je dit ook
doen, in je eigen huis. Zodra je Hem aanvaardt als Redder, ben je geestelijk opnieuw geboren, en zo
verzekerd van de hemel alsof je er bent. Vervolgens kun je er zeker van zijn, dat het Rijk van de Antichrist je
geestelijk niet zal raken. http://www.christiananswers.net/dutch/q-dml/dml-y005-dut.html
Illuminati Kaartspel – deel 4
Bewijs dat de Illuminati vele jaren terug verschrikkelijke gebeurtenissen heeft gepland, om onze beschaving
omver te werpen.
Deel 4: Toekomstige catastrofale gebeurtenissen.
Gebeurtenissen, voorzegd in het Illuminati kaartspel van 1995, die op het punt staan om te gebeuren. Het
einddoel is om de Antichrist en zijn Rijk ten tonele te voeren in al zijn aspecten. Herinner je, dat dit kaartspel
is ontworpen tussen 1990 en 1995, dus de maker wist al een tiental jaren geleden van deze specifieke
gebeurtenissen. Dit kaarspel openbaart de laatste stappen tot de climax van het Illuminati plan, om de
Antichrist en zijn Rijk voort te brengen.
De Nieuwe Wereld Orde komt eraan! Ben je er klaar voor? Eens zul je begrijpen, wat deze Nieuwe
Wereld Orde werkelijk is, en hoe deze geleidelijk wordt toegepast. Je zult de voortgang ervan zien in
het dagelijks nieuws!!
Leer hoe je jezelf kunt beschermen, geliefden!
Maak je klaar voor inzichten, zo ontstellend, dat je nooit meer op dezelfde manier naar het nieuws kijkt.
INTRODUCTIE
In dit artikel zullen we je de kaarten laten zien, die gebeurtenissen afbeelden, die nog niet zijn gebeurd, maar
zeker zullen plaatsvinden op basis van Bijbelse profetieën, en de parallel met de Illuminati plannen.
Natuurlijk heeft het Illuminati Kaartspel kaarten voor deze gebeurtenissen, hetgeen blijft aantonen dat Steve
Jackson het plan zeer goed kende. Gretige spelers van dit rollenspel game kenden het merendeel van de
gedetailleerde onderdelen van het plan om de Westerse samenleving te veranderen, zodat de Antichrist op
het wereldtoneel kan verschijnen, toen ze in 1995 begonnen het spel te spelen.
De onderkant van deze kaart luidt als volgt: "Hoewel Engelands macht
tegenwoordig wordt gereduceerd, is haar invloed nog steeds overal
voelbaar. Engeland krijgt twee actie penningen tijdens elke beurt."
Let op de kop thee, supergeponeerd op de Big Ben Toren. Een zeer interessant
boek heet "Antichrist And A Cup of Tea", een must om te lezen voor iedereen,
die de werking van de symbolen van de Illuminati wil begrijpen en hun plan om
de Antichrist te produceren. Tim Cohen is de auteur en hij "telt"of "berekent" het
nummer van het Beest, net zoals ons wordt verteld om te doen in Openbaring
13:18. Cohen voert zijn "berekeningen" zeer goed en zeer interessant uit. Hij
concludeert dat de identiteit van de Antichrist van tevoren bekend kan worden
als je zijn nummer "berekent". Hij gelooft dat de Antichrist zal voortkomen uit de
Engelse Monarchie, van het Huis van Windsor! Als je dit boek nog niet hebt
gelezen, raden wij het ten zeerste aan.
Een andere interessante factor op deze kaart is de Big Ben Toren, waarlijk HET
#1 symbool van de vergane macht van Groot-Brittannië en haar lange-termijn stabiliteit. Deze mijlpaal is ook
bekend als "de Grote Klok van het Paleis van Westminster". Voordat we deze bijzondere kaart bespreken,
laat ons in het kort de geschiedenis en enkele feiten over de Big Ben onderzoeken.
Korte Geschiedenis: "In de nacht van 16 oktober 1834 werd het oude Paleis van Westminster verwoest
door een brand... de Gebouwen van het Parlement stonden in brand. Na de verwoesting van de gebouwen,
werd een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerp, geschikt voor het nieuwe Paleis... De naam 'Big Ben'
werd voor het eerst toegepast op de originele uurklok, uitgebracht door Warners... Het kan afgeleid zijn van
Sir Benjamin Hall, Commissaris van Bedrijven, die betrokken was bij het project en die een man van aanzien
was... De vijf klokken werden geïnstalleerd in de toren in 1858... De klok is volledig operationeel geworden
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op 7 september 1859... De volgende 114 jaar van de geschiedenis van de klok waren relatief rustig en de
Big Ben ontwikkelde al snel een reputatie van grote nauwkeurigheid. In 1906 werd de gasverlichting van de
wijzerplaten vervangen door elektrische verlichting. Elektrische ontwikkeling van de klok werd
geïntroduceerd in 1912. Het mechanisme werd gereviseerd in 1934 en 1956... De eerste radio uitzending
van Big Ben werd gemaakt door de BBC om middernacht op 31 december 1923, tot verwelkoming van het
nieuwe jaar...
"De uitzending van de klokken op de BBC World Service veronderstelde een bijzonder belang tijdens de
Tweede Wereldoorlog, toen het geluid een bron van troost en hoop was, dat Groot-Brittannië niet zou
worden overwonnen..." ["Geschiedenis van de Big Ben", http://www.bigben.freeservers.com/history.html]
In de ogen van de meeste mensen vandaag de dag, is de Big Ben synoniem aan Groot-Brittannië - zijn zeer
stevige instelling van de Parlementaire democratie, de Monarchie, en de financiële rijkdom en stabiliteit. Dat
feit maakt het waarschijnlijk een terroristisch doel. Wanneer je Big Ben vernietigt, heb je symbolisch gezien
Groot-Brittannië vernietigd. Zijn er geen terroristische dreigingen tegen de Big Ben? We weten dat Londen
ernstige massale evacuatieplannen heeft opgesteld, om te worden uitgevoerd tijdens een terroristische
aanval, maar de meeste mensen hebben niet gehoord van enig specifiek doel binnen Londen, desondanks
zijn bedreigingen tegen de Big Ben bekend.
KORT NIEUWS: "Big Ben" was een 11 september doel", CNN News, 12 juni 2002.
"LONDEN, Engeland – Zelfmoord kapers, van plan om de Londense Big Ben op 11 september aan te vallen,
volgens een Britse terrorisme expert. Een groep van Al-Qaeda terroristen waren op luchthaven Heathrow
aan het wachten om een vliegtuig over te nemen, om het te doen crashen in de Houses of Parliament... De
aanval werd verijdeld toen vluchten van Londen, die werden klaargemaakt om de Amerikaanse aanvallen te
volgen. Het plan was bedoeld om het internationale bereik van Al-Qaeda te laten zien... "
Daarom weten we dat, vermoedelijk, het de bedoeling van Al-Qaeda was om de Big Ben aan te vallen op
9/11/2001, maar dit werd gedwarsboomd door Britse vliegtuigen, die meteen werden klaargezet na
ontvangst van het nieuwsbericht van de aanvallen in Amerika. Maar toen realiseerden we ons dat de Big
Ben wellicht een toekomstig doel zou kunnen zijn. Luister:
KORT NIEUWS: "Binnenlandse Veiligheids Luchtrakettenmacht ontdekt Nieuwe Al-Qaeda Doelgroep lijst",
IslamOnline, 2 februari 2002.
"WASHINGTON, 2 februari (IslamOnline) - Veiligheid in de Verenigde Staten is op hoog niveau, wanneer
persbureaus melden, dat een nieuwe Al-Qaeda doelgroep lijst is opgedoken, die verscheidene Amerikaanse
en Europese toeristische attracties noemt als mogelijk nieuwe doelen. De 11 Volume, een 5000 pagina's
tellende handleiding, wordt overgedragen aan een Aangesloten Pers (AP) journalist in Afghanistan door een
'ontgoocheld lid van de Taliban'. De handleiding noemt naar verluidt de nieuwe doelgroepen, met een 'hoge
mensdichtheid' en van 'sentimentele waarde". Op de lijst waren de belangrijkste bezienswaardigheden
opgenomen, waaronder het Vrijheidsbeeld in New York, de Big Ben in Londen en de Eiffeltoren in Parijs.
Daarnaast bleek de Superdome in New Orleans, Louisiana, ingesteld op 75.000 gasten voor de Zondagse
Super Bowl XXXVI ook te zijn vermeld in het document."
Zeker, de Big Ben zou een zeer sentimentele doelstelling voor alle Britse burgers zijn. Als de Illuminati de
Oude Wereld Orde van Groot-Brittannië symbolisch wil vernietigen, zou ze zich uiteraard richten op de Big
Ben Toren.
Wat dat betreft is de Eiffeltoren HET symbool van de Oude Wereld Orde van Frankrijk, en het Vrijheidsbeeld
is een ander Oude Wereld Orde symbool, nl. van Amerika. We hebben in het verleden vaak gezegd, dat
terroristische aanslagen worden gepland in vrijwel alle grote landen, waar de mensen nog naar de stembus
gaan. Democratische en Republikeinse overheidsvormen moet wijken voor de ultieme Absolute Dictator. Wij
zullen hem later ontmoeten in onze bestudering van deze kaarten.
SPECIALE OPMERKING: Wij vinden het heel interessant dat dit artikel zou vermelden, dat de Superbowl
waarschijnlijk een terroristisch doel is, want dat is de plot van Tom Clancy's
roman “Sum of All Fears”. In NEWS1535, merkten we op dat de precieze wijze,
waarop het World Trade Center werd genomen, griezelig gelijk was aan de
beschrijving van Tom Clancy in zijn roman "Debt of Honor". Aan het einde van
deze roman vliegt een ontevreden Japanse 747 piloot bewust zijn vliegtuig in het
US Capitol, tijdens een presidentiële toespraak gedurende een gezamenlijke
zitting van het Congres. De beschrijving, hoe het Capitol naar beneden
afbrokkelt, lijkt erg op de manier waarop het WTC instortte.
Dus stelden we de retorische vraag: Moeten we ons zorgen maken over het plot
van de nieuwe Tom Clancy roman “Sum of All Fears”? Is het wel mogelijk? Een
nucleaire aanval op een PRO Voetbalstadion tijdens de Super Bowl? Nu zien we
echter dat Super Bowl XXXVI tot de doelgroep behoort!
Als we de periode ingaan, waarin dit laatste plan zal beginnen te ontvouwen,
moeten we onze ogen op de Big Ben en de Eiffeltoren gericht houden, want zij
zijn de voornaamste symbolen van de Oude Wereld Orde, bedoeld om te
worden vernietigd!
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De onderkant van deze kaart luidt: “Deze groep kan iedere bevoorrechte aanval verhinderen, met de
hulp van of iedere Rechtse, of Conservatieve groepering. Als het dat doet, is deze aanval niet langer
bevoorrecht.”
De Nieuwe Wereld Orde Religie komt er aan en zal worden gevormd na de “Vierde Rijkskerk” van Adolf
Hitler. We moedigen je aan NEWS1244 te lezen, de Studie van Adolf Hitlers Satanische Staatskerk. Hitler
was hoogst geïnteresseerd een kerk te ontwerpen, welke zijn doel zou dienen, op exact dezelfde manier als
de Antichrist zal willen doen. Door Hitlers Kerk te bestuderen, zullen we hoogst verbaasd zijn over de
komende Een Wereld Kerk, welke het Illuminati Kaartspel terecht het “Religieuze Rijk” noemt. We noemen
enkele relevante stukjes uit ons artikel, hierboven genoemd.
“Het Beest ziet er niet uit, zoals het is. Hij kan zelfs een komische snor hebben.” ["The Antichrist",
geschreven door Soloviev, geciteerd door Trevor Ravenscroft, "Spear of Destiny", pg. 106, gepubliceerd in
1897].
Vanaf het begin werd Hitler ondersteund door Satanische macht! Weinig mensen begrijpen hoe compleet
Adolf Hitler werd gestuurd door Satan. Hitler was totaal overgenomen door het demonische leger in de
vroege jaren van 1920. In feite hield Eckart regelmatig gespecialiseerde rituelen, waarin hij en ieder ander lid
van de Thule Genootschap riep om de geest van de Antichrist om bij hen binnen te komen. Toen Hitler zijn
zoektocht naar macht begon, was hij verzekerd van succes, zelfs t.a.v. de schijnbaar onmogelijke
onenigheden, waar hij tegenover stond. Terwijl Geschiedenis dit succes registreert, twijfelt bijna niemand
aan de macht van Satan.
Hitler nam de gedachten en dromen van een grote meerderheid van Duitsers gevangen, omdat hij
demonisch bezet was. Zijn macht over de mensen was ongekend. Bijzonder belangrijk voor alle Christenen
is de houding, die de Antichrist zal tonen tegenover de Bijbel, Jezus Christus, Christendom en de Christelijke
Gemeente. We kunnen nu weten hoe deze zijn zal door Hitlers houding te bestuderen. Wanneer de
Antichrist deze houding aan Gods Uitverkorenen laat zien, zul je begrijpen hoe zorgvuldig de Illuminati
profetie zal vervullen!
ADOLF HITLERS KRITIEK OP HET CHRISTENDOM
1. Christendom is een religie, die de zwakke en mindere verdedigt.
2. Het is puur Joods en Oosters van oorsprong.
3. Het dwingt mensen om hun rug voor het geluid van kerkklokken te buigen en naar het kruis van een
uitheemse god te kruipen.
4. Het begon 2000 jaar geleden onder zieke, uitgeputte en wanhopige mensen, die hun geloof in het leven
waren verloren.
5. De Christelijke leerstellingen van vergeving van zonden, opstanding en verlossing zijn duidelijk onzin.
6. De Christelijke genade is een gevaarlijk on-Duitse gedachte.
7. Christelijke liefde is een dom concept, omdat liefde de mens verlamt.
8. De Christelijke gedachte van gelijkheid beschermt de rassenminderheid, de zieken, de zwakken en de
kreupelen.
Adolf Hitler richtte een “Derde Rijkskerk” op, die al deze “problemen” met de ware Christelijke Gemeente
oploste. In 1936 vestigde Hitler een nieuwe heidense kerk, die hij “Positief Christendom” noemde. Alleen
Nazi-beproefde ministers en predikers werd toegestaan om deze gemeente te “bedienen”. Luister naar
enkele leden van deze kerk.
1. De Nationale Rijkskerk eist een onmiddellijk beëindigen van het drukken en verkopen van de Bijbel in
Duitsland. De Nationale Rijkskerk zal de Bijbel, het Kruis en religieuze objecten verwijderen van de
kerkaltaren.
2. Op het altaar mag alleen “Mein Kampf” met aan de linkerkant een zwaard liggen.
3. Behandel je naaste zoals opgedragen!
4. Heb je naaste alleen lief, wanneer hij is zoals jij!
Hitlers nieuwe Rijkskerk schilderde hem als hun Messias af:
"Adolf Hitler is de nieuwe messias, naar de aarde gezonden om de wereld van de Joden te
verlossen." [Antichrist zal zichzelf ook als de “Nieuwe Messias” presenteren, naar de aarde gezonden om
de wereld te redden. Dit is een van de meest treffende gelijkenissen tussen Hitler en de Antichrist.]
Door heel Duitsland zongen kerkleden enthousiast samen met de Duitse Jeugd: "Een Mensheid! Een god!
Een Rijk! Een Kerk!"
Wanneer Liberale Christenen de Antichrist met spoed zullen aanhangen in uiterste verbazing, en nadat zijn
Valse Profeet op het toneel verschijnt, zullen de mensen zingen: "Een mensheid! Een god! Een Rijk! Een
Kerk!" De “Religieuze Rijkskerk” komt er aan. Vandaag leidt de Rooms Katholieke Paus de wereld in
Eucomene en zal hij de eerste 3½ jaar dienen aan de zijde van de Antichrist, dezelfde wonderen tonend
[Openbaring 13:12], mensen dwingend om het Eerste Beest te aanbidden, en daarna hen te dwingen het
Teken van het Beest aan te nemen [Openbaring 13:16-18].
Daarna lezen we in Openbaring 17:16 dat de Antichrist en zijn politieke aanhangers zich plotseling tegen de
Valse profeet keren, en hem en zijn navolgers doden. Vervolgens zal de Antichrist in dezelfde tweeledige
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hoedanigheid dienen als Adolf Hitler deed: 1. Absolute Top Dicator; 2. Top Shaman, de mensheid leidend in
aanbidding, bekend als het “Herstel van de Mysteries”, dat betekent open Satanische praktijken. (We
moedigen je aan om NEWS1244 volledig te lezen, omdat je niet zult geloven dat de kerk, door Hitler
opgezet, een kerk is die de Antichrist en de Valse Profeet zullen kopiëren.)
De onderkant van de "Fraternal Orders"(“Broeder Ordes”) kaart luidt: "Je
denkt dat hun hoeden en motoren dwaas lijken. Als je weet wat deze
hoeden werkelijk betekenen, zou je nooit meer om iets lachen.."
Steve Jackson kende de waarheid over Vrijmetselarij, die weinig mensen
begrijpen: achter hun dwaze uiterlijk van vreemde kleding en hun nog vreemdere
façade van vals Christendom, heeft “Onzichtbare Vrijmetselarij” zijn grip op de
hefbomen van macht in de gehele wereld. Begin 1782 werd wereldwijd
Vrijmetselarij vergezeld door Adam Weishaupt, om de mars naar de NWO te
leiden. Sindsdien is Vrijmetselarij de grote macht achter de poging om Antichrist
te produceren.
Jackson beweert hier stellig dat, wanneer je eenmaal de waarheid kent achter
Vrijmetselarij, je voldoende geschokt zou zijn, dat je nooit meer zult lachen. Dit herinnert me aan een
beroemd citaat over geheime genootschappen, zoals Vrijmetselarij. Luister:
"Er is een macht, zo georganiseerd, zo subtiel, zo compleet, zo doordringend…...." [President
Woodrow Wilson, "The New Freedom", geciteerd in "The New World Order", door A. Ralph Epperson, pg.
32-33; ook aangehaald door Dr. Dennis Cuddy, "Secret Records Revealed", pg. 24-25].
"Een onzichtbare hand leidt het mensdom." [Lafayette, "The New World Order", door A. Ralph Epperson,
pg. 32-33].
Deze “onzichtbare hand”, waarvan Lafayette sprak is de Illuminati, en het overgrote deel van Illuminati is
Vrijmetselaar. Belangrijke leiders hebben altijd hoog gesproken over de Maçonnieke Broederschappen.
Luister naar zo‟n leider als Alice Bailey, Directeur van het Huis van Theosofie. Bailey schrijft, als een kanaal
voor haar demonische 'Guiding Spirit', zegt D.K. Bailey in “The Externalisation of the Hierarchy”:
“De Maçonnieke Beweging….. zal voldoen aan de behoefte van degenen, die macht kunnen uitoefenen. Zij
is de bewaarder van de wet; het is de thuisbasis van de mysteriën en de zetel van inwijding. Haar symboliek
omvat het ritueel van Goddelijkheid, en de weg der verlossing is picturaal bewaard in haar werken. De
methodiek van de Goddelijkheid wordt getoond in de tempels en onder het Alziend Oog kan het werk
voortgang vinden. Het is een veel occultere organisatie dan men zich realiseert, en is bedoeld als
opleidingsschool voor de komende geavanceerde occultisten... In de vrijmetselarij heb je de drie wegen die
leiden tot initiatie. Voorlopig zijn ze nog niet gebruikt, en een van de dingen die zal uitlopen - als de nieuwe
Universele Religie heerst en de aard van de esoterie wordt verstaan, zal het gebruikmaken zijn van de
geheime organisatie, de Maçonnieke organisatie en de Kerk organisatie, als de inleidende centra. Deze drie
groepen komen op één punt samen, wanneer hun binnenste heiligdommen worden benaderd, Er is geen
scheiding tussen de Ene Universele Kerk, de heilige verborgen Loge van alle ware Vrijmetselaars en de
meest verborgen kringen van de geheime genootschappen.” (Pg. 511, 513)
Alice Bailey openbaart veel waarheid over Vrijmetselarij met deze woorden. Vrijmetselarij vereert het
Egyptische Alziende Oog van Horus, dat door en door Satanisch is. Bailey bindt ook als één organisatie
samen: de Universele Kerk van de Antichrist, Vrijmetselarij en andere geheime (occulte) groepen als de
Rozenkruizers, de Tempeliers, de Orde van de Golden Dawn en vele andere van zulke groepen van occulte
magie aller tijden!
Bailey legt vervolgens de kaarten op tafel voor ieder, die het wil begrijpen, wanneer ze zegt, dat
Vrijmetselarij een veel occultere organisatie is dan kan worden gerealiseerd, en zal de trainingsschool zijn
voor de komende gevorderde occultisten. Vrijmetselarij is de “trainingsschool voor de komende gevorderde
occultisten”, welke Amerika in de wereld van de komende NWO zal leiden. Deze openbaring geeft een
nieuwe blik op de vele Presidenten van de VS, die Vrijmetselaar zijn geweest, niet? We realiseren ons nu
met grote schrik dat deze mannen “ervaren occultisten” waren, die Amerika wegleidden van de Ene Ware
God van de Bijbel in de richting van de Antichrist.
De onderkant van de Templars (Tempeliers) kaart zegt: "Nee, ze waren in
1312 niet uitgewist. Ze zijn zelfs gegroeid in macht en welvaart en
buitenaardse kennis."
De Tempeliers was een van de meest diepe Satanische geheime
genootschappen in de geschiedenis.
"De eerste Orde van de Tempeliers werd in de twaalfde eeuw opgericht…..
Handel…. maakte de Tempeliers rijk…. In oktober 1307 gaf de Franse Koning
Philip bevel om alle Tempeliers op Franse bodem te arresteren tot inbeslagname
van hun eigendom. Er was reden om te geloven, zei de koning, dat de Orde een
diepe ketterij was, dat haar militaire monniken in feite zwarte magiërs waren. In
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deze rechtszaken gaven vele beschuldigde Tempeliers toe, deelgenomen te hebben aan sodomie, vertreden
van het kruis en het aanbidden van een soort gemummificeerd en woest bebaard drie-hoofdig wezen. Het
wezen was volgens sommige beschuldigden Baphomet…. Sommigen hebben homosexuele handelingen
gedaan…. Tempeliers waren de bewaarders van geheime occulte leringen, later geassocieerd met
Rozenkruizers en geheime Vrijmetselarij." ["Mind & Magic," door Francis X. King, Crescent, ISBN 0-51706036-1, pg. 84-85] [Let op: Dit is een Luciferiaans boek]
Christelijke auteur, Gary Kah, ontdekte in zijn boek, "Enroute To A Global Occupation", uit de literatuur
van de Vrijmetselarij, dat Vrijmetselarij zichzelf verbindt met de Tempeliers. Wanneer we enkele boeken,
welke de Vrijmetselaars bestuderen, onderzoeken, ontdek je herhaaldelijk referenties naar de Tempeliers.
de
Immers, de 13 Graad van de York Rite is met recht getiteld: “Tempeliers”. [pg. 92, Kah]
Op pagina 102 bevestigt Kay “dat de Tempeliers de eerste grootschalige poging doen om occulte krachten
te organiseren en te mobiliseren, met het doel om controle over de wereld te winnen. Dit in een notendop is
de NWO. Kay vervolgt dat de Tempeliers Gnostiek omarmden en contact hadden met de sekte van de
Assassijnen. Hierdoor degenereerde de Orde en sommige leden praktiseerden Phallacisme of “sexverering”, Satanisme en vereerden Baphomet, de afgod van de Luciferianen. Homosexualiteit was een
plechtigheid bij de Tempeliers inwijding”.
Homosexualiteit is zeer strak verbonden met de Tempeliers. We zagen homosexuele praktijken als
Phallisicme en Sodomie. Het Luciferiaanse boek, “Mind & Magic”, haalt dit ook aan en noemt sodomie een
van de misdaden van de Tempeliers. De Grote Meester in de tijd dat Koning Philip IV van Frankrijk
belangrijke Tempeliers probeerde te executeren, was Jacques de Molay. Sinds De Molay Grootmeester was
van de Tempeliers, kunnen we juist concluderen dat ook hij betroken was bij deze Satanische en
homosexuele daden. We vinden het bijzonder storend, dat Demolay een van de Ordes van Vrijmetselarij is
voor jongen mannen!
Vrijmetselarij is duidelijk Luciferiaanse afgoderij, ondanks hun erg knappe en succesvolle pogingen, dit feit te
verbergen. De oude Tempeliers orde werd geleidelijk, na vele eeuwen, de orde van Vrijmetselarij. De
Tempeliers is een bepaalde sekte binnen Vrijmetselarij. De hefbomen van macht over de hele wereld
worden bestuurd door deze organisatie, net zoals deze kaart correct bevestigt!
De onderkant van deze kaart zegt: "Uw hele machtsstructuur is immuun
voor aanvallen van Vreedzame groeperingen."
We vinden het hoogst passend dat deze afbeelding een Paus toont, die zijn
heidense Dagon Fiche Kardinaalshoed draagt, met dezelfde “uitstraling” van
licht, komend uit de top van de Satanische piramide, met het Oog van Horus
(Lucifer) in het midden. Toen ik stiekem het seminar in het Huis van Theosofie,
alleen voor leden, binnensloop, op 18 augustus 1991, leerde ik dat de Illuminati
zojuist de beslissing had gemaakt, dat de top religieuze leider van de NWO
Religie de Rooms Katholieke Paus zou zijn, wie hij op dat moment ook was
[Lees NEWS1052]. Dit maakt de Paus de Valse Profeet van Openbaring 13:1118!
Dit sprak boekdelen tot mij, omdat ik me nu zie dat de Rooms Katholieke Kerk
het meest heidense religieuze lichaam ooit is, dat beweerde Christelijk te zijn.
Maar, ik herinnerde mij meteen de profetie van Openbaring 13:11:
" En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens
als die van het Lam, en het sprak als de draak. [Openbaring 13:11]
De zin “het had twee horens als een Lam” betekent dat de Valse Profeet zichzelf wil presenteren aan de
wereld als een Christelijke leider en als dusdanig zal worden geaccepteerd. Desondanks, in zijn hart, zal hij
als een draak spreken, die we kennen als Satan. De Paus is de leider van de meest heidense geheime
Satanische kerk op aarde. We hebben enkele artikels over dit onderwerp, die u
graag zou willen lezen:
1. "Traditionele Rooms Katholieke Kerk, Bewezen Witte Magie Hekserij te
Aanbidden - NEWS1334]
2. "Het Gebogen Kruis tegenover het Traditionele Kruis" - RC100
3. "Het Ware Gezicht van de Rooms Katholieke Inquisitie: Rot Geestelijk
Fruit uit de Afgrond van de Hel " - NEWS1676
4. "Catholicism: Whited Sepulcher Christianity" Video (“Katholicisme: Wit
Gepleisterd Christendom”) - http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=326 –
Video, welke onze leerstellingen belichaamt en spreekt van sexueel verslaafde
priesters vandaag.
De onderkant van deze kaart luidt: "Iedere natie die een directe
Vernietigingsaanval tegen een andere natie doet, heeft zijn macht
verdriedubbeld. Als het slaagt, zal de aanvallende natie een Plot kaart
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ontvangen, en zal onmiddellijk een andere Actie worden genomen. Wanneer het mislukt, wordt de
aanvaller vernietigd en telt mee voor de voorwaarden van de verdedigende speler."
Het ultieme einde van het Illuminati Plan is om Antichrist op het wereldtoneel te krijgen. Met het oog op
Bijbelse profetie, kan de “geboorte” van de Antichrist op het wereldtoneel alleen gebeuren aan het einde van
een wereldoorlog, een oorlog waarin hele naties betrokken kunnen zijn. Dit is profetie en dit is het Illuminati
plan. Luister eerst naar profetie, die ons vertelt dat de Antichrist een wereldleider zijn zal:
"En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien
kronen en op zijn koppen namen van godslastering…. En de gehele aarde ging het beest met
verbazing achterna. [Openbaring 13:1, 3]
Luister nu als profetie uitlegt, wat het betekent dat hij zal verschijnen:
"Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen….. Want volk zal opstaan tegen
volk, en koninkrijk tegen koninkrijk…. Doch dit alles is het begin der weeën." [Matth. 24:6, 7, 8]
Jezus voorzegt letterlijk dat de verschijning van de Antichrist als “geboorteweeën” zijn zal, en de
geboortepijn zal oorlog zijn, geruchten van oorlog, aardbevingen, hongersnoden op vele plaatsen.
Samenhangend met deze profetie, heeft de Illuminati de verschijning van de Antichrist ook als een
“geboorte” gepland [Read NEWS1789].
Wereldoorlog III wordt gepland, welke Antichrist in staat stelt te verschijnen. Deze Derde Wereldoorlog
bestaat uit drie oorlogen, natuurrampen en terrorisme in onze steden. Dit zijn de onderdelen van de oorlog:
1. Israël komt in oorlog met haar Arabische buurlanden. De Amerikaanse invasie in Irak was in 1952 gepland om
Israël tot oorlog aan te zetten.
2. Een confrontatie op het Koreaanse Schiereiland, welke het bestaan van de mensheid zal bedreigen.
3. China valt Taiwan binnen.
4. Zodra de oorlog tussen Israël en haar Arabische buurlanden start, zullen terreuraanslagen tegen de
geselecteerde steden van alle geïndustrialiseerde landen, waarvan de bevolking nog steeds naar de
stembus gaat, beginnen. New York City is gepland om te worden vernietigd door een terroristische kernbom
["Behold A Pale Horse", William Cooper].
5. Meer natuurrampen zullen optreden.
Al deze rampen zijn bedoeld om een toenemend verwoestend effect te hebben. Mensen zullen zo in paniek
zijn, dat ze de regering zullen smeken om een strenge Staat van Beleg, en alles wat de orde kan herstellen.
Wanneer onze regeringsleiders vertellen, dat ze “tijdelijk” ons regeringssysteem moeten overdragen, zullen
de mensen al hun vrijheden en rechten prijsgeven, in de hoop de orde te hestellen. Wanneer de rook van de
oorlogen, de terroristische aanvallen en natuurrampen opstijgt, zal de Antichrist komen en strijden.
De onderkant van de “Messias” kaart zegt: “Speel deze kaart iedere keer,
behalve tijdens een aanval. Verbind deze aan elke Persoonlijkheid, die u
controleert. Die persoon wordt begroet als de Messias wereldwijd. De
nieuwe Macht en het Weerstandsvermogen van de Messias worden beide
vermeerderd met +4, plus 2 meer voor elke Kerk, die u bestuurt op elk
gegeven moment. Slechts één Messias tegelijk kan spelen.”
De Messias zal zeer zeker alle individuele Persoonlijkheden wereldwijd
besturen. Alle charismatische leiders van elk land op aarde, die het plaatselijk
publiek leiden, zullen onder controle van de Antichrist komen. Zeker, de Messias
zal wereldwijd aanbeden worden, omdat hij volgens de Bijbelse profetie een
wereldleider zijn zal, door alle mensen enthousiast aanbeden. Zelfs de term
“nieuwe Messias” is exact de term, gebruikt door NWO schrijvers als Peter
Lemesurier, in "The Armageddon Script".
Lees aandachtig wat Alice Baily schrijft over de Satanische macht, waarmee
Antichrist opstaat:
"De Geest van Vrede zweeft dichtbij de mensheid, op zoek naar mogelijkheden
om zijn Aanwezigheid voelbaar te maken. De Geest van Vrede is niet een abstract begrip, maar krachtige
Individuele, zwaaiende Krachten, tot nu toe onbekend op onze planeet. Grote Krachten wachten op het uur,
wanneer ze kunnen functioneren als de Bevrijders en Bezorgers van de mensheid. Maar de deur van Hun
entree moet worden geopend door de mensheid zelf en het zal worden geopend door een verenigde daad
van de wil, uitgedrukt door een formule van woorden en uitgedrukt in geluid. Het zal worden overgebracht
door een optreden, die gelijktijdig wordt uitgevoerd door alle mannen en vrouwen van goede wil en door alle
wereld aspiranten en aanhangers. De deur gaat niet open, tenzij de handeling van aanroepen wordt
ondersteund door de gefocuste wil. De gerichte vastberadenheid van de man van de groep, die de
voorgestelde formule, aanroeping of gebed gebruikt, is van essentieel belang." ["The Externalisation of the
Hierarchy", door Alice A. Bailey]
Laat me uitleggen, wat de demon, Meester D.K., hier heeft geopenbaard door Alice Bailey:
Minuten voordat de Antichrist (Geest van Vrede) zich openbaart, zal er een bovennatuurlijk geluid worden
gehoord, en door iedereen op de aarde tegelijkertijd geestelijk worden gevoeld. Op geen ander moment in
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de wereldgeschiedenis zullen zoveel mensen zo beïnvloed zijn, op hetzelfde moment! Deze actie is
ontworpen om iedereen opwaarts te doen kijken, verbaasd om wat net verschenen is, en zich afvragend wat
dit alles betekent. Mensen zullen zich afvragen, “wat dit ongelooflijke geluid veroorzaakte”. Dit geluid zal
letterlijk de ziel van iedere persoon, overal op aarde, “pakken”.
Vervolgens, wanneer ieders attentie is gewekt en gefocust (de “gefocuste wil”), zullen beelden van de
Antichrist gelijktijdig verschijnen over de gehele wereld, en spreken tot de mensheid, ieder in zijn eigen taal.
De geprofeteerde tekenen en wonderen zullen zijn aangevangen. [Seminar Huis van Theosofie, "Possible
and Probable Events in the Future", door Bill Lambert, New England Directeur, 18 augustus 1991, uitgelegd
in NEWS1052]
Echter, in de komende paar momenten zal een ander “electriserend wonder” plaatsvinden. Wanneer de
mensen luisteren naar de Christus – Antichrist – sprekend tot hen in hun eigen taal, zullen ze zich snel
realiseren, dat zijn verschijning bovennatuurlijk is ontworpen! Luister naar de verklaring van Bill Lambert:
“Wanneer Heer Maitreya verschijnt, zal hij als verschillende wezens verschijnen aan verschillende mensen:
* Hij zal verschijnen als een man aan een man en als een vrouw aan een vrouw.
* Hij zal verschijnen als een blanke aan een blanke, als een Indiaan aan een Indiaan, etc."
“Het maakt geen verschil of je hem hierbij op TV ziet of in eigen persoon”. [Lambert]
Letterlijk zal de geest van de mens worden ontloken door deze man. Deze praktizeerders van de magische
kunst, New Age aanhangers en alle leden van mystieke religies, die de verschijning van De Grote zeer
hebben gewenst, zullen de “dwaling” van God ontvangen [2 Thessalonicenzen 2:11]. Wanneer deze mensen
alle “valse tekenen en wonderen” zien, die continue zullen worden uitgegoten door deze occulte superman,
zullen ze “het Beest bestormen” om hem te aanbidden met hun hele hart, geest en ziel.
De onderkant van deze kaart zegt: “Deze Artefact, zowel geheiligd als
vervloekt, kan zo vaak als u wenst, worden gebruikt. Het kan +1 geven aan
iedere Vernietigingsaanval (door een Speler) of aan iedere Ramp. Iedere
Aanval, toegevoegd door de Speer, wordt als Magie beschouwd, en
magische verdedigingen kunnen er tegen helpen.”
Steve Jackson is zo juist in zijn begrip van de “Speer van Longinus” en zijn
eigenschappen op occult gebied, dat ik verbaasd ben hoe algemeen bekend
Jackson met het Satanisme is en Illuminati Satanisme in het bijzonder.
Occultisten onderschrijven grote macht aan deze “Speer van Destiny”, ook
bekend als de “Speer van Longinus”.
Vermoedelijk hield de leider, die het “bezat en de krachten ervan verstond en
diende, de bestemming van de wereld in zijn handen, ten goede of ten kwade.”
[Trevor Ravenscroft‟s "The Spear of Destiny", pg. xii]
Deze Speer werd eeuwenlang bewaard in het Huis van Hapsburg, in Wenen, Oostenrijk, en is publiek te
zien in een museum. Een van Hitlers eerste officiële daden was, naar Wenen rijden in een colonne, naar het
museum gaan, en de Speer van Destiny in bezit nemen. Op dat moment geloofde Hitler, dat hij de macht
bezat om alle geschillen te overwinnen en de wereld te veroveren. Op dat punt werd de Tweede
Wereldoorlog onvermijdelijk. Een korte tijd later, toen Hitler de omgekeerde Swastika gepubliceerde als het
symbool van zijn Nazi Partij, reageerden Witte Magie occultisten over de hele wereld met alarm, omdat ze
zich realiseerden dat hij deze bevoegdheid ging gebruiken voor het Kwaad, niet voor het Goede. En zij
realiseerden zich dat hij de Speer van Destiny bezat!
Adolf Hitler pleegde zelfmoord, slechts een paar dagen, nadat de Amerikanen de Speer van Destiny in
beheer namen! Ook de Antichrist zal deze Speer van Destiny, welke weer in handen van het Vorstenhuis
van Hapsburg is, sterk begeren. Als hij eenmaal deze Speer heeft, zal hij geloven dat hij de occulte macht
over het universum achter zich heeft. Satan is de macht achter de Speer, waardoor Hitler steeds meer
demonisch bezet werd, hoe langer hij ervoor stond.
De onderkant van de “Einde van de Wereld” kaart zegt: "Het einde van de
wereld is nabij! Het millennium komt er aan. Heel spoedig! Heb berouw….
Alle Kerken of Fanatieke groeperingen krijgen +2 Power; Fanatieke Kerken
krijgen +3 Power. Alle Corporate en Regeringsgroepen verliezen hun
geloofwaardigheid."
De Bijbel vertelt ons, dat zo gauw Antichrist opstaat, God twee heel speciale
getuigen zal doen opstaan en een “leger” van 144.000 speciale evangelisten, die
tegen de Antichrist zullen getuigen, de mensen smekend zich te bekeren, en van
de waarheid in Jezus Christus te spreken. Hoewel ze er niet krankzinnig als
deze man zullen uitzien, zullen ze effectieve getuigen van Jezus Christus zijn.
God verlangt zeer zeker dat mensen tot bekering komen gedurende de regering
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van Antichrist. Elf maal gebruikte God het woord “bekeer” en “bekering” in het Boek Openbaring. Berouw,
bekering, is van zeer grote waarde voor God, omdat hij mannen en vrouwen wil verlossen uit de klauwen
van Satan, door hen letterlijk “uit het vuur te rukken” zoals Judas, vers 23, zo duidelijk uitdrukt.
Hoe dan ook, de Illuminati bekijkt ieder, die er bij de mensen op aandringt om zich te “bekeren tot het
Koninkrijk van de Hemel”, als een regelrechte gek. Gedurende de Grote Verdrukking zullen mensen , die
anderen verzoeken om zich te “bekeren”, genadeloos gedood worden.
CONCLUSIE
Deze Illuminati kaarten sluiten zeer dicht aan op wat Cutting Edge de afgelopen jaren heeft onderwezen! Het
plan om Antichrist te produceren is aan de gang en komt dichtbij het einde. Het begin van Wereldoorlog III
schijnt onvermijdelijk. Ben je er geestelijk klaar voor? Is je gezin klaar? Heb je je dierbaren voldoende
beschermd? Dit is de reden van deze bediening, om je in staat te stellen eerst het gevaar te begrijpen, en je
daarna te helpen bij het ontwikkelen van strategieën om je dierbaren te waarschuwen en te beschermen. Als
je eenmaal grondig bent voorbereid, kun je ook gebruikmaken van je kennis als een middel om de deur van
discussie te openen met een ongeredde persoon. Ik heb hier vele malen gebruik van kunnen maken, en heb
mensen tot Jezus Christus zien komen als gevolg. Deze zware tijden zijn ook een tijd, waarin we veel zielen
kunnen bereiken voor Jezus Christus, om een eeuwige verschil te maken.
Als je Jezus Christus als je persoonlijke Verlosser hebt aangenomen, maar zeer lauw was in je geestelijke
wandel met Hem, moet je hem onmiddellijk om vergeving vragen en voor vernieuwing. Hij zal je direct
vergeven, en je hart vullen met de vreugde van de Heilige Geest. Daarna is het nodig te beginnen met een
dagelijkse wandel in gebed en persoonlijke bijbelstudie.
Als je nog nooit Jezus Christus als Redder hebt aanvaard, maar je Zijn werkelijkheid hebt gerealiseerd en
beseft in de eindtijd te leven, en Zijn gratis geschenk van het Eeuwige Leven wilt accepteren, kun je dit ook
doen, in je eigen huis. Zodra je Hem aanvaardt als Redder, ben je geestelijk opnieuw geboren, en zo
verzekerd van de hemel alsof je er bent. Vervolgens kun je er zeker van zijn, dat het Rijk van de Antichrist je
geestelijk niet zal raken. [http://www.christiananswers.net/dutch/q-dml/dml-y005-dut.html]
Illuminati Kaartspel – deel 5
BEWIJS dat de Illuminati vele jaren terug verschrikkelijke gebeurtenissen heeft gepland, om onze
beschaving omver te werpen.
Deel 5: Natuurrampen gepland.
Natuurrampen hebben de mogelijkheid om een natie met spoed uit elkaar te trekken of te doen verwilderen!
Gebeurtenissen, voorzegd in het Illuminati Kaartspel van 1995, staan klaar om plaats te vinden.
De Nieuwe Wereld Orde komt eraan! Ben je er klaar voor? Eens zul je begrijpen, wat deze Nieuwe
Wereld Orde werkelijk is, en hoe deze geleidelijk wordt toegepast. Je zult de voortgang ervan zien in
het dagelijks nieuws!!
Leer hoe je jezelf kunt beschermen, geliefden!
Maak je klaar voor inzichten, zo ontstellend, dat je nooit meer op dezelfde manier naar het nieuws kijkt.
Achtergrond van het Spel
We hebben de achtergrond van Steve Jackson en zijn S.J. Games in NEWS1753 laten zien. Wanneer je dit
leest, zul je de verwikkelingen van de poging van de regering om Jackson te doen stoppen, voordat hij zijn
Illuminati Kaartspel op de markt kon brengen. Jackson wist van de specifieke plannen van de Illuminati,
waardoor ze langzaam de Oude Wereld Orde konden ontbinden, door het te vervangen met de NWO,
inclusief de verschijning van de Antichrist.
In dit gedeelte zullen we onze studie beëindigen door je de kaarten te laten zien,
welke gebeurtenissen weergeven, die nog niet hebben plaatsgevonden. Zij
zullen zeker gaan plaatsvinden, gebaseerd op Bijbelse profetie, en de
overeenkomstige Illuminatie plannen. Natuurlijk heeft het Illuminati Kaartspel
kaarten voor deze evenementen, en om te demonstreren dat Steve Jackson het
plan zeer goed kende. Gretige spelers van dit spel kenden de meeste van de
gedetailleerde delen van het plan, om de Westerse Samenleving te veranderen,
zodat de Antichrist gevestigd kon worden op het wereldtoneel, toen ze het in
1995 begonnen te spelen.
Iedere catastrofale natuurramp heeft de capaciteit om meer schade aan te
richten in een kortere periode dan enige oorlog of nucleaire ramp. Binnen
minuten, of uren, kan een heel landschap weggevaagd worden, en de bevolking
van mens en dier kan doodgaan of verdreven worden. Wanneer de mens denkt
aan natuurrampen, denkt hij aan aardbevingen, vulkaanuitbarstingen,
vloedgolven, tornado‟s en orkanen.

Nieuwsbrief nr. 139 – 18 november 2011 - pag. 54

Sinds de komst van het Rijk van de Antichrist – de NOW – dat is zwarte Magie Hekserij, hebben zijn
aanhangers hele andere ideeën over de planeet en zijn natuurlijke processen dan de Wedergeboren
Christenen. In de eerste plaats aanbidden occulte aanhangers de schepping – Moeder Aarde – meer dan de
Schepper, Die deze planeet van rotsen, water en gassen maakte. De occultisten – de Illuminati, inclusief
degenen die de wereldregering besturen – aanbidden de planeet, haar Moeder Natuur of Moeder aarde
noemend. Ze geloven dat deze planeet een levende, ademende godin is, met verschrikkelijk veel macht.
Ten tweede geloven occultisten dat onze Industriële Beschaving een vloek is voor Moeder Aarde, omdat het
haar water vervuilt, haar lucht en haar bodem [Lees NEWS1693]. De meeste mensen beseffen niet dat de
religie achter de actieve milieugroepen een extreme aanbidding van de aarde is. Haar aanhangers geloven
dat, wanneer deze Industriële Beschaving niet in geplande fases zal worden stilgelegd, Moeder Aarde
tussenbeide zal komen op een dramatische, verwoestende manier om de beschaving van de planeet te
“zuiveren” door grote en machtige natuurrampen.
Dit thema is de essentie van Al Gore‟s boek: "Earth In The Balance".
Wat de meeste Moeder Aarde aanbidders zich niet realiseren is, dat de Illuminati - de machtigsten van de
Moeder Aarde groep – wetenschappelijke controle heeft bereikt over het water en alle natuurrampen,
waarmee de mensheid duizenden jaren te maken heeft gehad. [Lees NEWS1694, "Weather Control and
Weather Warfare"]. Als de Illuminati de functies van “Moeder Aarde” bestuurt, dat betekent: Weer rampen,
dan kunnen ze natuurrampen gebruiken om hun strenge plannen uit te voeren, zonder dat veel mensen hen
zullen beschuldigen! Sinds de Illuminati het plan heeft de wereldbevolking te verminderen met 66%,
hetzellfde percentage gemeld in het Boek Openbaring, plannen zij een “Re-Wilding” voor vele contineten van
de wereld. [Lees NEWS1368]
MERK OP: "Re-Wilding" betekent een belangrijke poging om land van mensen te zuiveren en het land terug
in de “wilde” staat te laten gaan.
In NEWS1368 laten we duidelijk het plan zien, om 50% van al het Amerikaanse land opzij te zetten, enige
menselijke activiteit verbiedend. Bestudeer vooral de kaart, getiteld: "Simulated Reserve and Corridor
System to Protect Biodiversity", door Environmental Perspectives. Je zult geschokt zijn om te zien
hoeveel van Amerika is verdeeld in ofwel “Rode Zones (Core Reserves & Corridors, Weinig tot Geen
Menselijk Gebruik"), of "Buffer Zones, (Hoog Gereguleerd Gebruik"). Blijkbaar kan dit ernstige plan en doel
niet worden bereikt, totdat de geplande rampen 66% bevolkingsvermindering hebben bereikt, en Antichrist
de gospel van Moeder Aarde predikt.
Hoe kan de Antichrist nu beweren dat zulk een programma noodzakelijk is? Hij zal beweren dat ze
veroorzaakt zijn door onze Industriële Beschaving! In New Age literatuur wordt deze bewering telkens
gemaakt, en deze wordt breed geaccepteerd door vele miljoenen aanhangers.
Het is duidelijk dat de Illuminati het weer moet besturen, hetgeen we hebben uitgelegd in NEWS1694 en in
Seminar 3, "Knowing The Time of Your Visitation". Voordat je de volle betekenis van deze Illuminati
kaarten kunt bevatten, moet je begrijpen dat wetenschappers het weer kunnen controleren, in feite zijn de
Russen de echte experts in Weer Controle en Klimaat Oorlogvoering. Laten we snel de speciale
“Natuurramp” kaarten bekijken.
De onderkant van deze kaart zegt: "Speel deze kaart, als een vrije zet
na iedere ramp die wordt gespeeld. Het geeft het doelwit +10 om
tegen die ene ramp te verdedigen".
Orkanen zijn een echte bedreiging voor de hele Oostkust. Wanneer je de
Biodiversiteit Kaart in NEWS1368 onderzoekt, zul je zien dat vrijwel de
hele Oostkust ofwel Rood of Geel is. Als een serie ontzettend
verwoestende orkanen de Oostkust konden teisteren, voor een bepaalde
periode, kon de Antichrist dit afschilderen als “bewijs” dat Industriële
Beschaving de schuld is, omdat Moeder Aarde de vervuiling niet kan
tolereren. Daarom zocht zij “correctie” door verschrikkelijke stormen te
zenden.
Laten we een zeer interessant artikel
onderzoeken van 1 juni 2003, aan het begin
van het orkaanseizoen.
KORT NIEUWS: "Orkanen, voorspeld te
verdubbelen", CNN News, 1 juni, 2003.
"MIAMI, Florida (CNN) – Toen het Atlantisch Orkaanseizoen van 2003 begon op
zondag, voorzegden voorspeller William Gray 14 benoemde stormen en 8
orkanen. Dat cijfer is tweemaal het aantal orkanen, dat zich vorig jaar in de
Atlantische oceaan had ontwikkeld. Stormen met namen hadden
ononderbroken windsnelheden van tenminste 39 mph. De orkanen hadden een
categorie van 2, 4 of 5 stormen, met windsnelheden van 111 mph."
Als je de liefde van de occultisten voor de nummers „11‟ en „39‟ kent, is het
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interessant dat de meteorologische dienst deze twee parameters zou bekendmaken. Als je niet bekend bent
met het feit dat occultisten de schepping liever aanbidden dan de Schepper [Romeinen 1:25] en dat zij
geloven dat nummers hieraan verbonden macht bezitten, moedigen we je aan om NEWS1756 te lezen.
Laten we nu het patroon van orkanen van de laatste eeuw bestuderen, om te
zien of er een patroon is, waarnaar Antichrist kan wijzen.
Top Tien Orkanen - Meest Kostbare
1. Orkaan Andrew - Categorie 5 - Zuid-Oost Florida en Louisiana, 24
augustus 1992, Kosten: $26.5 biljoen
2. Orkaan - Categorie 4 - Charleston, Zuid Carolina, september 1989, Kosten:
$7 biljoen
3. Orkaan Floyd - 110 mph winds - Midden-Atlantische Oceaan en NoordOost, september 1999, Kosten: $4.5 biljoen
4. Orkaan Fran - Categorie 3 - Noord Carolina, september 1996, Kosten: $3.2 biljoen
5. Hurricane Opal - Categorie 3 - Pensacola Beach, Florida, oktober 1995, Kosten: $3 biljoen
6. Orkaan Frederic - Alabama, Mississippi, september 1979, Kosten: $2.3 biljoen
7. Orkaan Agnes – Afgezwakt tot Tropische Storm - Florida, Atlantische kust, vloedregens brengend van
Noord Carolina naar New Jersey, juni 1972, Kosten: $2.1 biljoen
8. Orkaan Alicia - Categorie 3 - Texas, augustus 1983, Kosten: $2 biljoen
9. Orkaan Bob - Categorie 2 - august 1991, Noord-Oosten, Kosten: $1.5 biljoen
10. Orkaan Juan - Categorie 1 - Louisiana, Texas, Zuid-Oosten, oktober 1985, Kosten: $1.5 biljoen. Hoge
golven en overstroming.
Zoals je kunt zien, raakten de meeste van deze Orkanen gebieden langs de Oostkust, inbegrepen het
gebied van Texas. De Westkant van Florida werd in mindere mate blootgesteld. Deze Orkaan Map schildert
deze beide gebieden erg goed af, met een interactieve functie om elk gebied aan te klikken, om de
gevaarlijkste plaatsen voor orkanen te zien. Maar, wanneer je de "Most Hit Map - South Coast" bekijkt en
deze vergelijkt met de Biodiversiteit Kaart, kun je zien dat de meest geraakte gebieden de gebieden zijn,
welke de UN Biodiversiteit mensen plannen, om menselijke activiteit uit te sluiten of te verminderen!
Vergelijk to slot de "Most Hit Map - Northeast Coast" met de UN Biodiversiteit Kaart, en je zult een
treffende overeenkomst zien.
De Antichrist zal deze Biodiversiteit Kaarten onmiddellijk implementeren, want alleen wanneer onze huidige
beschaving ontbonden wordt, en alleen wanneer mensen worden beperkt om slechts in bepaalde gebieden
te leven, zal Moeder Aarde hersteld worden in puurheid en balans. Dit kan misschien “gek” in je oren klinken
– en dat is het – maar miljoenen New Age mensen accepteren het al met hun hart wijd open. Wanneer
Antichrist verschijnt, kan hij rekenen op dat reservoir van steun.
De onderkant van deze kaart luidt: "Directe aanval om een plaats te
vernietigen (let op dat de aanvals Power MEER is dan een
meteorieteninslag!!!!")
In NEWS1852 lieten we zien dat de ontwakende Yellowstone Super Vulkaan
schijnbaar een enorme uitbarsting aan het voorbereiden is. Zou deze vulkaan
uitbarsten op de manier waarop vulkanologen waarschuwen, dan zouden dood
en schade bijna 1000 km ver in de wijde omtrek te zien zijn. We laten een kaart
zien van de mogelijke schade, en de volgende staten zullen waarschijnlijk zwaar
beschadigd zijn:
* Washington -- Ongeveer 85% van de staat
* Oregon -- Ongeveer 80% van de staat
* Montana -- 100% van de staat
* Wyoming -- 100% van de staat
* Idaho -- 100% van de staat
* Nevada -- 90% van de staat – alleen de stad Las Vegas ligt buiten deze straal
* Utah -- 100% van de staat
* Colorado -- Ongeveer 75% van de staat
* Nebraska -- Ongeveer 50% van de staat
* Zuid Dakota -- Ongeveer 75% van de staat
* Noord Dakota -- Ongeveer 80% van de staat
Hoe komt dit gebied van mogelijke schade overeen met de Biodiversiteit “Re-Wilding” Kaart van de VS? Kijk
goed naar elke staat. Oregon, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Colorado en Nevada zijn bijna
compleet Rood [Weinig tot Geen Menselijk Gebruik) of Geel (Hoog Gereguleerd Gebruik). Er zijn weinig
Groene Zones (Normaal Gebruik). Oost Colorado, West Kansas, delen van Nebraska en Zuid-Oost en
Noord Dakota bevatten Groene Zones, maar de overige van deze staten zijn of Rood of Geel.
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Californië is bijna helemaal Rood of Geel. Steden zijn alleen in San Francisco, Los Angeles, en gebieden
van San Diego, verder laat de gekleurde sleutel links onderop de kaart zien, dat een zwarte stip: steden,
groter dan 10.000 mensen betekent, en geen grotere aantallen. Waarom zouden de UN makers van deze
kaart zo‟n laag aantal selecteren? Normaal laten kaarten veel grotere populaties van steden zien op de
kaart. Deze kaart echter zal effectief gemaakt worden, wanneer Antichrist “Moeder Aarde” reinigt, en het
percentage van 66% vermindering effectief benadert. Daarom moet je je realiseren dat je kijkt naar een
kaart, waarop het restant van 33% Amerikanen zal leven! En, Yellowstone Super Volkaan kan deze “rewilding" veroorzaken om het beoogde resultaat van 33% snel te bereiken.
De onderkant van deze “Meteorieteninslag” kaart luidt: Ramp! Dit is een
directe aanval om iedere plaats te verwoesten. Plaats is zwaar beschadigd
of vernietigd. (LET OP: Power Meteorieteninslag is 16).
Meteoren zijn vele jaren het object van fascinatie in Science Fiction films. Het is
waar dat zelfs een meteoor, die niet te groot is, de potentie heeft om grote
schade aan het vasteland van de wereld te brengen.
Echter, de Bijbel schijnt ook te doelen op meteorieteninslagen, die de aarde
vernietigen gedurende de zeven jaar durende Periode van Grote Verdrukking .
Luister naar de profetie:
" En de derde engel blies de bazuin. Er viel een grote ster uit de hemel,
brandend als een fakkel. Zij viel op een derde deel van de rivieren en op de
waterbronnen. De naam van de ster is Alsem. Een derde deel van het water
werd alsem, en vele mensen stierven van het water, omdat het bitter was
geworden.” [Openbaring 8:10-11]
Bijbelgeleerden hebben deze “grote ster uit de hemel” lange tijd als een
meteoriet geïdentificeerd. En de grote meerderheid ziet deze “ster” als een meteoriet. In dat geval begrijpen
we de duistere nachtmerrie over de mogelijkheid van een meteorieteninslag op aarde, precies zoals de
Bijbel beschrijft in het Derde Bazuin Oordeel tijdens de Grote Verdrukking.
Bekijk eens een paar artikels in ons Daily News over meteoren.
KORT NIEUWS: "Ruimtestenen passeren Aarde", BBC News, 7 januari 2002, door BBC News Online
wetenschapsredacteur Dr. David Whitehouse:
"Een Asteroïde ontdekt, net een maand geleden, die de aarde dicht nadert. Hoewel er geen gevaar is van
een botsing, zeggen astronomen dat het ons nauw herinnert aan hoeveel objecten er in de ruimte zijn, die
onze planeet kunnen raken met verwoestende gevolgen… Hij is waarschijnlijk 300 m in doorsnee, groot
genoeg om een heel land van de kaart te wissen, wanneer het de aarde zou raken.”
De laatste tijd hebben meteorieten huizen geraakt! Luister:
KORT NIEUWS: "Drie mensen in ziekenhuis opgenomen, nadat meteoor huizen
raakt", smh.com.au, 29 september 2003.
"Honderden mensen ontvluchtten hun huizen toen een meteroor hun dorp raakte
in het Oosten van India, drie mensen verwondend en twee huizen verwoestend”,
zei een staatsminister gisteren. “De vuurbal raakte het dorp van Sudusudia in de
staat Orissa, op zaterdagavond”, zei BB Harichandan, de
staatsinkomstenminister. “Het licht was zo helder, dat het een paar seconden
lang daglicht werd”, zei Sanatan Sahu, een inwoner van het dorp.
KORT NIEUWS: "een Nieuwe Meteoor slaat in Huis....In New Orleans", 09/30/30, door Mitch Battros (ECTV)
"Een tweede meteoriet slaat op Aarde neer en veroorzaakt uitermate veel schade aan een huis in New
Orleans…. Een meteoriet, die 9” in diameter meet, slaat in een dak van een woning. Vervolgens slaat de
meteoriet door de tweede verdieping vloer, daarna door de derde verdieping vloer, en boort zich daarna diep
in de betonnen fundering. Gelukkig waren huiseigenaar Roy Fausset en zijn
familie met jonge dochter inbegrepen, niet thuis. Het was een zandkleurige
steen, die rondom wallen bleek te hebben gebrand. Tests door wetenschappers
van de Tulane Universiteit wezen uit dat deze bijzondere steen uit de ruimte
kwam.”
Als dat zo is, is dit een uiterst vreemd fenomeen. Meteorieten naderen het
zwaartekrachtveld van de aarde met een bepaalde snelheid, slechts een klein
percentage van hen brandt op gedurende hun reis door de atmosfeer.
De onderkant van deze kaart zegt: "Ramp kaart. Directe aanval om een
kustplaats te vernietigen. Power is 20."
Het is interessant dat de vernietigingskracht, afkomstig van een vloedgolf, groter
is dan van een meteoor! Zeker, een hoge vloedgolf kan vele doden veroorzaken
en direct verwoesting aan de meeste gebouwen en constructies op zijn weg.
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Wanneer een vloedgolf van continentale omvang is, kan het werkelijk tientallen miljoenen doden
veroorzaken in seconden, met weinig tijd voor een waarschuwing. De verwoesting, veroorzaakt door zo‟n
continentale Vloedgolf, zou bijna elke andere soort natuurramp tenietdoen, en het zou snel en gemakkelijk
het gebied “verwilderen” dat het overspoelt. Bovendien zou de mensheid zo wanhopig zijn, dat de regering
de overlevenden gemakkelijk kan doen verhuizen naar elk ander gebied ze dat wil.
Laat ons nu kijken naar de New Age waarschuwingen voor massale overstromingen van de aarde.
Dit onderwerp van vernietiging van de aarde klinkt door vele New Age en occulte profetieën. Een van de
eersten die de komende catastrofes voorzegde, was Edgar Cayce, bekend als “De Slapende Profeet”. Zijn
voorspellingen waren zeer expliciet:
1) Verschuiving, omdraaiing van de Aardse polen
2) Verwoesting van veel kustgebieden
3) Londen zal aan de kust liggen
4) Verlies van een groot deel van Japan
5) Overstroming van Noord Europa
6) Groenland verdwijnt
7) Nieuw land verschijnt nabij de kust van Noord Amerika
8) Wijdverbreide verwoesting – Los Angeles, San Francisco – New York City verdwijnt
9) Landbrug van Zuid Amerika naar Antartica
10) Waarschuwing voor afkoeling van warme gebieden – opwarming van koude gebieden
11) WW III- Gevolgd door New Age (Skinner, Stephen, Millennium Profetieën, Longmeadow Pers, Stamford,
CT, 1994)
Deze New Age kaart hierboven laat het geloof zien dat Moeder Aarde gigantische veranderingen op aarde in
beweging zal zetten, in haar poging de aarde te “zuiveren” van onze Industriële Beschaving en om van alle
mensen af te komen, die niet helemaal met de New Age Christus instemmen. Zoals je kunt zien, worden de
oceaanwateren getoond in donkerblauw en bedekken een groot deel van Amerika‟s continent. Deze kaart is
geen voorspelling met 100% accuratesse, maar erg overeenkomend met andere reeds gepubliceerde
kaarten over dit onderwerp. Gordon-Michael Scallion voorspelt dat aardbevingactiviteit deze overstromingen
zal veroorzaken.
Wist je dat een vloedgolf van monumentale afmetingen mogelijk is? In het boek
Openbaring zien we een interessante profetie, welke wetenschappers niet
eerder dan slechts ca. 40 jaar geleden konden bevestigen! Laten we profetie
eerst onderzoeken:
“Daarna zag ik vier engelen aan de vier hoeken van de aarde staan, die de
vier winden van de aarde in bedwang hielden, zodat er geen wind zou
waaien over land of zee of over enig geboomte. En ik zag een andere engel
opkomen van de opgang van de zon, met het zegel van de levende God. Hij riep met luide stem tot de
vier engelen, aan wie macht gegeven was om schade toe te brengen aan land of zee: „Breng geen
schade toe aan land of zee of aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun
voorhoofd verzegeld hebben.” [Openbaring 7:1-3]
Een studie van wetenschappers aan het Johns Hopkins Toegepaste Natuurkunde Laboratorium liet zien, dat
de aarde eigenlijk 4 ‟s‟ locaties heeft. Deze „s‟ locaties zijn 4 oceaangebieden, elk enkele duizenden
kilometers bedekkend, waarin de oceanen ca. 67 meter hoger zijn, dan wanneer de aarde perfect bolvormig
zou zijn. Deze hoge plekken worden veroorzaakt door de heersende winden, die wrijving geven op het
oceaanoppervlak, die het water doen opstapelen.
De kaart hierboven (hoewel niet een exacte kopie van de kaart van het Johns Hopkins Toegepaste
Natuurkunde Laboratorium) laat de precieze locatie zien van de 4 ‟s‟ punten van de aarde. De hoge punten
op de wereldbol worden gemarkeerd door de rode indicators, de lage punten door gele indicators. Wanneer
de heersende winden, die dit effect produceren, plotseling zouden worden weggenomen, zouden de hogere
wateren in de lagere wateren neerstorten. Dit scenario zou zeer zeker desastreus zijn voor zowel de Oostals de Westkusten van de VS.
Openbaring 7:1 is lange tijd het doel geweest van degenen, die de Bijbel wilden aanvallen, bewerende dat
de schrijver van dit gedeelte geloofde dat de aarde plat was. In het licht van deze ontdekking openbaart
Openbaring 7, vers 1-3 een compleet nieuw perspectief. Deze verzen beschrijven een gebeurtenis, die zich
voordoet precies middenin de Grote Verdrukking. Door het stoppen van de 4 belangrijke hoofdwindstreken
op deze 4 „s‟ punten van de aarde, zou het resultaat catastrofaal zijn. Of dit nu wel of geen poolverschuiving
zal veroorzaken, zou dit zeker ernstige veranderingen van de aarde teweegbrengen. De New Agers en
occultisten zouden deze catastrofale oordelen van God dan kunnen verklaren als de resultaten van de lang
geprofeteerde magnetische poolverschuiving.
Vandaag de dag hebben Christenen geen garantie, dat de Opname van de Gemeente zal geschieden,
voorafgaand aan een enorme natuurramp, economische instorting, of zelfs openlijke vervolging van de
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Gemeente. Hoe dan ook, deze New Age geschriften zijn té vergelijkbaar met Bijbelse Profetie, om toevallig
te zijn. De “tijd van Genade” bereikt zeker zijn hoogtepunt, maar men moet zich bedenken dat alleen God
controle heeft over de tijden. De gebeurtenissen in het boek Openbaring zullen zeker passeren in
overeenstemming met Gods tijdschema. Satans slaafse volgelingen realiseren zich dat hun tijd kort is, maar
ze hebben absoluut geen kopie van Gods schema.
Hoe zouden Christenen op deze dingen reageren? We mogen niet vergeten dat we het boek van de
WAARHEID in ons bezit hebben, het Woord van God. Christenen behoren alles te evalueren aan de hand
van de standaard van de Bijbel. Bovendien moeten we niet vergeten, dat dit HEILIGE BOEK niet alleen
toepasbaar is in de strijd tegen de “listen van de duivel”, maar de bron van kracht – het “Zwaard van de
Geest” – waardoor Gods Heilige Geest communiceert met Zijn kinderen. Daarom pakken we ons “zwaard”
op en gaan naar 2 Petrus 3:9-14, waar we onze “marsorders” ontvangen voor de tijd waarin we leven:
"De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar hij is lankmoedig…. daar
hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren
zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door
vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus
vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u
spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan
en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen
en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting,
onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede…..”
Het Woord van God is duidelijk en beslist. Christenen behoren het volgende te beoefenen:
1. Geen onheilige conversatie
2. Godsvrucht
3. Uitkijken naar de komende dag van God, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde
4. IJverig zijn
5. Worden gegrondvest in Hem in vrede
6. Zonder vlek
7. Onberispelijk
In het licht van groeiende misleiding en onbegrip, verandert de Bijbel zijn opdrachten niet voor diegenen, die
zijn verlost door het bloed van het Lam. Die opdracht is de roep om persoonlijke heiligheid. Wanneer zij, die
“de Naam van Jezus Christus noemen” eenvoudig de hierboven beschreven voorschriften volgen, zullen ze
niet worden misleid door de valse profeten van Satan. Christenen zullen de waarheid van het Woord van
God zoeken, de zielen van degenen, die verloren zijn, en zullen gewapend zijn tegen de verschrikkelijke
misleiding van deze “laatste dagen”.
Tot slot, als je bent misleid door het zoeken naar advies door "geestelijk gidsen" van welke bron of
omschrijving dan ook (maakt niet uit hoe ze zich identificeren), begrijp dan alsjeblieft dat je je eeuwige
bestemming riskeert. Misschien ben je iemand, die visioenen kan ontvangen van een of ander verstandig en
mooi schepsel. Vergeet niet, Satan en zijn engelen verschijnen niet als groteske, boze entiteiten, die
Hollywood portretteert, maar ze doen zich voor als 'wezens van licht ". Vraag deze entiteit, wat hij (of zij)
denkt van Jezus Christus, vergelijk het antwoord met het geschreven Woord van God, en verlaat deze
liegende duivel, die jouw ziel voor eeuwig verloren laat gaan. Draai je om van de machten van Satan, en
wend jezelf tot de Heer Jezus Christus, stel je vertrouwen op Hem, en Hij zal (zoals Hij heeft beloofd) je ziel
redden van de vlammen van de hel. "Hij die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen." (Johannes 6:37)
Shalom!
Bron: www.cuttingedge.org vertaald door Marion Verkleij
Overige kaarten
Sommige kaarten behoeven niet veel tekst en uitleg. Aan andere is een foto of
afbeelding toegevoegd ter illustratie…
De onderkant van de “Comet Hail-Bob” kaart zegt: “Het is het vlammende
OVERGAVE teken aan de hemel, die je zegt dat de laatste dagen nabij
zijn…..”
Opvallend vind je niet? De titel van de kaart is enigszins misleidend, want de
naam verwijst naar de blauwkleurige komeet Hail Bob uit 1997). Maar de kleur
komt niet overeen met de kleur van de komeet Hail Bob.
Wat dus opvallend is, is de kleur van de komeet en deze tekstregel. In de Hopi
profetie wordt gesproken over een blauwe komeet (Katchina… Elenin?) die een
rood object (Planeet X, Nibiru?) zou aankondigen, welke gezien wordt als de
“Zuiveraar”. Je kunt hier de “Hopi Prophecy Fulfilled” teruglezen.
Eveneens opmerkelijk is de afbeelding van een mensengezicht met een donkere
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huid in deze kaart, met een krans van lichtpunten. Verwijst dat wellicht naar één
of ander messiasachtig figuur, nl. de voorzegde antichrist? We weten al dat dit
een Moslim zijn zal…
De tekst op de “Anatomic Monster kaart luidt: “Ramp! Dit is een directe
Aanval om elke Kustplaats te Vernietigen. Een actie is niet vereist. Haar
Power is 16 voor een Grote Plaats, 20 tegen elke andere Plaats, maar 24
tegen Japan of Californië. Als de aanval slaagt, wordt het doel vernietigd.
Of speel op ieder moment om een +10 te geven met elke aanval, om een
Robot Zeemonster of de Kerncentrales te vernietigen.”
Opvallend is dat hier wordt gesproken over een kustplaats en over JAPAN!

Films, TV, en muziek zijn uiterst krachtige wapens in handen van de Illuminati…
'Cable TV'
'500 zenders en niets op tv' staat er onder het plaatje op de kaart 'Cable TV'.
Hoeveel mensen blijven niet doorzappen, totdat ze iets gevonden hebben waarvan ze denken dat het hen
interesseert? Deze tekst heeft verder duidelijk een diepere betekenis: Er is altijd 'NIETS' op TV. De Illuminati
zijn er uitstekend in geslaagd de mensen wijs te maken dat ze de TV nodig hebben voor 'onspanning',
'afleiding', etc. Afleiding... waarvan?
De realiteit! Niet zozeer die van het dagelijks leven, maar van de échte realiteit achter de schermen, waar
iedereen - bewust of onbewust - mee te maken heeft.
'Empty V'
De kaarten van de door de Illuminati gecontroleerde muziekindustrie geven hetzelfde weer. Wat te denken
van de omschrijving van dé aloude muziekzender MTV: eMpTy Vee. Opnieuw het woord 'LEEG', 'NIETS'.
Het is niets, het is leeg. Vul de gedachten van de jeugd met nietszeggende, lege teksten, gezongen op
melodietjes die makkelijk blijven hangen en/of door toepassing van bepaalde ritmes een enorme impact
hebben op het denk- en gevoelsleven van jongeren. Al 25, 30 jaar wordt hen door popmusici wijsgemaakt

Nieuwsbrief nr. 139 – 18 november 2011 - pag. 60

dat ze 'voor zichzelf moeten denken / leven', hun 'eigen lot en richting' moeten bepalen. Er is echter nog
nooit een generatie geweest die zó beïnvloed en gemanipuleerd is, zich zó laat leiden door het voorbeeld
van hun pop-, soap- en filmsterren.
'Subliminals'
En wat de denken van subliminale boodschappen, waar al decennia lang over gesproken wordt en wat
hoofdzakelijk belachelijk wordt gemaakt? 'Hun geheime, gedachten veranderende boodschappen zijn overal
verborgen,' staat er op de kaart, waarbij een afbeelding staat van een glas sterke drank en een schaaltje ijs.
De laatste jaren is uit diverse onderzoeken gebleken, dat subliminale boodschappen wel degelijk invloed
kunnen uitoefenen, en dat het beslist geen onzin (meer) is dat zeer korte, voor het oog nauwelijks
waarneembare flitsen of frames met bijvoorbeeld een colablikje of een snack, gemonteerd in een
bioscoopfilm, dorst of eetlust kunnen opwekken bij de toeschouwers.
Subliminale boodschappen zitten echter 'overal', zoals de kaart al aangeeft, niet alleen in (bioscoop)films.
Wat jarenlang nog onwaarschijnlijker werd geacht, maar waar eveneens steeds meer bewijs voor komt, is
het feit dat ook muziek en gesproken tekst subliminale boodschappen kunnen bevatten.
'Hollywood'
Over bioscoopfilms gesproken…. de onderwerpen van films en series zijn niet
'toevallig' gekozen, zelfs de meest fantastische films zijn niet (volledig) pure
fantasie, maar juist vaak bedoeld om de mensen te conditioneren en voor te
bereiden op door de Illuminati geplande en voorziene gebeurtenissen in de
(nabije) toekomst.
Eén van de sterkste voorbeelden daarvan is ongetwijfeld de eerste aflevering
van de serie 'The Lone Gunmen', uitgezonden in het begin van 2001. In deze
aflevering werden de aanslagen op de Twin Towers in New York, zoals deze
zich 8 tot 9 maanden in werkelijkheid voordeden, 'voorspeld'.
De tekst op de kaart bevestigt dit concept: 'Achter het valse klatergoud van
Hollywood bevindt zich het échte klatergoud' (Oscar Levant). Met andere
woorden: achter de schijn, die doet voorkomen alsof
het niet meer dan een droomwereld is vol van
verzinsel en fantasie, zit een échte realiteit, die
slechts voor weinigen zichtbaar is.
De laatste paar jaar gaan films en series in
toenemende mate over bovennatuurlijke machten,
krachten en gebeurtenissen, en niet zelden over
'aliens', UFO's, engel/demoonachtige wezens en hun
interactie met de mensheid.
Het is duidelijk dat de TV een gevaar voor ons is!
We pikken daadwerkelijk beïnvloedbare dingen
op, terwijl we het niet eens opmerken.
Ook in deze kwestie blijken er kaarten van het
Illuminati kaartspel te zijn uitgespeeld, wanneer
we denken aan de ramp van het BP olielek.
FEMA directeur zei ooit: “Obama wilde deze Olie Ramp”…
Is dat niet voldoende bewijs?
Dit plaatje meldt, „Savings and Loan Scam‟ wat betekent zoiets als Spaar &
Krediet Oplichting‟
En is dat niet wat er nu volop gebeurt? Steve
Jackson voorspelde de crisis van 2008. Reclame
over sparen tegen een hoge rente, en lenen tegen
een lage rente. Sinds kort staat er dan in kleine
lettertjes wel dat lenen geld kost, maar dan proberen
ze juist de reclame nog aantrekkelijker te maken.
En veel mensen trappen er in, waardoor ze vaak in
de problemen komen of daarna heel krap zitten…
Eigenlijk is deze kaart “Savings and Loans”
(“Sparen en Lenen”) het gevolg van de eerste.
Mensen die door het lenen van geld in de problemen
zijn gekomen en daarom uit hun huis worden gezet, of hun eigendommen
moeten verkopen, dat zijn allemaal gevolgen van het op de verkeerde manier
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van lenen van geld!
”Sweeping Reforms” (Ingrijpende hervormingen) is de titel van deze kaart.
Is dit wat er binnenkort misschien gaat gebeuren, ingrijpende veranderingen? Nu
zijn er overal demonstraties aan de gang, Obama wordt met de dag minder
populair; er komen veranderingen waar de meerderheid helemaal niet blij mee is.
Als het zo door gaat, zou dit best wel eens kunnen gaan gebeuren.
“Computer Security” (Computer Beveiliging) is de titel van deze kaart.
Alles op het internet wordt gefilterd… juist, door de Illuminati….. Big
Brother is watching you!
Zij hebben dit medium onder controle, zodat je ook op het net geen vrijheid van
meningsuiting zult hebben. In Europa proberen ze met belasting op de proppen
te komen. Internet politie bestaat reeds. De volgende stap is totale controle van
het internet, want de mensen wisselen te veel informatie uit, en ze willen niet dat
we achter de waarheid komen. Zonder internet had je bijvoorbeeld niet geweten
dat Osama‟s foto, toen hij dood was, FAKE was! Obama is een oplichter.

'Alien Abduction' (Alien Ontvoering)
Een in diverse variaties en veel voorkomend 'Hollywood' thema: mensen die worden ontvoerd door 'aliens'
en aan boord van veronderstelde 'UFO's' blootgesteld aan allerlei bizarre experimenten. Veel mensen die
zeggen ontvoerd te zijn, spreken van tijd- en geheugenverlies, maar vaak herinneren mensen zich door
middel van onder andere dromen en hypnose wat ze in de 'verloren' tijd hebben meegemaakt.
Aangetoond is dat dit bij sommige slachtoffers inderdaad het geval is geweest. Er bestaan ook gevallen van
zwangere vrouwen, die om onverklaarbare redenen hun vrucht zijn kwijtgeraakt. Aliens gebruiken wel
degelijk menselijke foetussen voor genetische experimenten, en hebben mensen nodig om voor zichzelf
fysieke lichamen te creëren om hun interactie met mensen te verbeteren. Volgens de Bijbel zijn aliens niets
anders dan gevallen engelen, ofwel demonen, die net als in de tijd van Noach de grenzen van hun eigen
dimensie zijn overschreden.
De Bijbel zegt niet voor niets, dat het zo zal zijn als in de dagen van Noach.
'Moonbase' (Maanbasis)
Anderen, die weigeren een deze verklaring te aanvaarden, denken dat deze 'aliens' van een verre planeet
afkomstig zijn. In de New Age wereld worden deze 'aliens' vaak verdeeld in groepen of beschavingen,
waarbij er zowel goedaardige als kwaadaardige aliens zouden bestaan, die een strijd met elkaar zouden
voeren met de mensheid als inzet - of in het slechtste geval over de rug van de mensheid.
De NASA maanmissies hebben een buitenaardse basis aangetroffen, maar dit al die tijd verborgen
gehouden. Een recent experiment van de NASA, waarbij een satelliet de maan 'bombardeerde', wordt door
sommigen uitgelegd als zijnde een onderdeel van een aan de gang zijnde oorlog met bepaalde groepen
aliens.
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De kaart 'Foreign Aid' (Buitenaardse Hulp) laat een 'alien' zien, die twee zakken geld aan mensen
overhandigt. Dat het bij deze 'buitenlandse hulp' niet gaat om financiële hulp van het ene aan het andere
land, maken de vlaggen op de mouwen duidelijk: één is van de VS en een ander van Groot Brittannië.
Daarom is het aannemelijk dat de 'alien' buitenaardse technologie aan bepaalde landen (zoals de VS)
overhandigt, al dan niet in ruil voor bepaalde tegenprestaties. Door de geleidelijke toepassing van deze
technologieën hebben de bedrijven in deze landen vervolgens gigantische winsten weten te behalen.
Amerika heeft deze geheime UFO technologieën uit bijvoorbeeld de neergestorte UFO in Roswell (1947)
weten te halen.

De volgende valse en verdraaide feiten zijn met groot succes bij het leeuwendeel van de bevolking
ingestampt:
1. Global Warming / Milieu - Leugen: Het klimaat wordt bedreigd door mensen veroorzaakte Co2 uitstoot.
Doel: Het overgeven van soevereiniteit van landen aan een wereldinstantie, die dit probleem moet gaan
aanpakken door middel van opgelegde belastingen, uiterst kostbare en dwingende maatregelen, die de
economieën van de Westerse landen moeten verwoesten.
Kijk hoe járen van te voren Al Gore al was uitgekozen als Illuminati-voorman van de grote
Co2/milieumisleiding. Milieugroeperingen, die denken dat ze op eigen initiatief handelen, worden door de
machtselite gebruikt als 'eco guerilla's'.
2. Overbevolking - Leugen: Er zijn te veel mensen op deze Aarde, waardoor de planeet uitgeput raakt.
Doel: Reduceren van de bevolking door middel van het doen accepteren van abortus en euthanasie, het
invoeren van genetisch gemanipuleerd voedsel, het promoten van massaal gebruik van chemische
medicijnen en het tegelijkertijd onderdrukken van natuurgeneesmiddelen, de langzame vergiftiging van lucht
(bijvoorbeeld door chemtrails), voedsel en water en niet te vergeten vaccinatieprogramma's, waardoor de
afweersystemen van mensen en kinderen juist worden verzwakt. Uiteindelijke doel: Het terugbrengen van de
wereldbevolking naar 500 miljoen mensen, waardoor ruim 6 miljard mensen van de Aardbodem moeten
verdwijnen.
3. Terrorisme - Inmiddels zijn de meeste mensen er dankzij het internet van overtuigd, dat de officiële 9/11
lezing -19 moslimextremisten die de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon zouden hebben
uitgevoerd- onzin is, en dat de machtselite achter de schermen hiervoor verantwoordelijk is. Terrorisme
bestaat echter al veel langer dan 9/11. Nagenoeg alle terroristische groeperingen in de Islamitische wereld
zijn echter opgezet, gefinancierd, getraind en aangestuurd door de beide supermachten: de VS en de Sovjet
Unie / Rusland. Doel: het creëren van chaos, het opzetten van bevolkingsgroepen en religies tegen elkaar,
het ondermijnen van elkaars machtspositie.
4. Israël / Palestijnen / Zionisme - Leugens: 'Zionisten' verantwoordelijk voor de Holocaust, Holocaust kon
niet (zo erg) plaatsvinden, het bestaan van een volk genaamd de 'Palestijnen', en Joden die geen historische
band met Israël zouden hebben. Doel: Dezelfde reden waarom de Amerikaanse machtselite Hitlers
oorlogsmachine financierde en mee hielp op te bouwen, en de Amerikanen en Britten nooit de spoorlijnen
naar de vernietigingskampen bombardeerden: een Nieuwe Wereld Orde zonder Joden en zonder Israël, die
allemaal uitgeroeid moesten en nog steeds moeten worden. De Koran / extremistische Islam bleek daar een
prima werktuig voor te zijn. Waarom?: De occulte (satanische) achtergrond en aansturing van de Illuminati /
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Vrijmetselaars is de basis van hun haat tegen de Joden, die voortkomt uit het feit dat God de Joden uitkoos
als speciaal afgezonderd volk om de Messias voort te brengen, en tevens beloofde dat deze Messias zal
terugkeren om over de hele Aarde te regeren. De Illluminati / Vrijmetselaars willen echter hun éigen messias
(de Antichrist) installeren, en, door middel van het uitroeien van de Joden, God en de Bijbel tot leugenaars
verklaren.

Israël is één van de weinige landen die in het Illuminati spel voorkomen. De tekst doet suggereren dat de
Illuminati - in tegenstelling tot wat velen denken - Israël NIET onder controle hebben:
'Geeft 8 punten aan iedere poging om de Mossad te controleren. Israël
heeft overal medestanders, en kan iedere aanval verstoren, ongeacht van
welke kant deze komt.'
Wat opmerkelijk is aan de rechterkaart: hier worden stenen gooiende Palestijnen
afgebeeld, en een Israëlische soldaat die slechts toekijkt. Dit is inderdaad al
decennialang de basishouding van Israël; zo werd er begin dit jaar pas militair
ingegrepen, nadat in de jaren ervoor duizenden raketten vanaf de Gazastrook op
Israëlische dorpen en steden waren afgevuurd.
„March on Washington‟ (Mars in Washington):
Op deze kaart zie je het Capitool met daarvoor
allemaal borden met teksten als „nee!‟, „We vinden
het niet leuk!‟, „echt, echt niet vrolijk!‟
Dit is dus duidelijk een demonstratie.
Toevallig is er een hele grote demonstratie geweest
in Washington, voor het Capitool!, met 1 tot 2 miljoen mensen!
„Saturday Morning Cartoons‟ (Zaterdagmorgen
Cartoons):
Misschien zit uw kind wel eens beneden alleen tv te
kijken als u nog op bed ligt, of voordat uw kind naar
school gaat.
Maar waar kijkt hij dan naar?
Als ikzelf, toen ik jonger was, ‟s ochtends beneden tv ging kijken, keek ik wel
eens naar die teleshopping programma‟s, dat vond ik leuk. Maar tegenwoordig
zijn er veel meer van dat soort programma‟s op tv, die je nog meer proberen
over te halen om een product te kopen. Als een kind dat ziet, kan hij daardoor
beïnvloed worden, en als hij groter is, zal hij misschien sneller wat kopen door
zulke programma‟s. Wat er op het plaatje staat is dus helemaal waar! Vooral ook
kinderen worden aangesproken via deze programma‟s!
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„Monopoly‟ (Alleenrecht):
Waar de wereld steeds verder naar toe gaat, is een één Wereldregering.
Als dat gebeurt, zullen er veel zaken veranderen. Waarschijnlijk zullen veel bedrijven fuseren. In ieder geval
zal een persoon of groep, die het monopolie heeft, kunnen doen wat hij of zij wil.
Aangezien er een piramide op de fabriek staat afgebeeld, zullen de Illuminati
straks het alleenrecht hebben. En als zij straks veel meer in handen hebben, dan
ze nu al hebben… wil ik hier liever niet zijn!
De tekst op deze „Tidal Wave‟ (Tsunami) kaart luidt als volgt:
Ramp! Dit is een Directe Aanval om elke Kustplaats te Vernietigen. Actie is
niet vereist. Haar Kracht is 20 tegen een Grote Plaats, 24 tegen elke andere
Plaats.
Wanneer de aanslag slaagt, is het Verwoestend…
“Ik wil laten zien waarom ik denk dat onderstaande waarschuwing binnenkort
kan gebeuren…
Er is momenteel een krantenkop in het nieuws die zegt: "Stijgende Vulkanische
activiteit moedigt Evacuaties Op El Hierro, de Canarische Eilanden, aan". Voor
de meesten van ons geen nieuws, omdat ze deze dingen verwachten. De
Illuminati hebben plannen, zoals Steve Jackson‟s „spel‟ aantoont. De Illuminati tonen zelfs een zelfde soort
scène op deze kaart.” TL
Wetenschappers waarschuwden al voor gigantische vloedgolf in augustus 2001.

Op 'Yacatisma' staat een cryptische omschrijving van een heuse 'Alien Invasie'. 'Ruimterijders uit de hel,
afkomstig van Orion, komend op hun interstellaire heli's. Hun slechte vibraties alleen al zorgen er nu al voor
dat de Aarde uit het lood geslagen wordt...'Met andere woorden: 'aliens' bemoeien zich in het verborgene al
langere tijd met onze planeet en met de mensheid. De afbeelding op de kaart -een UFO die dwars door een
gebouw vliegt- laat zien, dat deze aliens allesbehalve goedaardig zijn.
Ook de volgende kaart lijkt de vermoedens van bijvoorbeeld Tom Horn, David Flynn en andere auteurs en
researchers te bevestigen, dat de Illuminati weten dat deze 'aliens' inderdaad gematerialiseerde geestelijke
wezens zijn, afkomstig uit een andere, kwaadaardige dimensie: 'demonen'.
Deze 'Church of Middle America' kaart -waarmee de geaccepteerde Westerse 'middenklasse' kerken
worden bedoeld, of het doorsnee Christendom- laat een kerk zien met daarboven de lucht vol met UFO's. De
begeleidende tekst zou heel veel kerken en daaraan verbonden Christenen aan het denken moeten zetten:
'Ze zullen het nooit snappen, zelfs niet als de schotels over hun hoofden heenvliegen.'
Betekent dit, dat UFO's en 'aliens' inderdaad deel zullen gaan uitmaken van de 'grote misleiding', die volgens
de Bijbel in de eindtijd zal optreden en waardoor heel veel Christenen zich in de war zullen laten brengen, en
van hun oorspronkelijke geloof zullen afvallen? Tom Horn en David Flynn suggereren al langere tijd dat het
heel goed mogelijk is dat er tijdens een volgende grote oorlog, waarschijnlijk in het Midden Oosten, over de
hele wereld plotseling UFO's verschijnen en zullen lijken op te treden als vredebrengers. Sommigen denken
dat er misschien zelfs een valse messias, een valse Jezus uit zo'n UFO zou kunnen komen.
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De derde kaart, 'Plague of Demons' (Plaag van Demonen) lijkt opnieuw een bevestiging van mogelijke
eindtijdscenario's, waarbij 'aliens' of de 'wachters' en de 'nephilim' zich, net als in de tijd van Noach, opnieuw
openlijk op Aarde zullen manifesteren.
Als we in Nederland geen barricade-bestormers hadden gehad, van het
kaliber dr. Moolenburgh, hadden we hier al ruim 2 decennia gefluoriseerd
drinkwater uit de kraan gekregen. Het ingeprente „medicijn‟ voor lekker
„harde‟ tanden, ja toch? En het was kennelijk nodig om ons drinkwater
ermee vol te plempen… Dr. Moolenburgh werd wereldberoemd toen hij in
1976 de Nederlandse overheid wist te overtuigen om vooral geen fluor aan
het leidingwater toe te gaan voegen!
Echter…., het lijkt er op dat onze waterleidingbedrijven hierin de vrijheid hebben
(link), en dat er wel degelijk fluor in ons drinkwater zit! Als ze beweren dat het
NIET in ons drinkwater zit, waarom halen ze het gif er dan niet uit??
Dr. Moolenburgh zegt hierover: „Het is giftiger dan lood en van dezelfde orde
als arsenicum. Wij weten dat fluor niet helpt tegen tandbederf. Alleen het
glazuur wordt wat harder; de tand zelf wordt brozer en breekt makkelijker
af.
Fluor is een kankerverwekkende stof met bijkomend risico voor botontkalking en hersenletsel. De hele
fluorhandel, van pillen tot en met tandpasta, moet bij de wet worden verboden, en als daarbij reputaties
moeten sneuvelen, ja, dan moet dat maar‟.

Deze kaarten wijzen ook sterk op de komst van demonische entiteiten:
'New blood' duidt op de hernieuwde vermenging van menselijk en 'vreemd' (alien) DNA, waardoor er
volgens de afbeelding hebridische monsters zullen ontstaan. Bijbelkenners zullen bij het zien van de twee
daarop volgende kaarten, 'Rain of Frogs' (Kikkerregen) en 'The Frog God' (De kikkergod) zich onmiddellijk
herinneren dat in de Bijbel 'kikkers' (onreine dieren) synoniem staan voor demonen. De middelste kondigt
dus opnieuw de komst van een letterlijke 'demonenplaag' aan.
De 'Kikkergod' kaart heeft als veelzeggende tekst: 'De afgoden zijn zowel beangstigend als idioot, en
niemand weet waarom de Meesters hen in stand houden.' Het antwoord op deze vraag behoeft geen
verdere uitleg.
Het is vanzelfsprekend niet gezegd dat het precies zo zal gaan lopen, maar de kaarten bevestigen dat
'aliens' demonen zijn, zichtbaar op Aarde zullen verschijnen en, na een periode van krachtige misleiding,
uiteindelijk enorme verwoestingen en een verschrikkelijke slachtpartij zullen ontketenen. We zagen al eerder
dat talloze Hollywood-produkties de mensheid hier op lijken voor te bereiden.
http://eindtijdnieuws.blogspot.com/p/illuminati-kaartspel.html
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Waarschuwing – Een dodelijke magnetische vortex nadert
Geplaatst door verborgennieuws
Twee geleerden aan verschillende kanten van de wereld ontdekten dat er een
vreselijke historische cyclus bestaat: een niet aflatende cyclus die
verantwoordelijk is voor een dusdanige invloed op de mensheid dat het woede,
plundering, chaos en moord veroorzaakt die er voor zorgen dat de mensheid
verandert in een bende gek geworden primitieven. Wat veroorzaakt een
dergelijke cyclus die door de eeuwen heen telkens wordt herhaald? De zon.
Wat de Amerikaanse en Russische geleerden ontdekten is, dat intensieve
stormen op de zon verantwoordelijk zijn voor gigantische zonnevlam
uitbarstingen die een effect veroorzaken op de mensheid. En dat effect is dood
en oorlogen. Nu is er een nieuwe cyclus begonnen, dagelijks zien we uitbarstingen op de zon en het gek
worden is begonnen.
Het effect op aarde van deze CME‟s is dat er een sterke toename plaats vindt in zelfmoorden en moorden,
massa demonstraties, opstanden en revoluties. Uiteindelijk kan deze invloed leiden tot oorlogen, veroorzaakt
door de dodelijke magnetische vortex. Er is een reden voor al deze waanzin. De oorzaak ervan is al in 1915
bestudeerd, geanalyseerd en gerubriceerd door een bekende Russische wetenschapper, Alexander
Chizhevsky . Zijn diepgaand revolutionair onderzoek gaf een boodschap aan de mensheid, maar slechts
weinigen luisterden.
Alexander Chizhevsky was gepecialiseerd in de studie van cycli en dan met name de cycli van de zon. Voor
hem waren deze zon cycli een probleem en verantwoordelijk voor een veelvoud
van gevaren voor de aarde, de mensheid en de menselijke technologie. Hij was
tevens de grondlegger van diverse wetenschappen zoals astrobiologie,
heliobiologie en historiometrie. Daarnaast gebruikte hij zijn uitgebreide kennis
van andere wetenschappen zoals fysiologie, biofysica en astrofysica voor de
bestudering van de zonne cycli. Door deze studie was hij in staat om aan te
tonen dat er een link bestond tussen de zonne minima en maxima en de effecten
op het leven op aarde en dan met name de hersenen. Volgens deze geleerde
was dat het geomagnetische veld rondom onze planeet één van de primaire
invloeden op de gehele biosfeer. Toen hij dieper in de materie dook begon hij
verontrust te worden. Hij besefte dat zonnestormen een grote invloed uitoefen op
het cognitieve denkproces van de hersenen zowel bij mens als dier en eveneens
een grote invloed had of de oer emoties. Volgens hem toonden zijn studies aan
dat geomagnetische stormen er voor zorgen dat er veranderingen optreden in de
hersenen van de bevolking, verantwoordelijk zijn voor epidemieën en insecten plagen, het weer beïnvloeden
zoals monster stormen die ontstaan en bovenal zorg dragen voor geweldige sociale onrust, burgeroorlogen,
revoluties enzovoort. Klinkt dit allemaal bekend?
Ongeveer twintig jaar later, kwam een professor van de Unitversiteit van Kansas, Raymond Wheeler bij
toeval in aanraking met het werk van Chizhevsky. Wheeler bouwde voort op het onderzoek van de
Russische geleerde en bedacht een numeriek waarde systeem waarbij oorlogen en andere incidenten
werden gerubriceerd, zodat hij een referentiekader
had omtrent de ernst van de gebeurtenis.
Daarna begon hij met het correleren van de grote
hoeveelheid gegevens die hij had verzameld over
een 11 jarige zonne cyclus. De resultaten waren
onthutsend en huiveringwekkend.
Onrust, oproer, opstanden, revoluties en complete oorlogen tussen landen
waren prominent aanwezig gedurende de piek van de 11 jarige zonne cyclus.
Het was alsof de toename van magnetische invloeden een direct gevolg hadden
voor het menselijk brein, waarbij de mensheid onherroepelijk gedreven werd in
de richting van dodelijke emotionele uitbarstingen en zinloze slacht partijen
Als de zon gek werd zo ook werden de mensen gek.
Aanslagen namen sterk toe evenals moorden;
bloedige oorlogen barsten her en der los over de gehele aardbol. Het onderzoek
van Wheeler toonde aan dat dit proces zich continue herhaalde over een periode
van 2500 jaar. Naarmate het aantal X flares toeneemt, kun je meer geweld
verwachten. Meer recent onderzoek heeft aangetoond dat de interactie tussen het
magnetische veld en het elektrochemisch gestuurde menselijk brein ook een invloed heeft op
diepgewortelde psychologische mechanismen zoals het veroorzaken van abnormale hormoon
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schommelingen en zelfs een sterk veranderde activiteit van de hersengolven. Dit magnetische monster zorgt
voor algemene massa hysterie en uit de hand gelopen niet meer te controleren psychoses. Met andere
woorden, de wereld word gek.
Zonnecyclus 24: een heksencocktail van waanzin, chaos en massale sterfte. Deze zonnecyclus is
begonnen. NASA en andere instituten over de gehele wereld hebben hiervoor gewaarschuwd. De
voorspelling voor deze cyclus is onvoorspelbaar geweld en zelfs een invloed op de uiterst kwetsbare 21ste
eeuw technologie. De verwachting is dat deze cyclus 50% hoger zal pieken dan cyclus 23, die op haar beurt
al alle records brak. Dit monster zal zijn piek bereiken vanaf het midden van 2011 en door geheel 2012.
Dit is de ergst mogelijke zonnecyclus en had niet op een slechtere tijd kunnen komen. Verwacht meer
oorlogen, meer doden en meer landen die omvallen en ontheemde bevolkingen. Deze cyclus is zoals reeds
gezegd een dodelijke heksen cocktail.
En bij dat grimmige scenario moet je nog bijtellen het feit dat veel onderzoek heeft aangetoond dat de
toename van magnetische stormen, gekoppeld aan het veranderen van de magnetische polen en het
veranderen van de kern van de aarde er voor zorgt dat er meer natuurrampen zullen optreden zoals de
aardbeving die Japan trof in maart dit jaar en geweldige superstormen.
In 1963 vielen nog een aantal stukjes van deze angstaanjagende puzzel op zijn plaats. En het beeld wat
tevoorschijn kwam is misschien wel afkomstig uit de meest donkere diepten van de hel. Dr. Robert Becker
en zijn collega Dr. Freedman deden een belangrijke, hoewel geen plezierige, ontdekking. Zij bewezen dat
intense zonne activiteit direct leidt naar psychotische opstanden en massale waanzin. Zo, wie is Becker?
Een gestoorde gek of een samenzwering complot denker? Helemaal niet. Becker was een pionier
onderzoeker en leidend expert op het gebied van biologische electriciteit. Hij werd twee keer genomineerd
voor de Nobel prijs. Becker was eveneens professor aan de Universiteit van New York. Hij stierf in 2008 met
een laatste waarschuwingsboodschap voor de mensheid. En weer luisterden er weinig mensen.
Bron: beforeitsnews.com
http://www.verborgennieuws.nl/algemeen/waarschuwing-een-dodelijke-magnetische-vortex-nadert.html

Hoe zien de medici het zorgstelsel in 2012
Wel, zo dus :
De fysiotherapeut knijpt er tussenuit.
De logopedisten zijn sprakeloos.
De podotherapeut zit met kromme tenen.
De KNO-arts krijgt er een brok van in de keel, voelt zich bij de
neus genomen en wordt een oor aangenaaid.
De oogarts ziet het somber in.
De neuroloog krijgt er de zenuwen van.
De verloskundige zit met de naweeën.
De gynaecoloog baart het zorgen.
De uroloog voelt aan zijn water dat dit niet goed gaat.
De anesthesist is knock-out.
De cardioloog aanschouwt het met bloedend hart.
De dermatoloog krijgt er kippenvel van.
De geriater krijgt er grijze haren van.
Voor de chirurg snijdt het mes niet meer aan twee kanten.
De hematoloog wordt het bloed onder de nagels vandaan gehaald.
De gastro-enteroloog heeft er zijn buik van vol.
De internist wordt binnenstebuiten gekeerd.
De diëtiste kan geen pap meer zeggen.
De psychiater snijdt het door de ziel.
De traumatoloog ergert zich bont en blauw.
Voor de apotheker is het een bittere pil.
De tandarts ziet er geen gat meer in.
Oh ja en de patiënt ? Die is er goed ziek van !
Van harte sterkte gewenst !!!!!
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Meltdown van Italië in volle gang
Door: Gerard Driehuis
„Een regelrecht drama‟: Koersen omlaag rente als een raket omhoog
woensdag 9 november 2011
De Europese beurzen verliezen vandaag 3 procent en meer. Oorzaak: de rente
in Italië. Op die hoogte van vandaag zal Italië onherroepelijk failliet gaan en dat
is een angstaanjagende gedachte voor de beurzen. „Normale‟ beleggers, zoals
buitenlandse banken willen zo weinig mogelijk te maken hebben met Italiaanse
schulden en stappen dus uit. Hun plaats wordt ingenomen door 2 marktpartijen:
speculanten en de ECB. De ECB wil de rente zo laag mogelijk krijgen/houden,
de speculanten willen het omgekeerde.
Op dit moment zijn de speculanten veruit de winnende partij.
Dat stuurt de tienjaarsrente woensdagochtend 70 basispunten hoger tot ruim
boven de kritische 7 procent, het niveau waarop eerder Griekenland, Ierland en Portugal in de problemen
kwamen. „Een regelrecht drama‟, zegt men op de beurzen.
De renteontwikkeling van vandaag: Het aangekondigde vertrek van Berlusconi kan de markten niet genoeg
rust brengen. De economen van Rabobank schrijven vanochtend in hun marktcommentaar dat de markt
sceptisch is over het vertrek „omdat Berlusconi al eens eerder is teruggekomen en wie weet is hij in februari
2012 toch weer kandidaat voor de verkiezingen. Inmiddels heeft hij 52 keer een vertrouwensstemming
overleefd en is met tussenpozen 9,5 jaar aan de macht‟.
Bron: http://welingelichtekringen.nl/

Abrikozenpitten / vitamine B17 - de genezende kracht van bittere abrikozenpitten
Er zijn volkeren waar nauwelijks kanker voorkomt, ten minste zolang zij traditioneel eten. Voorbeelden
hiervan zijn de Australische Aboriginals, de Hunza‟s in Pakistan, de Noordamerikaanse Indianen en de in de
Noordelijke Arctische gebieden levende Eskimo‟s. Wat hebben zij gemeen dat zij nauwelijks kanker
ontwikkelen ?
Het antwoord is VITAMINE B17, ook wel bekend als LAETRILE of AMYGLADIN. Hun traditionele voedsel
bevat deze bouwsteen, die in ons dagelijks voedsel nauwelijks nog voorkomt en waarvan reeds in de vijftiger
jaren onderzoek werd gedaan door Amerikaanse onderzoekers, waaronder Dr. Ernst Krebs en later vele
boeken zijn geschreven, onder andere het bekende boek van G. Edward Griffin – “A World Without Cancer –
The Story Of Vitamin B17″. Hun stelling is dat kanker geen ziekte is, maar een tekort aan vitamine B17,
zoals vroeger scheurbuik kon worden genezen met vitamine C.
Vitamine B17 is ook bekend onder de naam laetrile en is net als vitamine B15, een metavitamine. Dit wil
zeggen dat deze vitaminen duidelijke voedingswaarden bezitten, maar ze verwekken geen ziekte bij een
tekort eraan. Het B17-vitamine werd in 1958 ontdekt door dezelfde biochemici die het vitamine B15
ontdekten, namelijk vader en zoon Dr. E.T. Krebs.
Vitamine B17 komt in zeer veel voeding voor en wordt wel een natuurlijke chemo stof genoemd omdat deze
cyanide (blauwzuur) bevat. Met name abrikozen pitten zijn bekend om de hoge dosis B17 en kunnen
daarom bij hele kleine kinderen gevaarlijk en soms zelfs dodelijk zijn. Overigens als u veel suiker gebruikt
krijgt u ook blauwzuur binnen. Vitamine B17 wordt in het lichaam gesplitst daarbij ontstaat o.a. de stof
cyanide. Deze kan beschadigde lichaamscellen aanvallen en vernietigen. Er wordt beweerd dat vitamine
B17 kanker helpt voorkomen en genezen. Abrikozen pitten (de kernen binnen in het harde omhulsel) vormen
de meest geconcentreerde bron van nitriloside (vitamine B17), die in de natuur te vinden is. Vitamine B17
komt voor in meer dan 1200 eetbare planten. De hoogste waarden worden gevonden in de zaden van
vruchten (abrikoos-appel-kersen-perzik), bittere amandelen maar ook in grassen, mais, sorghum, gierst, (
gerst) cassave, lijnzaad en vele andere voedingsstoffen, die inmiddels verdwenen zijn uit het moderne
beschavingsmenu. Als PREVENTIE wordt aangeraden voor een volwassene ong. 7 pitten per dag te
consumeren, liefst fijngemalen. ( Keukenmachine of met een oude koffiemolen) Indien men reeds een
kanker ontwikkeld heeft dan dient men 60 tot 70 pitten per dag te gebruiken en dat gedurende 3 tot 4
maanden en verspreid over de dag.
Gebruik altijd luchtgedroogde pitten en nooit geen zongedroogde pitten, deze laatste daar zijn de genezende
stoffen zo goed als uit verdwenen en deze gebruikt men in de bakkerij-industrie, o.a. als basis smaakmaker
voor bitterkoekjes.
Voor nog meer info: Zie boven aan de site de button: Abrikozenpitten/Vit. B-17
http://boinnk.nl/blog/23926/op-verzoek-nog-wat-beknopte-info-omtrent-abrikozenpitten-kernen-van-de-pitten/
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VS verwacht spoedig Israëlische aanval op Iran
Maatschappij | actueel nieuws | 09 November 2011
Amerikaanse functionarissen zeggen zich steeds meer zorgen te maken nu in
Israël de voorbereidingen voor en de discussies over een mogelijke aanval op de
nucleaire installaties van Iran toenemen.
Een hoge Amerikaanse militaire functionaris vertelde vrijdag aan CNN dat de regering-Obama 'absoluut
bezorgd' is dat Israël spoedig de nucleaire installaties van Iran kan aanvallen.
De functionaris benadrukte dat de VS zelf niet van plan is Iran aan te vallen (hoewel andere berichten
anders doen vermoeden), en zei dat het niet zeker is dat Israël Washington inlicht voordat het met zijn eigen
militaire operatie begint. Volgende week zal het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) een rapport
publiceren dat zeker bevestigt dat Iran nucleaire bommen vervaardigt. Volgens velen geeft dit rapport het
gevreesde 'point of no return' aan, dat Israël verplicht tot een militaire interventie tegen het Iraanse nucleaire
programma, zoals het deed tegen Irak in 1981 en Syrië in 2007.
De Israëlische president Shimon Peres liet vrijdag in een interview met Israëls Channel 2 Nieuws duidelijk
doorschemeren dat Israël dichter dan ooit bij een aanval op Iran is gekomen, en dat de tijd voor diplomatieke
inspanningen bijna voorbij is.
"Het lijkt erop dat Iran steeds dichter bij het bezit van een kernwapen komt", zei Peres. "In de resterende tijd
moeten we de naties van de wereld zeggen dat de tijd is gekomen om te handelen naar hun beloften en hun
verantwoordelijkheid, waarbij het gaat om meer dan het opleggen van sancties. We moeten doen wat moet
worden gedaan om Iran te stoppen."
Veel Israëlische functionarissen zijn geïrriteerd dat de discussie over het wel of
niet Iran aanvallen ook in het publieke domein wordt gevoerd. Maar de duidelijke
voorbereidingen voor een dergelijke mogelijke gebeurtenis heeft alle Israëli's een
beetje gespannen gemaakt.bron http://israeltoday.nl/headlines/9nederlands/1820-vs-verwacht-spoedig-israelische-aanval-op-iran
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=644681&r=1&tbl_archief=&

Vijf argumenten tegen een aanval op Iran
Het Internationaal Atoomagentschap verdenkt Iran ervan geheime experimenten te hebben uitgevoerd met
als doel kernwapens te ontwikkelen; een bevestiging van de vermoedens van Israël en de Verenigde Staten.
Hoe de internationale gemeenschap zal reageren op deze nieuwe ontwikkeling is nog niet bekend.
Een van de opties, die vorige week door Israël op de G20-top in Cannes opnieuw werd geopperd was die
van een militaire interventie in Iran. Ook in augustus besprak de Franse president Nicolas Sarkozy deze
mogelijkheid.
Maar dat is het laatste manier waarop de internationale gemeenschap moet reageren op een mogelijk
kernwapenprogramma van Iran, schrijft Aaron David Miller op Foreign Policy. Hij geeft daarvoor vijf
argumenten:
1. Een interventie lost niets op, behalve het kernprogramma van Iran vertragen. Het lukt
hoogstwaarschijnlijk landen niet alle mogelijke doelwitten in Iran geheel en onmiddellijk uit te schakelen,
waardoor productie van de vermeende wapens gedeeltelijk door kan gaan of op andere locaties hervat
kan worden;
2. Iran kan desnoods altijd nog proberen een kernwapen te kopen in plaats van zelf te bouwen. Mogelijk
kan Teheran uitwijken naar Noord-Korea om alsnog een dergelijk wapen te bemachtigen;
3. Een militaire actie in Iran is zeer kostbaar (voor de Verenigde Staten) en heeft destabiliserende effecten
op de regio;;
4. Unilaterale of bilaterale acties maakt rechtvaardigt de politieke lijn in Iran. Een Israëlische aanval kan
waarschijnlijk rekenen op veel protest uit de Arabische wereld, waardoor mogelijk het conflict geframed
kan worden als een Arabisch-Israëlisch conflict;
5. Als Israël besluit Iran aan te vallen, worden de VS daarbij betrokken, of ze nu willen of niet. En dat trekt
de VS opnieuw in een conflict waar zij de afgelopen tien jaar al twee oorlogen heeft gevoerd.
bron NRC
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Ingezonden brief
Geacht heer/mevrouw, Beste lezers van Boinnk.
Hierbij stuur ik u belangrijk informatie over een aantal belangrijke kwesties. Wilt u deze e-mail zo veel
mogelijk in uw e-mail circuit rondsturen, dit is namelijk het juiste moment, omdat het morgen 11 november is.
Ook nog een aantal andere kwesties wil ik onder uw aandacht brengen. Als u in de gelegenheid bent, wilt u
het dan in uw eigen regio of stad ook bij lokale politieke partijen aankaarten ? Het is in ons aller belang,
namelijk de gezondheid van uzelf en uw medemensen.
Electromagnetische straling
De overheid noemt onvrijwillige straling die je huis binnendringt gewoon STRALINGSHUISVREDEBREUK.
Vrij Nederland opent a.s. donderdag 11 november de stralingsbeerput in Nederland (zie afbeelding in
bijlage) met het volgende artikel :
“Mobieltjes, kanker en kinderen :
Waarom verbiedt Frankrijk mobieltjes op scholen en vindt Nederland dat er niets aan de hand is?
De vuile oorlog over de gevaren van elektromagnetische straling “.
HPV-vaccin voor JONGENS
25 oktober 2011
Het CDC (Centers for Disease Control and Prevention) in Amerika heeft haar akkoord gegeven voor het
systematisch vaccineren van 11- en 12 jarige jongens met het Gardasil-vaccin ter bescherming van het
HPV-virus.
Opmerking : Hoe lang zal het duren voordat Europa dit advies volgt ?
Meer nieuws hierover (extra aanbeveling: jonge mannen van 13 tot 21 jaar zouden dit vaccin ook moeten
krijgen indien nog niet ingeënt) : http://www.medpagetoday.com/InfectiousDisease/Vaccines/29260
(Opmerking : ik heb in mijn naaste omgeving en binnen mijn netwerkje een enquête gehouden om te horen
hoeveel jongens/mannen er mogelijk zouden lijden aan de aandoening “genitale wratten” = hoofdcriterium
inenten jongens; ben er nog niet één tegengekomen…)
ASPARTAAM
Aspartaam staat op de helling sinds de franse gezondheidsautoriteiten hebben besloten om in navolging van
het Europees besluit de onderzoeken naar de gevaren van deze zoetstof drastisch te vervroegen.
Minister Xavier Bertrand verklaarde zelfs in de pers op 26 september jl : “klaar te staan om zo nodig
draconische maatregelen te nemen” en nog dit jaar een beslissing hierover te willen nemen.
Frankrijk zal de beslissing op het per 1 januari invoeren van een extra belasting (de “vet-tax”) op gezoete
frisdranken inmiddels aanpassen : ook de aspartaambevattende dranken zullen dan onder deze verhoging
vallen. Dit volgend op de verontrustende studies/rapporten betreffende de steeds groter wordende
kunstmatige zoetstoffenconsumptie.
Bron : http://www.midilibre.fr/2011/09/25/de-gros-doutes-sur-l-aspartame,393264.php
ADHD
De diagnose ADHD (hyperactiviteit) mag sinds kort gesteld worden bij kinderen vanaf 4 tot 18 jaar (was 6-12
jr) – cfr American Academy of Pediatrics AAP. Dit maakt de weg vrij voor het nog meer voorschrijven van
Ritalin en Concerta.
Wél met de vermelding dat de behandelende arts bij kinderen van 4-5 jaar eerst een gedragstherapie zullen
uitproberen. Voor schoolgaande kinderen wordt gedragstherapie samen met door de FDA goedgekeurde
medicatie aanbevolen. Hoeveel zullen dit advies opvolgen (gebrek aan tijd, 10′ per patiënt) ? Medicijn
voorschrijven gaat sneller…
Bron : http://vitals.msnbc.msn.com/_news/2011/10/16/8350681-new-adhd-guidelines-kids-as-young-as-4can-be-diagnosed
Positief nieuws zowaar uit Nederland :
Het kabinet wil een halt toeroepen aan de medicalisering van de jeugd. Jongeren en hun ouders moeten
beter leren omgaan met gedragsproblemen en tegenvallende prestaties.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3023268/2011/11/09/Kabinet-wil-medicaliseringvan-de-jeugd-halt-toeroepen.dhtml
GRIEP
Afgelopen weken veelvuldig in het nieuws : “griepprik is nutteloos” ! Opmerkelijk citaat uit een van deze
nieuwsberichten : “Huisartsen verdienen per uitgedeelde griepprik zo‟n 8 à 10 euro. De jaarlijkse prik is zo
goed voor enkele duizenden euro‟s aan inkomsten”. Dixit huisarts Hans van der Linde: „Een collega zegt
altijd : U wordt er niet ziek van, en ik word er beter van.‟
Ik hoop dat de verantwoordelijke mensen hieruit lering zullen trekken, en hun verantwoordelijkheid nemen
om in uw en ons aller belang te handelen!
Met hartelijke groet, Ellen Vader en Cathalijne Zoete - in samenwerking met andere verontruste burgers
zowel in Nederland als daarbuiten
http://boinnk.nl/blog/23961/een-oproep-die-wij-graag-plaatsen/
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Waarom Israël zich niets aantrekt van de wereld en Iran zal aanvallen
Het kleine Israël kan niet het risico lopen dat Iran straks met slechts enkele
kernbommen de hele joodse staat vernietigd (afbeelding: Tel Aviv).
Over heel de wereld zijn er mensen die vinden dat als Israël kernwapens
heeft, Iran deze ook zou mogen hebben. Meestal wordt hierbij over het
hoofd gezien dat Iran beslist niet alleen staat en wordt ondersteund door
Rusland, China en de religieuze leiders in Egypte, die al met een internationale jihad hebben gedreigd als
Israël of een ander land probeert te voorkomen dat Iran kernwapens krijgt (3). Wat gemakshalve ook wordt
'vergeten' is dat zowel de politieke als religieuze leiders in Iran de vernietiging van Israël tot één van de
hoofddoelen van het buitenlandse beleid hebben gemaakt. Een preventieve Israëlische aanval op de Iraanse
nucleaire installaties lijkt daarom onvermijdelijk, waarbij de joodse staat zich -om talloze redenen- zich niets
zal aantrekken van wat de rest van de wereld hiervan vindt.
Aan ieder gewapend conflict gaat een periode met psychologische oorlogvoering vooraf. In het geval Iran dat al in 1972 verklaarde een kernwapenstaat te willen worden en in 1987 nucleair ging samenwerken met
Pakistan (2)- is dat al vele jaren aan de gang. Nieuw is het feit dat nu ook het onafhankelijke Internationale
Atoom Energie Agentschap (IAEA) zijn diplomatieke terughoudendheid heeft opgegeven en gebruikt wordt
om een eventuele aanval op de Iraanse nucleaire installaties zoveel mogelijk te rechtvaardigen.
Uit het begin deze week gepubliceerde IAEA rapport blijkt overigens dat Iran de schade die werd aangericht
door het Israëlische en/of Amerikaanse Stuxnet computervirus, dat met behulp van het Duitse
elektronicaconcern Siemens verspreid zou zijn, tamelijk snel heeft weten te herstellen, waardoor het
nucleaire programma van het land met slechts een kort oponthoud te maken kreeg. Er zouden ook nog
nieuwe sancties kunnen worden geprobeerd, maar die hebben tot nu toe vrijwel geen enkele zin gehad. De
laatste overgebleven optie om een Iraanse kernbom te stoppen is dan ook militair ingrijpen.
Aanval nog vóór december?
Berichten dat Israël rond de kerst of pal na de jaarwisseling Iran gaat aanvallen lijken onderdeel van een
desinformatie campagne te kunnen zijn. Tussen begin december en midden februari hangt er namelijk
normaal gesproken een vrijwel onafgebroken dik wolkendek boven Iran en Irak. Moderne militaire
elektronica kan daar weliswaar doorheen kijken, maar de nauwkeurigheid van bommen en raketten is
beduidend hoger als er zich geen wolken boven het doelwit bevinden. In het nabije Oosten begon dan ook
geen enkele oorlog of aanval met precisiewapens in de maanden december of januari.
Een Israëlische verrassingsaanval vóór begin december lijkt daarom waarschijnlijker, mede omdat de joodse
staat zich weinig gelegen laat aan de mening van Amerika en Rusland, en al helemáál niet aan die van
Europa. Het enige wat de Israëlische politici en militairen interesseert is of een militaire operatie voldoende
kans van slagen heeft. Als de analisten in Jeruzalem tot de conclusie komen dat de Iraanse nucleaire
installaties door de luchtmacht op even zo betrouwbare wijze vernietigd kunnen worden als eerder gebeurde
met de Iraakse (1981) en Syrische (2007) kernreactoren, dan zullen eventuele Iraanse vergeldingsaanvallen
op doelwitten in en van andere landen hen een worst zijn.
Feitelijk betekent dit dat Israël niet alleen de nucleaire installaties, maar ook de complete Iraanse
luchtmacht, diens vliegvelden en alle raketsilo's zal aanvallen en proberen te vernietigen. Kortom: ook de
Iraanse strijdkrachten zullen het doelwit van de Israëliërs zijn.
Iran kan weinig terugdoen
Als zo'n militaire aanval slaagt dan heeft Iran nauwelijks nog mogelijkheden om iets terug te doen. Ja, de
Iraanse marine zou de straat van Hormuz kunnen afsluiten voor olietransporten, waardoor de olieprijs
wereldwijd zou exploderen. Dit zou echter maar van korte duur zijn, omdat Iran met een blokkade ook -en
vooral- zichzelf treft, aangezien alle Iraanse importen hierdoor stil zouden komen te liggen. Met een
blokkade in de Perzische Golf snijdt Iran dus zijn eigen levensader af.
Iran weet ook dat de steun die de Arabische wereld na een Israëlische aanval slechts verbaal zal zijn. De
Soenitische landen zullen Israël fel veroordelen, maar in werkelijkheid blij zijn dat de joodse staat de
kastanjes voor hen uit het vuur heeft gehaald. Iran zal, net als Saddam Hussein in 1981, daarom weinig
anders kunnen doen dan hevig protesteren en dreigen, maar meer ook niet.
Aanval zal als verrassing komen
Vanuit Israëlisch oogpunt zouden de risico's van een aanval op Iran daarom heel goed beheersbaar kunnen
zijn. Het belangrijkste waar het nu om draait is of men er zeker van kan zijn dat tijdens deze aanval het
Iraanse nucleaire programma, de Iraanse luchtmacht en alle Iraanse raketten volledig kunnen worden
vernietigd, of in ieder geval voor het allergrootste deel. Hoe in Iran te komen is geen probleem, want Saudi
Arabië bood Israël al enkele jaren leden een luchtcorridor naar Iran aan.
Daarnaast zal de joodse staat ongetwijfeld rekening houden met vergeldingsaanvallen van Irans 'proxy's', de
islamitische terreurgroeperingen Hezbollah in Libanon en Hamas en Jihad Islami op de Palestijnse
Gazastrook. Ook zal niet worden uitgesloten dat Teherans bondgenoot Syrië zich bij een tegenaanval zal
aansluiten. Hoe dan ook, één ding lijkt in ieder geval zeker: een Israëlische aanval zal als een verrassing
komen, en niet op het moment dat iedereen het verwacht.
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Joden staan uiteindelijk altijd alleen
Over nut en noodzaak van zo'n aanval wordt in binnen- en buitenland druk gespeculeerd. Voor Israël zijn de
feiten in ieder geval glashelder: het piepkleine landje kan zich niet permitteren dat Iran -dat 80 x groter isstraks met slechts enkele kernbommen de hele joodse staat van de kaart kan vegen, zoals alle belangrijke
Iraanse politieke en religieuze leiders al jaren regelmatig beloven te zullen doen, in hun hoop daarmee de
komst van de islamitische messias, de mahdi, mogelijk te maken.
Daarnaast leert de ervaring dat de joden er uiteindelijk altijd alleen voorstaan. In 1948, 1967 en 1973 staken
noch de VS, noch Europa -op enkele wapenleveranties na- ook maar één poot uit om Israël te behoeden
voor de dreigende uitroeiing door de Arabieren. Met ook de Holocaust nog vers in het geheugen -en het feit
dat de geallieerden tijdens de oorlog stelselmatig weigerden de Duitse concentratiekampen en spoorlijnen
daar naartoe te bombarderen- zijn de joden vastberaden om zich bij een volgende uitroeiingspoging met
hand en tand te verzetten, en daarbij desnoods zoveel mogelijk anderen met zich mee te sleuren, zelfs als
hier de inzet van alle (geschatte) 200 tot 400 Israëlische kernbommen voor nodig is.
Xander - (1) KOPP, (2) UPI.com , (3) IRNA.ir

Prikbord nr 269 (leo j.j. dorrestijn)
Belgische logica
Henk Versteeg uit Nunspeet (Tel. 8/11) heeft zo de pest aan de PVV dat hij bij elk politiek probleem meteen
de schuld daar legt. Zijn linkse vriendjes hebben kennelijk onbesmette blazoentjes. In België wordt op
dezelfde wijze Bart de Wever onder vuur genomen, nu dit niet meer loont bij de partij van Filip Dewinter. Hij
krijgt zelfs de schuld van de regeringscrisis, omdat hij niet buigt voor de graaiende elites in Brussel en
Wallonië. Intussen vertellen voormalige Sabena-medewerkers over de corrupte politieke bende die het daar
10 jaar geleden (Verhofstadt) al voor het zeggen had. Wie dit spelletje verstoort, is dus „schuldig‟. Een logica
waarin België ons, bij uitzondering, jaren vooruit is.
Dwaalwegen
De pro-Europa argumenten van de heer Pechtold bevestigen dat D66 het spoor bijster is. Zelfs de
cultuurhistorische achtergrond van de fractieleider is geen verklaring voor diens onbegrensde ambitie en het
gebrek aan realiteitszin: de volgende D66-leider zit wat mij betreft in Brussel, oreerde hij. Nederland kan
politiek worden opgeheven en ondergebracht in Europa vanwege de „voordelen‟ voor Nederland (dat dan
niet meer bestaat…). We moeten solidair zijn met de zwakke landen, want we hebben veel aan Europa
verdiend, bijv. aan Italië. Oh ja, dus als die bewering waar is blijft toch een Nederlands (financieel) belang
doorslaggevend? Maar Europa is er juist niet om nationaal van te profiteren, meneer Pechtold, volgens uw
eigen redenering. Zeker niet ten koste van andere (zelfstandige) landen. Of bent u nu verdwaald geraakt in
het Griekse doolhof van hetzelfde soort profiteurisme dat u als voordeel ziet van (Nederlandse) deelname
aan Europa, waarna Nederland net als Griekenland zichzelf opheft?
Garanties
Herinnert u zich nog de geruststellende uitspraken van minister De Jager over de Griekse schulden? Het
gaat ons land niets kosten, want het zijn alleen maar „garanties‟. Intussen moeten de banken al voor
miljarden „meebetalen‟, koopt de ECB nep-schuldbekentenissen van de Griekse (en de Italiaanse) staat op –
deels met onze garanties – en streeft naar verluidt het beheer over de nationale goudvoorraden na, gebruikt
het IMF ook onze bijdragen en blijkt voorts de Nederlandse staat nog eens voor 80% garant te staan voor
waardeloze troep van onze eigen banken zoals de ING. Maar garanties voor de pensioenen die onder
toezicht stonden van de dezelfde Staat, worden niet gegeven. Zelfs de „geleende‟ miljarden van het APB
worden niet terugbetaald. En toch is er nog niemand gearresteerd!
Leugens en bedrog
Dat de incompetente Eurocommissarissen het al hebben over verdere uitbreiding van de EU, toezicht op de
begrotingen, EU-belasting en hogere EU-budgets veronderstelt dat men de financiële crisis onder controle
heeft. Niets is minder waar, maar het Europarlement wist al sinds 2009 dat men werd voorgelogen over
Griekenland en de rest. Of had het moeten weten via de nationale vertegenwoordigers in de IMF. Nu dit naar
buiten is gekomen, mag worden verwacht dat tenminste Barroso moet opstappen. Doch neen, liever leidt
men de aandacht af met… nieuwe leugens en bedrog. En met een nieuwe commissaris (zonder sanctiemiddelen) om Nederland te lijmen. Van der Laan heeft toch gelijk: criminelen worden teveel beschermd.
Rancune
Dat een advocaat gebruik maakt van alle middelen die tot waarheidsvinding leiden, is wellicht een
uitzondering, maar toch prijzenswaard. Dat mr. Moskowicz in de rechtszaal mogelijk gebruik heeft gemaakt
van kennis die een griffie kennelijk geheim moest houden, is vervelend voor het OM, maar goed voor de
rechtstaat. Maar dat de president van een rechtbank zich naar verluidt persoonlijk met een klacht bij de Orde
van Advocaten bezighoudt, lijkt veel op rancuneus natrappen. Dan zijn er nog wel andere dossiers (foute
curatoren, foute griffiers en foute rechters) waar een rechtbankpresident zich druk over zou kunnen maken,
met name in Amsterdam.

Nieuwsbrief nr. 139 – 18 november 2011 - pag. 73

Geruchten over Duitse uittreding eurozone en herinvoering D-Mark houden aan
81% geld redding Griekenland gaat naar Europese banken - Chinese vastgoedcrisis begonnen: Nu al
prijsdalingen tot 32%, ook in grootste steden
Ruim 8 van de 10 euro's 'voor' Griekenland gaan helemaal niet naar
Griekenland, maar naar de Europese banken.
De enkele maanden geleden voor het eerst gehoorde geruchten dat
Duitsland in alle stilte de herinvoering van de D-Mark en de daaraan
gekoppelde uittreding uit de eurozone voorbereidt, houden aan. Frank
Fischer, de manager van één van de best presterende Europese
aandelenfondsen, verklaarde gisteren in een interview met het
Deutsches Anleger Fernsehen (tv-kanaal voor beleggers) dat hij uit betrouwbare bron weet dat de Duitse
Bank al is begonnen met het drukken van de D-Mark. Fischer, bestuurslid van Shareholder Value
Management en manager van het Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen dat sinds begin dit jaar ondanks de
crisis bijna 20% in waarde is toegenomen, is van mening dat de eurozone zich in een kritieke fase bevindt
waarin de eurozone nog gered kan worden, maar ook uit elkaar zou kunnen vallen. De Bundesbank bereidt
zich op beide mogelijkheden voor door alvast de D-Mark te drukken, voor het geval een redding niet meer
mogelijk blijkt. De gemeenschappelijke Europese valutazone is volgens Fischer alleen nog te redden door
het massaal bijdrukken van euro's, iets wat dan ook al driftig aan de gang is. 'Op het ogenblik heersen er
deflatoire tendenzen. De inflatie komt pas later, dus wordt er nu bijgedrukt.' In dit scenario verwacht hij een
enorme aandelenrally. Ook koopt hij op dit moment geselecteerde Italiaanse aandelen, omdat hij verwacht
dat Italië in de eurozone zal blijven. (1)
Geruchten over opsplitsen eurozone
Eergisteren verschenen er in de Duitse media berichten dat er in Brussel, Berlijn en Parijs op het hoogste
niveau zou worden gesproken over een mogelijke opsplitsing van de eurozone (2). Tevens zou de Duitse
bondskanselier Merkel een speciale CDU commissie de opdracht hebben gegeven om te bekijken hoe een
land -waarbij allereerst aan Griekenland moet worden gedacht- gedwongen uit de eurozone zou kunnen
treden, iets dat niet voorzien is in de huidige EU-verdragen (3). De geruchten werden later overigens weer
tegengesproken. Al in oktober schreef Pippa Malmgren, het hoofd van Principalis Asset Management en
voormalig adviseur van de Amerikaanse president George Bush, dat de in het Engelse Overton gevestigde
De La Rue drukkerij al is begonnen met het drukken van nieuwe D-Marken (4). Eerder berichtten we op
deze site al dat Duitse bankmedewerkers verklaard zouden hebben dat ze op hun monitors plotseling de
euro vervangen zagen door de D-Mark. In eigen land heeft PVV leider Geert Wilders een onderzoek
aangekondigd naar de eventuele herinvoering de Nederlandse Gulden. Mocht uit dit onderzoek blijken dat
dit op termijn beter is voor ons land, dan wil hij een referendum. De gevestigde politieke orde -CDA, VVD,
PvdA en D66- reageerden daar echter negatief op. Ook minister van Financiën de Jager ziet niets in een
terugkeer naar de Gulden (10).
Geen geld voor redden Italië
Ondertussen komt er aan de stroom sombere berichten maar geen einde. Oostenrijk heeft niet genoeg geld
om zijn banken, die in hoge mate (zo'n 194 miljard euro) blootstaan aan de slechte economische situatie in
Oost Europa, te redden (5); de Spaanse economie is tot stilstand gekomen (6) en het dreigende bankroet
van Italië gaat de EU en het IMF 1,4 biljoen euro kosten - een gigantische bedrag, dat bij lange na niet
voorhanden is (7).
'Griekse' miljarden gaan vooral naar banken
De miljarden die de eurozone uittrekt voor het 'redden' van Griekenland blijken overigens maar voor 19% ten
gunste te komen van het land zelf. 81% gaat naar de Europese -waaronder ook Griekse- banken waar de
Grieken het leeuwendeel van hun schulden bij hebben. De 'redding van Griekenland' is dus in feite niets anders dan een redding van de banken. (8) De reden waarom de regeringen in Berlijn, Parijs en Den Haag zo
gretig met miljarden over de brug komen is dus vooral eigenbelang - althans, het belang van de banken, niet
dat van de burgers, want die betalen er tenslotte voor in de vorm van harde bezuinigingen en hogere lasten.
Chinese vastgoedcrisis begonnen
Van China hoeft Europa in ieder geval geen hulp te verwachten, iets waar de afgelopen tijd wel op werd
gehoopt. De lang gevreesde Chinese vastgoedcrisis is namelijk uitgebroken. In zowel kleinere als grote
miljoenensteden -ook Shanghai, Peking en Shenzhen- zijn de prijzen van woningen al tot 32% gedaald.
Kopers van nieuwe woningen lijden verlies nog vóór ze er goed en wel zijn ingetrokken. Zelfs financiële
experts van de Chinese staat zien de toekomst somber in. Cao Jianhai van de Chinese Academy of Social
Sciences verwacht dat de huizenmarkt bij ongewijzigd beleid met 50% zal instorten. Internationale beleggers
doen inmiddels hun aandelen in Chinese bouwbedrijven van de hand (9).
Xander - (1) DAF, (2) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (3) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (4)
Deutsche Mittelstands Nachrichten, (5) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (6) NU, (7) Deutsche
Mittelstands Nachrichten, (8) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (9) Deutsche Mittelstands Nachrichten
(10) NU
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Schuldenvirus slaat over van Italië op Frankrijk; Griekse schuld richting 200%
Amerikaanse megabank JP Morgan: ECB greep al voor bijna € 1 biljoen in, situatie te vergelijken met
hyperinflatie beleid Weimar Republiek
Hyperinfatie in Zimbabwe: het waardeloos geworden geld mag niet eens
meer als toiletpapier worden gebruikt. Inzet: biljet van 1 biljoen Mark van
de Weimar Republiek rond 1920. Uiteindelijk gaven de Duitsers zelfs
biljetten van 500 biljoen mark uit.
Het Griekse schuldenvirus heeft na Portugal, Ierland en Italië nu ook
Frankrijk besmet. Ondanks de in allerijl gepresenteerde forse
bezuinigingen, die bij de burgers op veel weerstand stuiten, is nu ook de
rente die Frankrijk moet betalen over zijn staatsobligaties geëxplodeerd.
Daarnaast stevent Griekenland, de bron van de besmetting, in pijlsnel tempo af op een schuldenlast van
bijna 200%. De vele miljarden uit onder andere Nederland lijken nu al te zijn verdampt. (1)
In zijn wanhoopspogingen de premier van Italië te blijven lijkt het Silvio Berlusconi in ieder geval voor een
dag gelukt de recordrente die zijn land moet betalen over 10 jarige staatsobligaties enigszins te doen zakken
met zijn uitspraak dat Italië nu niet gebaat is bij nieuwe verkiezingen. Eerder vandaag steeg de rente naar
een duizelingwekkende 7,47% (voor één jaar lopende obligaties zelfs 7,75%), om vanmiddag terug te
zakken naar 6,9%.
Illegaal ingrijpen ECB?
Of die rentedaling op normale wijze tot stand kwam is echter maar zeer de vraag. Italië verkocht vandaag
voor € 5 miljard aan schatkistpapieren, tegen een gemiddelde rente van 6,087%, het hoogste niveau sinds
september 1997 en bijna 3% hoger dan nog maar één maand geleden. Het lijkt er sterk op dat de Europese
Centrale Bank, die dat officieel niet mag doen, via een achterdeurtje -waarschijnlijk via bevriende bankenheeft ingegrepen en net zoveel Italiaanse schuldpapieren heeft laten opkopen totdat de rente tot onder de
cruciale grens van 7% zakte.
Schuldenlast Italië blijft onhoudbaar
De reguliere media bijten zich echter onmiddellijk vast in dit opnieuw kunstmatig tot stand gekomen
'positieve' nieuws (3), waarbij genegeerd wordt dat bijvoorbeeld een financiële strateeg van de Rabobank in
Londen, Richard McGuire, opmerkte dat de record rente de zorgen dat de schuldenlast van Italië
onhoudbaar is geworden absoluut niet heeft doen verminderen. Collega strateeg van Monument Securities
was ietsje minder negatief; hij zei dat de Italiaanse rente ietsje lager was dan verwacht, maar dat de
schuldenlast van het land nog steeds onhoudbaar is. 'Het idee dat Italië wél verder kan met een rente van
6,1% is belachelijk.' (2)
Frankrijk nog groter risico dan Italië
De financiële markten hebben inmiddels in de gaten gekregen dat Frankrijk een nog groter risico vormt dan
Italië. Op de recente G20 top in Cannes werd vastgesteld dat de vier grootste Franse banken om dreigen te
vallen en daarmee een kettingreactie in Europa dreigen te veroorzaken. Het gevaar is levensgroot dat de
Franse banken failliet gaan door hun grote blootstelling (zo'n 290 miljard euro (6)) aan de Griekse
schuldenlast. De Italiaanse banken kunnen daarmee vergeleken zelfs als 'solide' worden beschouwd. Ook
hebben de Italiaanse burgers meer spaargeld dan de Fransen.
Al vanaf begin november zijn internationale investeerders Franse staatsobligaties gaan mijden. Sinds de
Italiaanse president Napolitano gisteren benadrukte dat Berlusconi 'echt weg gaat' (4), is het schuldenvirus
definitief op Frankrijk overgeslagen en steeg de risicotoeslag voor Franse 10-jarige staatsobligaties in
vergelijking met de Duitse naar 1,47%. Een jaar geleden was dat verschil nog slechts 0,45%.
Franse premier neemt woord 'bankroet' in de mond
De Franse regering houdt vol dat de aangekondigde bezuinigingen een 'goed voorbeeld zijn van
verantwoordelijk optreden'. De financiële markten denken daar echter anders over en vragen zich steeds
vaker af hoelang het land nog de AAA status zal behouden. Het is niet ondenkbaar dat Frankrijk al in januari
2012 zal worden afgewaardeerd. 'Het woord bankroet is niet langer enkel abstract,' waarschuwde de Franse
premier Francois Fillon niet voor niets. Door te dreigen met een Frans bankroet hoopt hij de Franse
bevolking zover te krijgen in te stemmen met nieuwe belastingen, zoals een verhoging van de BTW.
Net als in Griekenland, Portugal, Spanje en Italië lijken er ook in Frankrijk nieuwe massademonstraties tegen
de aangekondigde harde ingrepen op touw te staan. Veel speelruimte heeft de regering echter niet, want de
Franse economische groeiverwachting voor 2012 moest al worden bijgesteld van 1,7% naar 1%. Kortom:
ook de regering Sarkozy heeft een wonder nodig, wil het niet al over enkele weken dezelfde weg moeten
bewandelen als Silvio Berlusconi. (1)
Griekse schuld naar 200%
De neerwaartse spiraal in Griekenland lijkt zich ondanks alle miljarden uit noord Europa zich steeds sneller
te voltrekken. Volgens een prognose van de Europese Commissie zal de Griekse schuldenlast -mocht ook
het tweede reddingspakket net als het eerste mislukken- de komende 2 jaar stijgen van 162,8% in 2011 naar
bijna 200% in 2013. Officieel is in de eurozone een maximale schuldenlast van 60% toegestaan (5). De
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economische groei in de hele eurozone zal volgend jaar slechts 0,5% bedragen, daar waar een half jaar
geleden nog was gerekend op 1,8%. Naast Griekenland krijgt ook Italië met een recessie te maken.
Groeiend verzet Duitsland
De activatie in juli 2012 van het recent naar zo'n 500 miljard euro vergrote reddingsfonds dreigt vertraging op
te lopen nu er een nieuwe ruzie is ontstaan tussen Duitsland en Frankrijk over maatregelen om
obligatiehouders te dwingen om hun aandeel in de verliezen te nemen. De in grote financiële problemen
verkerende landen Frankrijk, Spanje, Portugal en Ierland willen dit graag, maar stuiten op verzet van
Duitsland en Nederland, ondanks het feit dat deze maatregel wel werd opgenomen in de recente afspraken
over de oprichting van het Europese Stabilisatie Mechanisme (ESM) in 2013 (7).
In Duitsland rijst er steeds meer politiek verzet tegen het permanent maken van het reddingsfonds door de
oprichting van dit ESM, omdat dit de zuid Europese (PIIGS) lidstaten in staat stelt om op legale wijze -en op
kosten van de noord Europese landen- nieuwe schulden te maken. De ervaring leert inmiddels dat landen
zoals Griekenland en Italië daar zwaar misbruik van maken. Daarom willen diverse politici van de
regeringspartij CDU dat het reddingsfonds in 2013 beëindigd wordt (8).
ECB greep al voor bijna € 1 biljoen in
Als we de Amerikaanse megabank JP Morgan moeten geloven komt dit Duitse verzet echter rijkelijk te laat.
Van de 1,1 biljoen euro die in banken en overheden van de eurozone werden gepompt blijkt maar liefst 970
miljard afkomstig te zijn van de Europese Centrale Bank. Hoge Duitse officials (Weber en Stark) stapten
eerder dit jaar uit ongenoegen over dit beleid op bij de ECB omdat dit volgens hen zal uitmonden in
hyperinflatie.
JP Morgan is het met de Duitsers eens en vergelijkt de enorme bedragen waarmee de ECB de Europese
schulden monetariseert rechtstreeks met de beruchte Duitse Weimar Republiek, waar precies hetzelfde
beleid tussen 1914 en 1923 uiteindelijk hyperinflatie en daardoor algehele armoede veroorzaakte. 'Vechten
de Duitsers een strijd die al verloren is?' vraagt JP Morgan zich nu af. 'Met andere woorden, zal het lot van
de ECB het printen van een paar biljoen euro's zijn om de komende jaren de staatsschulden te financieren?
Totdat de Europese beleidsmakers deze vraag beantwoorden kan van investeerders niet worden verwacht
dat ze veel vertrouwen hebben in deze (Europese) markten of in hun instituten.' (9)
Xander
(1) KOPP, (2) Zero Hedge, (3) NU, (4) NU, (5) Financial Times Deutschland, (6) Deutsche Mittelstands
Nachrichten, (7) Bloomberg, (8) Netzticker, (9) Zero Hedge

De jacht op de nep-schuld : een heldere uitleg over onze „zonde‟ de schuld …
http://www.anarchiel.com/display/schuld
Omdat al onze arbeid gewaardeerd wordt in geld, en iedere euro die we verdienen weer bestaat uit schuld,
werken we ons letterlijk steeds dieper de schuld in. Fictieve schuld, waarvan men ons wil laten geloven dat
het echte schuld is. Iedere maatregel om ons harder te laten werken, en ons een groter deel van de
opbrengst van die arbeid af te laten staan om de „economie te redden‟, is een keiharde leugen. Het is
rekenkundig onmogelijk om zo de (nep)schuld te verminderen. Het KAN simpelweg niet worden terugbetaald
omdat het geld waarmee dat zou moeten gebeuren, ook weer uit schuld bestaat. En zo groeit de schuld, en
dus de crisis, onvermijdelijk.
Binnenkort zal die „crisis‟ zodanige vormen aannemen, dat er een „oplossing‟ zal worden aangedragen. Die
oplossing zal inhouden dat er een nieuw systeem zal worden voorgesteld waarbinnen alle schulden
ophouden te bestaan. Voordat we deze oplossing juichend aanvaarden, moeten we ons realiseren dat daar
tegenover zal staan dat we dan volledig eigendom zullen worden van de financiers.
Het enige dat we kunnen doen om dit scenario niet tot realiteit te laten komen, is beseffen dat het om
nepschuld gaat. Om kunstmatig gecreëerde schuld. Schuld die bewust gecreëerd is via een systeem dat
ontworpen is om dit scenario tot stand te brengen.
Het enige dat we kunnen doen, is die schuld niet langer erkennen. Door te onderkennen dat we in een
systeem geloofd hebben dat uit oplichting bleek te bestaan. Door het verlies te nemen, en te stoppen met
pogen elkaar de laatste restjes geld afhandig te maken. Dat kan alleen door ons geloof in (en onze
gehechtheid aan) het criminele huidige geldsysteem op te zeggen.
Alleen dan kunnen we gebruik blijven maken van alle dingen die we zelf gemaakt hebben. Alleen dan
kunnen wij zelf genieten van de opbrengsten van onze eigen arbeid. Het is de enige manier om te
voorkomen dat we vervallen tot slaven.
Door Pieter Stuurman op 10-11-2011 o
http://www.anarchiel.com/display/schuld
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Britse intel: Israël valt rond jaarwisseling Iran aan, Nederland doet mee
Een Italiaanse Tornado, met op de achtergrond een opstijgende Israëlische
F-16. Afgelopen week oefende Israël met diverse NAVO luchtmachten.
Volgens een Britse official van het ministerie van Buitenlandse Zaken is aan
de ministers van de regering van David Cameron meegedeeld dat Israël
mogelijk al rond kerstmis, of anders begin 2012, een militaire aanval op Iran
zal uitvoeren. De VS zal daar niet onmiddellijk met bommenwerpers aan
deelnemen, maar wel logistieke steun verlenen en zijn satellieten ter
beschikking stellen. Volgens deze intel zullen Frankrijk, Groot Brittannië,
Italië, Duitsland én Nederland op directe of indirecte wijze deelnemen aan de Israëlische operatie.
Israël zal op basis van het deze week gepubliceerde IAEA rapport 'eerder vroeger dan later' een aanval op
de Iraanse nucleaire installaties uitvoeren. Dat meldt de Londense krant Daily Mail op basis van
welingelichte overheidskringen in de Britse hoofdstad. President Obama zal dan gedwongen zijn Israël te
steunen, want anders loopt hij het risico de steun van de Amerikaanse joden te verliezen bij de verkiezingen
van volgend jaar.
Daarnaast is er nog een belangrijke factor: zodra Iran een kernbom heeft, zal het onmogelijk zijn Saudi
Arabië en Turkije ervan te weerhouden eveneens kernwapens te ontwikkelen, om zo de machtsbalans in het
Midden Oosten te herstellen. Eerder dit jaar zou de Turkse premier Erdogan tegen Obama hebben gezegd
dat als Iran kernwapens krijgt, Turkije zal volgen.
NAVO landen doen mee, ook Nederland
Volgens de Daily Mail zouden bronnen binnen het Britse ministerie van Defensie de afgelopen weken
hebben bevestigd dat er plannen worden gemaakt voor een eventuele deelname aan de aanval op Iran. Op
2 november bracht de Britse stafchef, generaal sir David Richards, om die reden een geheim bezoek aan
Israël. Een dag later vloog de Israëlische minister van Defensie Barak naar Londen voor overleg met de
Britse militaire top.
De Amerikaanse steun voor de operatie kan worden vergeleken met het Libische model, toen Frankrijk,
Groot Brittannië en Italië de hoofdaanval op het regime Gadaffi uitvoerden en de Verenigde Staten vanaf de
'achtergrond' de operatie steunde met intel van satellieten- en spionagetoestellen en de inzet van
tanktoestellen. Daarnaast vuurden Amerikaanse marineschepen een hele serie kruisraketten op Libische
doelen af.
Als de Israëlische aanval op Iran inderdaad plaatsvindt, dan zal Amerika een vergelijkbare rol aannemen.
NAVO lidstaten Frankrijk, Groot Brittannië, Italië, Duitsland en Nederland zouden op een nog niet nader
bepaalde wijze aan de militaire operatie deelnemen.
Groot Midden Oosten conflict vrijwel zeker
Omdat het vrijwel zeker is dat Iran met steun van zijn bondgenoten Syrië, Hezbollah, Hamas en Jihad Islami
de tegenaanval zal openen, is het vrijwel zeker dat er een nieuw groot Midden Oosten conflict zal ontstaan,
waar zowel Amerika als Europa steeds dieper in betrokken zullen raken. Alternatieve oplossingen zijn echter
nauwelijks meer waarschijnlijk. De Russen verklaarden gisteren bij monde van onderminister van
Buitenlandse Zaken Gennady Gatilov dat nog hardere sancties tegen Iran 'onacceptabel' zijn. China zal de
Russen hierin vrijwel zeker steunen. (1)
Voorspelbare reactie
De reactie van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad was voorspelbaar. Hij viel de geloofwaardigheid
van het IAEA rapport aan en draaide zijn gebruikelijke, inmiddels grijs gegraaide anti-Zionistische riedeltje af.
Hetzelfde geldt voor opperleider Ayatollah Khamenei, die dat vandaag nog eens dunnetjes overdeed.
Eerder deze week verklaarde Ahmadinejad dat Iran 'geen haarbreed' zal afwijken van het uitgestippelde
nucleaire pad. Het islamitische regime blijft volhouden dat er geen kernwapens worden ontwikkeld, maar
heeft zichzelf verdacht gemaakt door grote delen van zijn nucleaire installaties af te schermen voor inspectie
door het IAEA. (2) Daarnaast hebben hoge militairen van de Iraanse Revolutionaire Garde eerder dit jaar
feitelijk al toegegeven dat Iran kernwapens ontwikkelt.
Iran wil ook Europa aanvallen
Een lid van de Opperraad van de Culturele Revolutie in Iran, Hassan Rahimpoor Azgadi, verklaarde ruim
een maand geleden op de Iraanse TV dat de Iraanse strijdkrachten binnen 30 tot 40 jaar een aanval op
Europa zullen uitvoeren (3). Ook riep hij het land op de 'internationale jihad' te veroorzaken en zich voor te
bereiden op de komst van de 'mahdi', de islamitische messias, die volgens de islamitische theologie pas op
het toneel kan verschijnen als alle joden zijn uitgeroeid. 'Wij moeten Israël vernietigen en Jeruzalem
bevrijden,' herhaalde Azgadi de woorden van de voormalige opperleider Ayatollah Khomeini.
Xander
(1) DEBKA
(2) Jerusalem Post
(3) Xandernieuws 05-10
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Occupy' spreekbuis Michael Moore blijkt zelf multi miljonair te zijn
Inzet: Michael Moore tijdens één van zijn anti-kapitalistische tirades voor de
'Occupy' beweging. Alleen al zijn vakantiehuis (foto) blijkt echter een
slordige $ 2 miljoen waard te zijn.
De bekende linkse documentaire maker Michael Moore, die zich de
afgelopen tijd heeft opgeworpen als één van belangrijkste spreekbuizen van
de 'Occupy' beweging, blijkt zelf lid te zijn van de 1% rijkste Amerikanen waar de Occupy demonstranten zo
tegen tekeer gaan. Zo wordt de marktwaarde van zijn enorme vakantiewoning -eerder een vakantiecomplexin Torch Lake (Michigan), één van de meest exclusieve elitaire jetset locaties in de Verenigde Staten, op
tussen $ 2 miljoen en $ 6 miljoen geschat. Aanvankelijk ontkende Moore, die zich altijd voordoet als één van
de '99% gewone Amerikanen', dat hij in werkelijkheid steenrijk is. Toen hij echter met de keiharde bewijzen
werd geconfronteerd zei hij dat hij niet altijd bij de 1% hoort. Zo heeft hij vorig jaar geen nieuwe film gemaakt
en ook geen nieuw boek geschreven, waardoor hij 'veel minder' verdiend zou hebben. De werkelijkheid is
dat Moore zó rijk is dat hij helemaal niet meer hoeft te werken. Naast een chique woning in Manhattan heeft
Moore volgens het openbare kadaster een gigantische buitenverblijf aan de zuidoostkant van Torch Lake,
dat bekend staat om zijn turkooisblauwe water. De geregistreerde waarde van het 'optrekje' bedraagt
'slechts' een kleine $ 1 miljoen, maar de marktwaarde wordt op minimaal het dubbele geschat. De overige
villa's rond het meer zijn tussen de $ 400.000 en $ 3 miljoen waard. De officiële statistieken laten ook zien
dat 98% van de bewoners van deze huizen blank zijn. Rond dat één procent naar boven af, en Moores
bewering dat hij zelf bij de '99%' hoort is nog waar ook - maar wel op een totaal andere manier dan men in
de Occupy beweging denkt. Het gaat echter niet om het feit dát Moore rijk is, maar wel dat hij zijn
medeburgers misleidt door zich voor te doen als één van hen en zelfs hun radicale, anti-maatschappelijke
socialistische en communistische doelstellingen -de Occupy beweging wil namelijk al het privé bezit aan de
staat geven- ondersteunt, waardoor andere Amerikanen het 'recht' wordt ontnomen om net zo rijk te worden
als hij zelf nu is! (1)
Occupy: de linkse anti-Tea Party beweging
De Canadese TV zender Sun News berichtte dat er in 'Occupy Atlanta' TBC is uitgebroken, iets waar de
linkse reguliere media natuurlijk niets over zeggen. Onderzoeksjournalist en politiek commentator Andrew
Breitbart verklaarde in een interview met Sun News dat de wereldwijde Occupy beweging -waar getalsmatig
maar heel weinig mensen aan deelnemen- overduidelijk wordt gesteund en aangestuurd door linkse politici
en bewegingen en daarom zoveel media aandacht krijgt. 'Occupy' is niets anders dan de bewust door de
elite gecreëerde linkse tegenhanger van de 'Tea Party' beweging in de VS, en in Europa van rechtse
volkspartijen zoals de PVV.
Occupy: Goed opgeleide blanken
Uit een onderzoek blijkt tevens dat de Occupy beweging niet bestaat uit hoofdzakelijk jongeren, armen en
werklozen, maar uit over het algemeen goed tot zeer goed opgeleide blanken van gemiddelde leeftijd en met
een gemiddeld tot bovengemiddeld jaarinkomen. Er zitten procentueel zelfs meer blanken in de 'Occupy'
beweging dan in de Tea Party beweging, die juist door 'links' steevast als racisten worden weggezet.
Volgens Breitbart is één van de redenen waarom veel afgestudeerden zich bij de Occupy beweging hebben
aangesloten het feit dat hun studies veelal totaal niet blijken aan te sluiten bij de economische behoefte en
realiteit. 'Afstuderen in bijvoorbeeld de geslachtsleer of de Afro-Amerikaanse cultuur bereidt je niet voor op
de echte wereld,' aldus Breitbart. 'Hun dure universitaire opleidingen blijken niets waard te zijn.'
'Moore parasiteert op de 99%'
De onderzoeksjournalist vindt het tevens hypocriet dat alle medewerkers van Moore, die zegt op te komen
voor de vakbewegingen, hier zelf géén lid van zijn. 'Moore parasiteert op de 99%, terwijl hij daar zélf niet toe
behoort,' aldus Breitbart. 'Hij bezit echt alle kenmerken van de 1% waar de Occupy beweging zo tegen
ageert. Hij werkt buiten de vakbonden om en heeft exorbitante huizen, terwijl hij ondertussen doet alsof hij
één van hen is.' Xander - (1) Breitbart, (2) Vlad Tepes

De paus kan niet meer lopen
vrijdag 11 november 2011 door: Gerard Driehuis
De artrose in zijn gewrichten is zo ernstig geworden dat paus Benedictus nog
maar amper kan lopen. Zelfs voor korte afstanden op het altaar wordt nu een
karretje gebruikt, dat overigens al door zijn voorganger werd gebruikt. De paus
heeft ooit gezegd dat hij af zal treden als hij zich lichamelijk of geestelijk niet
meer in staat voelt om zijn ambt te vervullen. Kennelijk is dat nog niet het geval: hij overweegt in het nieuwe
jaar naar Zuid-Amerika te reizen, onder meer naar Cuba.
Bron: Daily Telegraph
http://www.welingelichtekringen.nl/de-paus-kan-niet-meer-lopen.html
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Nieuwe Wereld Orde perst de wereld af - mainstream verslag!
11 november 2011
NWO SCREWS THE WORLD (MAINSTREAM REPORT)
Geüpload door migfoxbat op 11 nov 2011
Vertaald fragment
Interview met een voormalig ECB-chef, Burmingham, UK
Nu de Papandreou-dynastie weg is, en de oud-vicepresident van de Europese
Centrale Bank binnen is als premier, heeft Griekenland nu nog een kans in de huidige economische
doombeweging?
Ik denk zeker van niet; we moeten de klok terugzetten naar de oorspronkelijke instorting van de
wereldeconomie. Want dit was geen „ongeluk‟, het was een zeer goed geplande opzet van de NWO, die het
vermogen heeft om elk bedrijf of elk land te sluiten, en dat zal het doen. Zoals we weten, Ierland werd het
slachtoffer, Portugal… en nu Griekenland, en ogenschijnlijk zullen Spanje en Italië volgen. Het doet er
werkelijk niet toe wie er regeert; er zijn nl. mensen die deze situatie controleren/beheersen. En we moeten
ook begrijpen dat er gigantische corruptie, enorme fraude, gaande is, én belastingontduiking in die landen,
die dit probleem eigenlijk creëren!
Wow, een zeer interessante zienswijze hebben we hier! Wie zijn die mensen? Dit zou een samenzwering
kunnen zijn. Wie zijn eigenlijk de mensen die de touwtjes in handen hebben achter de schermen?
Wel, ik gebruik niet graag de term „conspiracy‟, want dat maakt je tot een bespotting (ja, daar hebben de
Illuminati inderdaad voor gezorgd!). Maar ik geef je een voorbeeld. Wanneer je een vennootschap wilt
opzetten, zeg een olieboormaatschappij, een goudmijn…, dan creëer je een virtueel bedrijf of onecht bedrijf,
een lege huls. Je verhoogt vervolgens je kapitaal – 6 miljard of wat dan ook - van je potentiële
investeerders… En wat de mensen niet weten: aan het eind van die dag is je kapitaal verdwenen, dat risicokapitaal is voor altijd verdwenen. Dat geld is weggesluisd via een groot aantal instanties: betrokken banken,
die soms onverzekerde leningen aan projecten geven, en natuurlijk de politici zelf. Zelfs onze premier, David
Cameron, was in het verleden verantwoordelijk voor 17.8 miljoen pond, dat verdween. Dit is vastgelegd in
het parlement en niemand trok het in twijfel, stak zijn hand op, over hoe dat mogelijk was.
Jíj trekt het nu in twijfel. Je bent hier nu en je noemt de grootste oplichterij in de geschiedenis! Zoiets naar
voren brengen en niet opgepakt worden…, velen zouden zeggen, dit gaat net iets te ver, vooral als we
denken aan de klokkenluiders en sommige internetsites. Denk je werkelijk dat je voor dit soort zaken geen
rekenschap moet afleggen, niet teruggefloten wordt?
Absoluut! Ik zou je een veelvoud aan forensisch bewijs kunnen tonen; mijn collega werkt hier aan. Hij is een
expert om deze oplichtingen op te sporen, waar alle landen in betrokken zijn. Ik geef je een voorbeeld:
Arlington Street, Arlington compagnons, die verbonden zijn met het Ritz Hotel in Londen, ìs zo‟n beerput van
virtuele bedrijven, waar een enorm geldbedrag geïnvesteerd wordt en verdwijnt. Een ander voorbeeld is de
eerste verdieping van Berkeley Square 25, een bedrijf genaamd „Longrow‟, waar gigantische corruptie
gaande is, en belastingontduiking.
Wat gebeurt er nu? Dit wordt een dodelijke schuldenlast. De banken voorzien hen van onverzekerde
leningen, wat in dodelijke schulden resulteert. De gewone mensen in de straat moeten de volle mep betalen!
Dit is oplichting!
Dit zijn enkele zeer interessante financiële voorbeelden, maar nu politieke voorbeelden. Ik ben er zeker van
dat politici hun reputatie en carrière hiervoor niet willen opofferen. We hebben politieke ineenstorting gezien
in Griekenland én Italië… Berlusconi die zijn macht verliest… Zeker, deze leiders willen dat niet zien
gebeuren!
Je moet begrijpen, dat er een beschermingsmechanisme voor in de plaats is. Feit is, dat al onze rapporten
door een serie bureaus voor fraudebestrijding gaan, de juiste plaats om zulke zwendelpraktijken te melden.
We hebben het gerapporteerd aan elke partijleider, onze gewestelijke parlementsleden, en dan ga je door
een spinnenweb. En je realiseert je wie er in betrokken is tot aan gewestelijke politici toe; het is op zo‟n
uitgestrekte schaal. Je kan een behoorlijk aantal hogere politici noemen, en leden van het gerechtshof… ze
zijn allemaal betrokken in deze oplichterij, zijnde niet-uitvoerende directeuren of „stille‟ bestuurders van niet
bestaande firma‟s/vennootschappen. Wanneer je dit verbindt met de fraude, de miljarden ponden, die ieder
jaar weer verdwijnen, én de belastingontduiking… ze zijn er allemaal in betrokken! Wat is het punt?
Wel, dat is het volgende: Wat is het punt? Wat voor zin heeft het? Stel je voor dat je hierover politiek correct
bent – je geeft zeer betrouwbaar bewijs voor je theorie – maar we weten uiteraard dat economische
achteruitgang tot sociale onrust leidt. Dus zeg je in feite , dat wat mensen willen, is dat een Europese lente,
identiek aan wat zich in de Arabische wereld heeft ontvouwd?
Ja, ik ben blij dat je die term gebruikt, want de Arabische lente is een perfect voorbeeld. Want herinner je, ze
kunnen elk land, dat ze er uit willen nemen, stilleggen, financieel of militair. Dit is een meesterplan, wat ik
noem: de Nieuwe Wereld Orde.
Hun prioriteiten zijn:
1 ‟s werelds natuurbronnen veiligstellen
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2 de financiële markten controleren voor deze geldmiddelen
3 de toegangspoorten/doorgangen controleren, de zeelijnen en de pijpleiding routes.
Wanneer je deze dingen controleert, heb je in feite de wereld in de palm van je hand.
Wie de wereldfinanciën beheerst, beheerst de hele wereld, en dáár kijken we nu naar.
Een ding, Peter, kan ik je garanderen: we zullen veel reacties krijgen op jouw zienswijze op deze kwestie!
Heel erg bedankt voor het delen van je gedachten!
Je kunt deze video ook bekijken op http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/Ke_K87lcgcA
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
Strijd tegen de Nieuwe Wereld Orde!
Geüpload door VacuumZero op 23 apr 2011
Driedelige Australische video met een zeer goede samenvatting en heldere uitleg van wat zich aan het
afspelen is. Nu met Nederlandse ondertiteling!
“Als iedereen de mate van onrecht zou begrijpen van ons geld- en banksysteem, zou er een revolutie zijn
vóór de volgende morgen.” - Andrew Jacksen
Tijd om wakker te worden! Verspreid deze boodschap aan iedereen die je kent...
Je kunt deze video ook bekijken op
http://www.youtube.com/user/Heiscoming11?feature=mhee#p/u/32/VQ00o3iyS2g
Fight the New World Order 2/3 (nederlands ondertiteld)
http://www.youtube.com/watch?v=x8-jwPSFPjw
Fight the New World Order 3/3 (nederlands ondertiteld)
http://www.youtube.com/watch?v=tX22AWJGGp4
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Van kentekenplaat naar chip
Meer dan honderd jaar na de introductie van de kentekenplaat werkt de RDW aan een upgrade van de
voertuigidentificatie. De huidige kentekenplaten zullen niet verdwijnen, maar met behulp van slimme chips
wil de RDW de voertuigidentiteit beter waarborgen.
Samen met TNO werkt de RDW sinds 2008 aan de ontwikkeling van een systeem van Elektronische
Voertuig Identificatie (EVI). EVI kan bijvoorbeeld een rol spelen bij het terugdringen van kenteken- en
voertuigidentiteitsfraude. Zo kan EVI een rol spelen bij preventie tegen diefstal, omkatten van auto‟s en
tanken zonder betalen. Daarnaast komen er steeds meer verplichtingen waarbij het voor kwaadwillende
personen interessant wordt om de autoriteiten om de tuin te leiden. Zo werken milieuzones in (binnen)steden
met voertuigidentificatie voor vergunningen en heffingen.
TNO en RDW werken aan upgrade
TNO en RDW hebben samen met andere belanghebbenden de eisen en wensen voor een EVI systeem
opgesteld. Op basis van deze eisen en wensen heeft TNO het ontwerp gemaakt voor het beoogde EVI
systeem. TNO heeft inmiddels de RFID-chip ontwikkeld die kan worden ingebouwd in auto‟s, de chip is
geschikt voor zowel inbouw in nieuwe auto‟s af fabriek, als voor het bestaande wagenpark. Deze chip is
onlosmakelijk verbonden met het chassis van de auto, en daardoor lastig verwijderbaar, in tegenstelling tot
de huidige kentekenplaten. Daarnaast heeft TNO samen met RDW een volledig werkend EVI systeem
gerealiseerd, waarbij de identiteit van een voertuig kan worden gecontroleerd.
Proef Spitsmijden
De identificatie kan rechtstreeks bij een stilstaande auto gedaan worden door een keurmeester van RDW of
een politie agent, maar ook bij een rijdende auto via mobiele datacommunicatie. De eerste beproeving van
EVI vond plaats in het voorjaar van 2009. Deelnemers aan de bestaande proef Spitsmijden II, die regelmatig
op de A12 tussen Gouda en Den Haag rijden, kregen een chip en uitleesapparatuur ingebouwd. Door de
gegevens van Spitsmijden II waarbij nog gebruik gemaakt wordt van kentekenherkenning te vergelijken met
de gegevens vanuit het EVI systeem krijgen we meer duidelijkheid over het functioneren van EVI in de
praktijk.
http://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content=inno_case&laag1=897&laag2=918&item_id=1048
Zie hier hoe het mogelijk is om een kenteken met RFID chip te verkrijgen.
http://www.kirpestein.nl/nieuws.html
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Vrees voor oorlog na explosies Iran en schorsing Syrië door Arabische Liga
Israël weigert te beloven Amerika op de hoogte te stellen als besloten wordt Iran aan te vallen
Veel Iraniërs dachten gisteren dat Israël de militaire installaties in hun land
had aangevallen.
De lang gevreesde nieuwe Midden Oosten oorlog is gisteren opnieuw een
stap dichterbij gekomen nadat twee Iraanse legerbases werden getroffen
door enorme explosies en de Arabische Liga besloot om Syrië te schorsen
als lid vanwege president Assads niet aflatende geweld tegen de
opstandelingen in zijn land (1). Bij één van de explosies in Iran kwam Irans
beste raketexpert, Hassan Moghadam, om het leven (2). Iraanse
zakenmensen die beschikken over een dubbel paspoort ontvluchten inmiddels het land omdat ze
verwachten dat er op ieder moment een oorlog kan losbarsten.(3)
Drie dagen nadat de Britse ministers op de hoogte waren gebracht van een mogelijke door Amerika
gesteunde Israëlische aanval op de Iraanse installaties, die aan het einde van december of het begin van
volgend jaar zou plaatsvinden, eisten parlementariërs in Koeweit een spoeddebat over de mogelijke
gevolgen van zo'n aanval. Dankzij het afgelopen week gepubliceerde IAEA rapport begint men zich over de
hele wereld te realiseren dat nieuwe sancties tegen Iran -waar president Obama opnieuw tevergeefs steun
van Rusland en China voor probeerde te krijgen (5)- waarschijnlijk geen zin meer zullen hebben.
Arabische Liga schorst Syrië, dreigt met ingrijpen
Enkele uren na de explosies in Iran besloot de Arabische Liga om het lidmaatschap van Irans bondgenoot
Syrië te schorsen en tegelijkertijd politieke en economische sancties tegen het regime van Bashar Assad in
te stellen. Sinds het sluiten van een overeenkomst met de Arabische Liga op 2 november over het
beëindigen van het geweld hebben Assads troepen in 10 dagen nog eens 250 mensen om het leven
gebracht. De Syrische president wist tot nu toe de druk van de VN Veiligheidsraad, de NAVO en ook
Washington te weerstaan, maar nu ook zijn Arabische broeders hem hebben buiten geworpen vanwege zijn
gebroken beloftes en openlijke verachting voor de deal met de Arabische Liga, hangt zijn overleven pas echt
aan een zijden draadje. Wel gingen na de schorsing tienduizenden burgers in Damascus de straat op om te
protesteren tegen het besluit van de Arabische Liga en hun steun te betuigen aan Assad, iets waar de
Westerse media weigeren over te berichten (6). De minister van Buitenlandse Zaken van Qatar, Hamad bin
Jassim, waarschuwde Assad dat als hij blijft weigeren mee te werken de Arabische Liga 'meer stappen zal
nemen om de burgers van Syrië te beschermen', een duidelijke hint naar militair ingrijpen. Turkije, Saudi
Arabië, Qatar en Jordanië -door Assad 'marionetten van Amerika' genoemd- leveren al enige tijd wapens
aan de Syrische opstandelingen, die in Turkije worden getraind. De situatie begint dan ook steeds meer op
het Libische scenario te lijken, toen eveneens Turkse, Jordaanse en Qataarse militaire onderdelen
meededen met de NAVO operatie om Gadaffi van de troon te stoten.
Staatsgreep of aanval op Israël?
Bashar Assad lijkt nu hetzelfde lot te moeten ondergaan. Nadat hij de afgelopen maanden keer op keer zijn
woord brak om een einde te maken aan het geweld en te gaan praten met de oppositie, gelooft niemand
meer dat hij daadwerkelijk hervormingen zal doorvoeren. Steeds meer militairen beginnen zich van hem af te
keren en sluiten zich met soms honderden tegelijk aan bij de oppositie. Zijn regime wankelt, wat op korte
termijn zou kunnen leiden tot het volgende:
1. De hoogste commandanten van het leger besluiten dat het genoeg is geweest en willen geen
verantwoording meer nemen voor het geweld tegen de oppositie. Ze plegen een staatsgreep om van Assad
af te komen.
2. Assad zou dit voor kunnen zijn met een 'preventieve' staatsgreep, waarbij hij zijn eigen militaire junta en
vertrouwelingen de macht laat overnemen, terwijl hij zelf op de achtergrond aan de touwtjes blijft trekken. Dit
zou de Westerse en Arabische druk op hem om af te treden kunnen verminderen.
3. De Syrische president zou ook zijn regelmatig geuite dreigementen om samen met Iran en Hezbollah het
Midden Oosten in brand te steken kunnen waarmaken. Door een militaire aanval op Israël zou de Arabische
Liga gedwongen worden zijn kant te kiezen, zodat Assad zijn status kan herstellen en zijn positie kan
behouden.
Israël weigert VS in te lichten over aanval op Iran
De oorlogsgeruchten in Iran na de explosies op de militaire bases -volgens de bekende Amerikaanse
blogger Richard Silverstein veroorzaakt door de Mossad (4)- en de harde keuzes die de Syrische president
Assad moet maken hebben de toch al gespannen situatie in het Midden Oosten nog gevaarlijker gemaakt.
De Britse krant Telegraph berichtte dat Israël vorige maand een Amerikaans verzoek om Washington vóór
een eventuele militaire aanval op Iran op de hoogte te stellen, beleefd heeft geweigerd. Dat betekent dat de
joodse staat niet langer wacht op toestemming van het Witte Huis en inderdaad serieuze plannen heeft om
op eigen houtje Iran aan te vallen (3).
(1) DEBKA, (2) DEBKA, (3) Arutz 7, (4) Ynet News, (5) NU, (6) Breitbart
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Geld en het machtssysteem daarachter, helder en duidelijk uitgelegd
DOOR PIETER STUURMAN
Geld en het nieuwe machtmanagement
De mondiale machtselite heeft de wereldbevolking door de eeuwen
heen niet veel goeds gebracht. Sterker nog: men heeft het leven voor
enorme aantallen mensen onmogelijk gemaakt. Maar één ding maken
ze wel mogelijk, en dat is: in de toekomst kijken. Als je de agenda van
de elite eenmaal kent, dan zie je ook de werkwijze. En dat maakt het
voorpellen van de nabije toekomst gemakkelijk. Bijvoorbeeld het
voorspellen van de toekomst van geld.
Geld is in feite een verzamelnaam voor een reeks begrippen. Geld is ruilmiddel en spaarmiddel. Geld is een
gereedschap voor waardebepaling en waardevergelijking. En voor beloning van arbeid. Maar geld is in het
huidige monetaire systeem eerst en vooral een machtsmiddel. En als zodanig is het ontworpen.
Machtsmiddelen zijn niets meer of minder dan managementtechnieken. Technieken voor systemen die het
mogelijk maken om de massa te managen. Machthebbers hebben altijd gebruik gemaakt van
managementtechnieken. En dat hebben ze gedaan omdat die technieken noodzakelijk zijn voor het
voortbestaan of het uitbreiden van hun macht. De noodzaak voor het gebruik van die technieken komt voort
uit het simpele feit dat macht altijd in handen is van een minderheid. Het is voor die minderheid onmogelijk
om de meerderheid op fysieke wijze te overheersen, en daarom is een managementtechniek noodzakelijk.
En met die technieken is het in de loop van de geschiedenis precies zo gegaan als met iedere andere
techniek. Het voortschrijdend inzicht laat die technieken steeds verder verfijnen en daarmee steeds
efficiënter worden.
Bediende de machthebber zich een paar eeuwen geleden nog van simpele technieken als rechtstreekse
terreur en angst; nu bedient men zich vooraal van mind-control en geld.
De moderne managementtechniek die het monetaire systeem genoemd wordt, is een van de meest
efficiënte aller tijden gebleken. De machtselite heeft het voor elkaar gekregen om geld niet alleen
aantrekkelijk te laten zijn (dat was het altijd al), maar ook om het onmisbaar te laten worden. Men heeft het
voor elkaar gekregen om geld tot eerste levensbehoefte laten worden.
Daarnaast is door het perverse systeem van centraal bankieren en fractionele reserve de wereld tot over de
oren in de schuld gebracht. Het is een systeem dat onderpand verlangt voor geld dat (zonder enige
inspanning van de banken) uit niets gecreëerd wordt. Een systeem dat er uiteindelijk toe geleid heeft dat de
tegoeden van de banken groter zijn geworden dan alle onderpand ter wereld kan compenseren. Als alle
claims zouden worden ingelost, zou alles van waarde dat er op de wereld bestaat, in handen van de banken
zijn. En aangezien alles van (geldelijke) waarde, gemaakt is door mensen, zijn de banken op papier
eigenaar geworden van alle arbeid ter wereld.
Maar ook deze techniek kent (zoals alle technieken) zijn zwakke punt. En het zwakke punt van dit systeem is
bezit. Om het systeem te kunnen laten werken, om iedereen mee te laten doen, moest het aantrekkelijk zijn.
En de aantrekkingskracht van dit systeem zit hem in de mogelijkheid van bezit. Dat is wat iedereen wil. Zo
krijg je iedereen mee.
Het probleem daarbij is echter dat de bezittende klasse maar beperkt te sturen is met het huidige monetaire
systeem. Het is vooral de klasse zonder bezit die in de schuld staat, maar daar is niks meer te halen. En de
schuld is ook niet op te halen bij de bezittende klasse omdat die simpelweg geen schuld heeft. De bezittende
klasse bestaat natuurlijk uit de elite, maar vooral uit de westerse middenklasse. En die klasse is in de
westerse wereld (in aantal) nog steeds de grootste.
De middenklasse is door het bewust opzetten van crises en het laten stijgen van de kosten van
levensonderhoud steeds verder teruggedrongen maar is, ondanks dat, nog steeds substantieel.
Al met al is daarmee het huidige systeem aan de grenzen van haar mogelijkheden gekomen. Het systeem is
als het ware uitgemolken.
Ieder managementsysteem kent een levenscyclus, en de cyclus voor het huidige geldsysteem loopt
momenteel op zijn eind. Er zullen lezers zijn die dit toejuichen, maar vergeet niet: er moet (en zal) iets
anders voor in de plaats komen. En dat is precies waaraan op dit moment gewerkt wordt. Een nieuwe
managementtechniek. Een nieuw systeem dat de plaats moet innemen van het huidige monetaire systeem
en dat (buiten de elite) iedereen, inclusief de (straks voormalige) middenklasse totaal beheersbaar en
overheersbaar maakt.
Het voortschrijdend inzicht, in combinatie met de vindingrijkheid van de machtselite, heeft geleid tot een
nieuw concept. Een concept dat een nieuw en efficiënt systeem moet opleveren dat het bestaande
geldsysteem moet gaan vervangen. Een systeem dat nog wel de naam „geld‟ zal dragen, maar het niet meer
is. Een volledig elektronisch puntensysteem dat niet meer gebaseerd is op economie, arbeid en
schuld, maar volledig gebaseerd is op GEDRAG. Een systeem van beloning en bestraffing voor
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respectievelijk gewenst en ongewenst gedrag, dat alle details van ieders leven zal beheersen. Dus ook dat
van de (tot nu toe) moeilijk bedwingbare groep.
Om dit systeem te kunnen implementeren gelden er twee voorwaarden:
1- Een werkende infrastructuur die totale controle mogelijk maakt. Aan deze infrastructuur wordt gewerkt en
die infrastructuur is al gedeeltelijk klaar.
Om een beloning/bestraffingsysteem te kunnen laten werken, is het noodzakelijk dat ieders gedrag tot in
detail gevolgd kan worden. Zodat geen enkel relevant gedrag aan de aandacht kan ontsnappen. Bij het
huidige monetaire machtsysteem is individuele controle veel minder goed mogelijk omdat het beïnvloeden
van koopkracht het enige dwangmiddel is. Het laat ruimte voor inventiviteit en creativiteit aan de bevolking
omdat het enige mate van individuele vrijheid biedt. Hierdoor zijn bevolkingsgroepen wel te sturen, maar op
individueel niveau is het systeem weinig verfijnd.
Het nieuwe systeem zal een veel meer specifieke sturing mogelijk maken. Individuele sturing op basis van
beloning/bestraffing voor gewenst of ongewenst gedrag, en dat tot in de kleinste details.
Het nieuwe systeem zal ook koopkracht als basis hebben, maar nu kan er niet alleen gestuurd worden
hoeveel er gekocht wordt, maar ook afgedwongen worden wat er gekocht wordt. Of wat juist niet. Hiervoor
is het noodzakelijk dat contant geld verdwijnt. Ook dit proces loopt volgens schema.
Daarnaast zal beloning en bestraffing mogelijk worden voor:
Communicatiegedrag: alle communicatie moet worden gevolgd via een werkende en gecontroleerde
infrastructuur. Glasvezelkabel bijvoorbeeld. Elke vorm van communicatie zal elektronisch moeten worden om
dit mogelijk te maken. Papieren kranten moeten verdwijnen. TV, telefoon, internet, e-mail: alles via één
beheersbare infrastructuur. Momenteel steekt de EU voor miljarden aan subsidies in de aanleg hiervan in de
landen die op dit gebied achterlopen.
Gezondheidsgedrag: het verplichten van zorgverzekering en een centrale administratie (EPD) die op
individueel niveau het gezondheidsgedrag monitoren.
Reisgedrag: iedere beweging moet in kaart gebracht worden. Zowel gewenst als ongewenst reisgedrag kan
daarmee gestuurd worden. Voorbeelden hiervan: de OV-chipkaart en het kilometerkastje in de auto, toegang
tot databases met alle persoonlijke gegevens op luchthavens. Dit om ongecontroleerde samenscholing en
persoonlijke communicatie onmogelijk te maken of te kunnen bestraffen.
Opvoeding en onderwijs: controlesystemen voor de ouderlijke invloed op kinderen. Het zoveel mogelijk
beperken van de ouderlijke invloed op de opvoeding. Het veranderen van onderwijs in een volledig
gecontroleerde en vrijwel permanente, van bovenaf gecontroleerde kinderopvang.
Ongetwijfeld zijn er meer voorbeelden te vinden. De realiteit zal het voorstellingsvermogen te boven gaan.
Deze infrastructuren moeten volledig in werking zijn voordat de overgang van het oude naar het nieuwe
systeem doorgang kan vinden. Pas wanneer er voor iedereen een persoonlijk elektronisch gedragsprofiel
bestaat, en elk relevant gedrag (volledig geautomatiseerd) gevolgd kan worden, kan dat gedrag beloond of
bestraft worden, en kan er met het nieuwe puntensysteem gedrag worden afgedwongen.
2- Het laten omvallen van het huidige monetaire systeem. Ook hieraan wordt gewerkt en ook dit is al
gedeeltelijk klaar.
Om de bevolking gevangen te houden in het monetaire systeem is er een eeuw lang intensieve propaganda
gevoerd. Propaganda die de bevolking moest overtuigen van de waarde van het geld. Een perceptie van
waarde gebaseerd op het vergaren van geld en vooral ook op het uitgeven ervan: consumentisme. Deze
propaganda is zodanig succesvol geweest dat er inderdaad een ijzersterke waardeperceptie is ontstaan.
Mensen zijn waarde gaan hechten aan het systeem dat ze gevangen houdt.
Daarom kan het huidige systeem niet zomaar ontmanteld worden. Dat zou voor veel teveel onrust zorgen.
Het publiek moet langzaam gewend worden aan zwakheden van het systeem en de mogelijkheid van het
omvallen ervan. Dat gebeurt door gecontroleerde crises op te zetten. Zo ontstaat de perceptie van zwakte
van het systeem. Pas wanneer dit voldoende doorgedrongen is, wordt het tijd voor een beslissende blitzcrisis die het bestaande systeem volledig zal omgooien. Deze crisis zal tijdelijk voor enorme armoede en
ellende zorgen en dat zal de rechtvaardiging geven voor het implementeren van een nieuw systeem.
De blitz-crisis zal elke vorm van bezit (buiten de elite) wegvagen, en dat is nodig omdat het nieuwe systeem
niet meer gebaseerd zal zijn op bezit, maar op gedrag. De belangrijkste vorm van bezit is huisbezit.
Tegenover huisbezit staat krediet in de vorm van hypotheken met het huis als onderpand. Door in aanloop
op de verandering, de waarde van het onderpand steeds te laten groeien (de alsmaar stijgende
huizenprijzen van de afgelopen jaren), is het aangaan van schuld aantrekkelijk gemaakt en daarmee is
markt zoveel mogelijk verzadigd. Door het opzetten van de blitz-crisis die tegelijkertijd de waarde van het
onderpand scherp laat dalen en het voldoen aan de financiële verplichting van de huisbezitter onmogelijk
maakt, vervalt al het onderpand aan de kredietverstrekker. Hiermee is dan ook bezit verleden tijd geworden.
Waar in het huidige systeem werk de belangrijkste manier is om geld te verdienen, zal in het nieuwe
systeem elke vorm van gewenst gedrag beloond kunnen worden, en elke vorm van ongewenst gedrag
bestraft of onmogelijk gemaakt kunnen worden. Hierdoor zullen gedifferentieerde privilegeniveaus mogelijk
worden. Bijvoorbeeld punten voor goed of slecht communicatiegedrag. Bij goed gedrag kan een hoger
privilegeniveau bereikt worden. Een niveau dat toegang biedt tot meer uitgebreide communicatie. Bij slecht
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gedrag kunnen privileges weer ingenomen worden. Zo kan op elk denkbaar terrein het individuele gedrag
volledig gestuurd worden.
Het systeem zal aan de bevolking verkocht worden als een nieuw wereldwijd monetair systeem. Als het
nieuwe geld. Maar dat is het niet. Het is niets meer dan een nieuwe managementtechniek. Een nieuwe „state
of the art‟ managementtechniek die de volgende grote stap zal betekenen in de totale controle van de
machtselite over de wereld.

Het pokerspel van de centrale banken, deel 2
Door: PETER STUURMAN
Dit verhaaltje is een vervolg van het stukje het pokerspel van de centrale banken, dat
eerder op mijn blog verscheen. Voor diegenen die dat niet gelezen hebben, hier een
korte samenvatting:
Jij (de centrale bank) nodigt op een avond 5 mensen uit om te komen pokeren. Er
wordt gespeeld om fiches die jij gemaakt hebt. Je speelt zelf niet mee.
Je LEENT iedere speler 10 fiches, in totaal dus 50, die je aan het eind van het spel
terug moet hebben. En je vraagt 10% rente. Je moet aan het eind van het spel dus
55 fiches terugkrijgen……
Het spel begint. De één wint wat, de ander verliest wat. Degene die wint, mag zijn winst behouden, zolang
hij zijn schuld (11 fiches) maar terugbetaalt aan het eind van het spel. Dat houdt dus in dat een ander (die
verloren heeft) zijn schuld niet kan aflossen. Als je één hele goeie speler hebt, die alles wint, dan is hij de
enige die aan het eind van het spel de fiches kan terugbetalen.
Jij blijft de eigenaar van de 50 fiches + de rente. In totaal dus 55 fiches. Meer dus dan er überhaupt
bestaan.
Vier van de vijf spelers kunnen dus niet betalen. Maar jij laat ze niet gaan voordat ze hun schuld ingelost
hebben. Je kunt 2 dingen doen:
Je maakt meer fiches die je uitleent (ook weer met rente) aan de verliezers, waarmee ze de kans krijgen om
verder te spelen en hun verlies terug te winnen. Zo komen er meer fiches in het spel, en ontstaat er dus ook
meer schuld. Schuld waarvan jij weet dat die nooit kan worden terugbetaald. Je kunt het spel net zolang
laten duren als jij wil. Hoe langer het spel duurt, hoe groter de schuld en hoe feller de spelers zullen
proberen de fiches van elkaar terug te winnen om daarmee het hoofd boven water houden. Vals spel
ontstaat dan vanzelf.
En dan komt mogelijkheid 2: je maakt geen nieuwe fiches (krediet) meer en eist je fiches en de rente terug.
Je weet dat dit onmogelijk is. Er ontstaat dus een crisis (kredietcrisis). Dus je zegt tegen de spelers dat ze
het op een andere manier moeten betalen. Je laat ze je huis poetsen, je muren schilderen, de afwas doen
etc. Je hebt nu slaven in plaats van spelers.
Tot zover deel 1.
Je hebt gemerkt dat je een gouden formule in handen hebt. Maar je hebt maar vier spelers die voor jou
werken. En als het met vier kan, waarom dan niet met veel meer? Nu doen ze de afwas en poetsen ze je
huis, maar als je veel meer spelers voor je zou kunnen laten werken, dan zouden ze een heel huis voor je
kunnen bouwen. Of een paleis! En nog veel meer!
Dus, je verzint een plan.
Je laat meer mensen meespelen. Je laat overal zien wat een leven vol glamour de winnaars leven. Zo krijg
je nog meer spelers. Iedereen wil wel zo‟n leven. Mensen staan in de rij om mee te doen.
Je zorgt ervoor dat de je de winnaars bang maakt dat hun fiches gestolen zullen worden. Je geeft de
oplossing door ze aan te moedigen hun fiches in bewaring te geven. In bewaring bij bewaarders die jij
aanstelt. Dat is lekker veilig.
Vervolgens geef je die bewaarders de mogelijkheid om de in bewaring gegeven fiches uit te lenen aan
nieuwe spelers, of aan spelers die hun fiches verloren hebben. Je laat ze zelfs tien keer zoveel fiches
uitlenen dan ze in bewaring hebben. Fiches die jij dan maakt, en aan de bewaarders uitleent tegen een lage
rente. De bewaarders lenen ze dan weer uit aan de spelers tegen een hogere rente, en zo verdienen die
bewaarders ook wat.
Steeds grotere groepen mensen gaan deelnemen aan het spel. Tot zowat iedereen meedoet. En omdat
alleen de winnaars aan hun verplichtingen kunnen voldoen, wordt de groep die dat niet kan steeds groter.
Die groep moet dan weer naar de bewaarders om nieuwe fiches te lenen, om zo aan het spel te kunnen
blijven deelnemen, in de hoop hun verloren fiches terug te winnen.
Nu is ongeveer tweederde van de spelers zoveel tijd kwijt met het genereren van fiches om de schuld te
voldoen, dat ze nauwelijks tijd meer hebben om een boterham te verdienen en op te eten.
Je bent nu al aardig op weg, maar het doel is om bijna iedereen voor jou te laten werken. Tijd voor de
beslissende zet dus.
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Je moedigt de bewaarders aan om zelf te gaan spelen. Je spiegelt ze voor dat ze, als ze met de bewaarde
fiches gaan spelen, veel rijker kunnen worden dan met alleen de rente die ze krijgen. Je moedigt ze aan om
grote risico‟s te nemen door ze grote winsten in het vooruitzicht te stellen.
Maar wat er met de spelers gebeurde, gebeurt er nu ook met de bewaarders. Tweederde verliest, en
éénderde wint. Twee van de drie bewaarders kunnen niet meer aan de verplichtingen voldoen, en de spelers
die hun fiches in bewaring gaven, dreigen naar hun fiches te kunnen fluiten.
Je roept vervolgens dat dit het hele spel in gevaar brengt, en vraagt van alle spelers een bijdrage om de
bewaarders in nood te redden. Anders raken heel veel winnaars hun gewonnen fiches kwijt. Iedereen, dus
ook de verliezers die al schuld hebben, moet een aantal fiches afstaan om de wankele bewaarders, en
daarmee het spel, te redden.
Je blijft de bewaarders aanmoedigen om zelf te spelen en risico‟s te nemen. Zo kun je dit een paar keer
herhalen totdat vrijwel alle fiches bij één bewaarder terecht komen. En steeds haal je fiches uit het spel door
de spelers te laten betalen om de omvallende bewaarders te „redden‟. Tenslotte laat je twee van de drie
bewaarders alsnog omvallenen. Twee van de drie winnaars (die hun fiches bij de omgevallen bewaarders in
bewaring hadden) zijn hun fiches kwijt.
Als er dan nog maar een paar winnaars zijn die meer fiches hebben dan ze schuldig zijn, wordt het tijd voor
de volgende stap.
Je roept die winnaars bij elkaar voor overleg. Je legt ze uit dat het spel leuk en aardig is, en dat ze er veel
aan te danken hebben, maar dat het veel leuker is als alle verliezers voor je werken. Dat je nooit meer hoeft
te spelen, en dat de verliezers alles voor je maken wat je maar wil. Villa‟s, jachten, limousines, sportwagens,
wat je maar wil. En jij, als winner, hoeft nooit meer iets te doen. Daar hebben de winnaars wel oren naar. Je
noemt de winnaars: de elite.
Nu het einddoel in zicht is, wordt het tijd om het spel te stoppen. De spelers die niet tot de elite behoren zijn
vrijwel fulltime bezig met het terugwinnen van hun schulden, en voor veel spelers wordt het onmogelijk om
voor de meest primaire levensbehoeften zoals eten te zorgen. Zeker nadat ze ook nog verplicht waren om
fiches af te staan om de bewaarders te redden.
De enige overgebleven bewaarder en de elite bezitten nu vrijwel alle fiches. Je laat die bewaarder geen
nieuwe fiches meer uitlenen. Zo krijgen de verliezers geen kans meer om terug te winnen. Er ontstaat een
enorme wereldwijde crisis.
Het is tijd om de stekker uit het spel te trekken. Je roept dat het spel uit de hand gelopen is, dat de honger
en armoede mensonwaardig is, en dat maatregelen noodzakelijk zijn. Je roept dat het anders moet. In het
belang van de mensheid.
Van de ene dag op de andere zeg je dat er met de fiches niet meer gespeeld kan worden. Ze zijn niets meer
waard. Uiteraard moet alle schuld nog wel worden afgelost. En dat kan alleen door te werken. Dus niet meer
door te spelen.
Iedereen die schuld blijkt te hebben (en dat is bijna iedereen omdat hele landen fiches geleend hebben om
het spel te kunnen spelen) moet werken om zijn schuld in te lossen. Iedereen op de door jou aangewezen
elite na.
En met dat werken gaat iedereen punten verdienen, in plaats van fiches. Waar vroeger mensen fiches
konden verkrijgen door slim spel of geluk, kunnen ze nu alleen nog maar punten verdienen met werken.
Punten waarmee ze hun schuld kunnen aflossen en waarvan ze brood kunnen kopen.
Omdat de schuld groter is dan ze ooit kunnen aflossen, neem je ze vrijwel alle punten weer af in de vorm
van aflossing en rente. Je laat ze precies zoveel houden dat ze net wat te eten kunnen kopen. Bovendien
neem je ze extra punten af als ze niet hard genoeg werken of als ze zich niet precies zo gedragen als jij wil.
Zo voorkom je ongewenst gedrag en opstandigheid.
Nou is je plan rond, en kun je samen met je elitevrienden gaan genieten van al het werk dat alle oud-spelers
voor jou doen. Van alle mooie dingen die ze voor je maken. En zijn ze lastig, of overbodig, dan neem je ze
hun punten af en dan gaan ze dood. Zo hou je vanzelf die werkers over waar je wel iets aan hebt.

Occupy Nieuwsflitsen
november 12, 2011pineut
Nu de Occupy beweging in Nederland steeds minder aandacht krijgt en er kennelijk ook niet echt meer
behoefte is om in de kou massaal te gaan demonstreren, gaat het elders in de wereld nog wel steeds door.
In een vorig artikel was al te lezen dat de Occupy beweging steeds bozer en enger wordt. Nu enkele weken
verder blijkt hoe profetisch die woorden waren, er breken ziektes uit en er vallen doden.
Tuberculose breekt uit op Occupy Atlanta , Occupier pleegt zelfmoord in Vermont, Lijk ligt in tent van Occupy
Salt Lake City, Man vermoord op Occupy Oakland, Schietpartij eist dode in Occupy Burlington, Nieuwe
ziekte: “Zucotti Long” wordt epidemie in Occupy Wall Street. Lange lijst crimes & misdemeanors van
Occupiers.
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'Israël heeft nog maar drie maanden de tijd om nucleair Iran te voorkomen'
Ahmadinejads lang gekoesterde wens, een Iran met kernwapens, gaat bijna
in vervulling.
In een besloten bijeenkomst in New York hebben joodse leiders in Amerika
te horen gekregen dat er nog maar een zeer korte tijd is om een nucleair
bewapend Iran te voorkomen. De regering Obama zou namelijk over
informatie beschikkingen waaruit blijkt dat Iran in april over vijf kernbommen
zal beschikken, en militair ingrijpen vanaf dat moment zal leiden tot
gevaarlijke radioactieve besmetting van de landen rondom de Perzische
Golf. Dat betekent dat Israël nog maar twee tot drie maanden heeft om te voorkomen dat Iran een
kernwapenstaat wordt.
Gisteren verklaarde president Obama nog dat de VN sancties tegen Iran 'een enorme hap' uit de economie
van het land hebben genomen. Ook zei hij dat Rusland en China het met Amerika eens zijn dat Iran geen
kernwapens mag krijgen, omdat er anders een nieuwe wapenwedloop in het Midden Oosten zal ontstaan.
Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov is het sanctiemiddel echter uitgeput,
en moet het probleem nu via diplomatieke weg worden opgelost.
Vrijwel alle partijen -ook Iran zelf- zijn het er over eens dat sancties niet in staat zijn gebleken het Iraanse
kernwapenprogramma te vertragen, laat staan te stoppen. De door de Russen voorgestelde 'diplomatieke'
oplossing heeft al helemaal geen zoden aan de dijk gezet. Het enige wat dat opleverde was dat Iran keer op
keer tijd kon blijven rekken om zo ongestoord door te kunnen blijven werken aan een eigen kernbom.
Ook Obama benadrukte dat hij een diplomatieke oplossing wil, maar hij zei er wel voor het eerst bij dat een
nucleair bewapend Iran een directe bedreiging voor de Verenigde Staten zelf is, en daarom alle opties open
blijven. Tot nu toe kenschetste Washington de Iraanse atoombom slechts als een bedreiging voor de
'Amerikaanse belangen' in het Midden Oosten.
'CIA of Mossad niet achter Iraanse explosies'
Volgens militaire bronnen zouden de geruchten dat de CIA of de Mossad achter de zware explosies
afgelopen zaterdag op Iraanse legerbases zit en waarbij Irans beste raketexpert Hassan Moghadam om het
leven kwam, niet kloppen. Hoewel beide geheime diensten absoluut de nodige operaties in Iran hebben
uitgevoerd, is het onmogelijk dat ze -ook niet met een op afstand bestuurbare drone- de (kern)kop van één
enkele Iraanse raket geraakt zouden kunnen hebben, vooral niet omdat deze zich midden in een militaire
bases bevond en dan ook nog eens precies op het moment dat de raket omringd werd door de grootste
Iraanse raketspecialisten.
Alhoewel aanvankelijk aan sabotage door Iraanse dissidentengroepen werd gedacht, lijkt het bewijs er nu op
te wijzen dat er, zoals de Iraanse autoriteiten volhouden, inderdaad sprake was van een ongeluk.
Xander - (1) DEBKA

Waarom de nieuwe site over de biochip 666 ?
11 november 2011
De reden waarom ik Biochip666 heb opgezet, is omdat een lezer van deze
weblog - Eindtijdnieuws - mij vroeg, of ik ook KORTE links voor haar had inzake
de RFID chip. Want deze wilde ze graag doorgeven door middel van folderen
(in de brievenbus).
Na wat googlen kwam ik op het idee om zelf een „verzamel‟ site te starten over
deze biochip, zodat slechts een korte naam hoeft worden ingetikt:
http://biochip666.blogspot.com/ of alleen maar Biochip666
Ik verwacht dat deze in korte tijd goed bekend gaat worden, zodat meer mensen gewaarschuwd zullen
worden. Regelmatige updates zullen volgen. Meedenken en tips met nieuwe artikelen zijn natuurlijk welkom!
Geef de link door aan zoveel mogelijk mensen, via e-mail of bijvoorbeeld via een klein briefje/folder, zoals
mijn lezer dit doet, met een simpele en duidelijke tekst:
Vanaf maart 2013 wordt de onderhuidse chip verplicht voor elke burger!!
Zie hieronder de gevaren van het nemen van een chip. Er is geen wet die je
beschermt tegen de onderhuidse chip. http://biochip666.blogspot.com/ ofwel Biochip666
Wellicht goed om te vermelden is dat er in korte tijd meer mensen zijn, die haar nu helpen met folderen in
diverse woonplaatsen.
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Boek geeft tips om net als Grieken op kosten van anderen van het leven te genieten
Lekker luieren in een hangmat op een Grieks eiland en anderen ervoor
laten betalen. Hoe de Grieken dat voor elkaar kregen leest u in het nieuwe
boek 'Griechify your life'.
In het nieuwe boek 'Griechify your life' (zoiets als 'Vergriek je leven') met de
ondertitel 'Kosteloos van het leven genieten' geeft de Duitse auteur Dietmar
Bittrich voorbeelden van hoe onvoorstelbaar veel geld de Grieken over de
balk hebben gesmeten en daar zonder er ook maar één tegenprestatie voor
te leveren alle hulp van de EU bij kregen. Deze wrange 'tips' om het Griekse
voorbeeld te volgen laten zien hoe in er heel Europa schaamteloos misbruik werd en wordt gemaakt van de
miljarden uit noord Europa en hoe door en door corrupt 'Brussel' is.
'Dit boek is een liefdesverklaring,' luidt de eerste zin van Bittrichs werk, dat zich echter zeer snel ontpopt als
juist het tegendeel hiervan. Iedere bladzij puilt uit van bitter ironische tips om net als de Grieken op kosten
van anderen een zorgeloos leven te gaan leiden.
Jammerende Grieken, ruimhartige EU commissarissen
De auteur kwam op het idee om dit boek te schrijven toen hij in Griekenland een duiktocht maakte naar de in
2007 gezonken Sea Diamond. De rederij betaalde destijds 50 miljoen euro voor de berging van het vergane
schip. Dit geld, afkomstig van de EU -de Grieken hadden aangedrongen op het betalen van de berging
omdat zo'n wrak toch maar gevaarlijk was- werd overigens weggesluisd naar privé rekeningen van de
politieke leiders op het eiland Santorini. 50 miljoen euro uit Europa is zo in hun zakken verdwenen, terwijl het
wrak nog steeds vrolijk op de bodem van de zee rust. Geen haan die er naar kraait.
Het is deze nonchalante, geldverkwistende houding die mensen zoals Bittrich woedend hebben gemaakt. De
situatie is dan ook absurd: aan de ene kant hebben we de jammerende en geld eisende Grieken en aan de
andere kant de EU commissarissen, die hun financiële hulp gewoon aan de Grieken opdringen. Alleen door
hetzelfde 'wat gratis is, kost niets' principe op ons eigen leven toe te passen kunnen we volgens de auteur
ontsnappen aan de intense frustratie over zoveel sociaal onvermogen. En dat blijkt makkelijker dan men zou
willen.
'Vergriek je werk'
'Vergriek je monitor': Hoe doe je op je werk zo lang mogelijk met je computer en je monitor? Simpel: gebruik
ze niet! Het is beslist geen toeval dat in Griekenland verschijnselen zoals RSI (een 'muisarm', etc.) of
peesontstekingen veel minder voorkomen dan bij ons en PC-monitors langer meegaan. Er wordt namelijk
amper gebruik van gemaakt - kortom: er wordt nauwelijks gewerkt.
'Vergriek je klantenservice': Laat de ander rustig wachten, dat verhoogt namelijk je eigen waarde. Hoe doe je
dat? Heel eenvoudig, door hem aan het lijntje te houden met allerlei loze beloften en toezeggingen. Laat
aanvragen zo lang mogelijk liggen en ga zo traag mogelijk te werk om zo je eigen prijs te verhogen. We
hoeven alleen maar naar de meerdere mislukte euro reddingspogingen te kijken om te zien hoe dat in zijn
werk gaat.
Cashen door schuldgevoelens
Ook het begrip 'cashen door schuldgevoelens' wordt verduidelijkt: als bijvoorbeeld de Duitsers niet meer
willen betalen, herinner ze dan gewoon aan de Nazi's en vergelijk ze met Hitler. Dat verzekert dat de euro's
blijven binnenstromen. Ja, zó eenvoudig kan het leven zijn.
Volgende tip: 'Gelukkig op de pof leven', een mechanisme dat alle Grieken zich eigen hebben gemaakt. Wie
luxueus op kosten van anderen leeft, hoeft zelf niets meer te presteren. De anderen geven het geld toch wel
aan je, vrijwillig (of niet).
'Vergriek je retoriek'
De auteur lucht zijn hart over slechts 30 jaar (!!) oude renteniers en EU-bijdragen voor het milieu, terwijl
overal in Griekenland nieuwe vuilnisbelten oprijzen en afgewerkte olie gewoon in de bodem wordt geloosd.
Ook uit hij zijn woedde over de dagelijkse sussende worden waarmee onze politici laten zien dat ze de
burgers maar dom vinden. 'Om EU geld te krijgen hoeft u alleen maar met termen zoals structuurhervorming,
integratieproces, cultuuruitwisseling of duurzame samenwerking te strooien.' Oftwel: 'Vergriek je retoriek.'
Overigens zal Bittrichs boek in Griekenland nauwelijks worden gelezen, want het analfabetisme is er
ontzettend hoog. Niet omdat de Grieken dom zouden zijn, maar met een flink hoog percentage analfabeten
kan er immers meer geld worden gekregen uit het Europese 'fonds ter bevordering van elementaire
cultuurtechnieken'. Naast de Grieken doen overigens alleen de Roemenen een beroep op dit fonds.
'Vergriek je leven'
Het boek kanaliseert de woede en frustratie die er onder veel noord Europeanen heerst over het feit dat
zowel Griekenland als de autocraten in Brussel gezamenlijk jarenlang doelbewust hebben meegewerkt aan
de totstandkoming van deze nieuwe, miljarden euro's kostende Griekse 'tragedie'. 'Vergriek je leven' en volg
daarom het voorbeeld van deze Zuid Europese parasieten - de EU betaalt uiteindelijk toch wel. (1)
Xander
(1) KOPP
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Europese superstaat steeds dichterbij; Nationale rechten worden afgeschaft
De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy zijn de
belangrijkste architecten van de 'Verenigde Staten van Europa', wat
feitelijk niets anders dan de oprichting van het 'Vierde Rijk' is.
Het lijdt inmiddels geen twijfel meer dat de eurozone in zijn huidige vorm
zal ophouden te bestaan. Door de uitspraken van hoge binnen- en
buitenlandse politici en andere officials weten we nu ook zeker wat er voor
in de plaats gaat komen: een Europese superstaat, waarin onze nationale
soevereiniteit definitief is afgeschaft en de macht zal worden gecentraliseerd in Brussel. Kortom: het einde
van onze parlementaire democratie is nabij en binnenkort zullen we -of we nu willen of niet- moeten zuchten
onder de dictatuur van Europa. Dit alles wordt allemaal onder het mom van de bewust voor dit doel
gecreëerde schuldencrisis doorgevoerd.
Orde uit Chaos
Nergens wordt de verwezenlijking van het motto 'ordo ab chao' (orde uit chaos) van de Nieuwe Wereld Orde
machtselite zo duidelijk als in Europa. Nu termen zoals 'depressie', 'instorting' en zelfs 'apocalyps', die
normaal gesproken krampachtig worden gemeden, zelfs door de machtigste mensen van Europa regelmatig
in de mond worden genomen, zal het de kritische lezer duidelijk zijn dat we op de drempel staan van de
laatste fase van de crisis, die door de Brusselse autocraten en Haagse eurofielen gebruikt zal worden om,
gebruik makend van angstberichten en valse dreigementen, het laatste restje zelfbeschikkingsrecht van ons
af te nemen. Zomaar een greep uit de vele nieuwsberichten:
* Enkele dagen geleden waarschuwde EU-Commissie president en top-Bilderberger José Manuel Barroso
dat het instorten van de eurozone zal leiden tot een depressie in Europa, waardoor het gezamenlijke
Europese BNP gehalveerd zal worden en alleen al in Duitsland miljoenen arbeidsplaatsen vernietigd zullen
worden. (2)
* Het Britse ministerie van Financiën bereidt zich voor op een mogelijk 'economisch armageddon' voor het
geval dat de eurozone in elkaar stort. Minister van Economische Zaken Vince Gable verklaarde dat
Engeland zich schrap moet zetten voor een recessie in Europa en het opbreken van de eurozone. De Britse
premier Cameron drong er daarom bij zijn Europese collega's op aan om zo snel mogelijk in te grijpen en de
ECB toe te staan de torenhoge schuldenlast van bijvoorbeeld Italië op te kopen. (3)
* De secretaris-generaal van de Ibero-Amerikaanse organisatie, Enrique Iglesias, waarschuwde dat het
instorten van de eurozone 'met zekerheid' een kettingreactie in Azië en Latijns Amerika teweeg zal brengen
(4).
* Frankrijk en Duitsland proberen in geheime onderhandelingen de schade te beperken en onderzoeken nu
serieus de mogelijkheid om als laatste redmiddel een volledig nieuwe eurozone op te bouwen, waarin geen
plaats meer zal zijn voor de probleemlanden (Griekenland, Portugal, Ierland en mogelijk ook Italië). (5)
* De Nederlandse eurocommissaris Neelie Kroes ziet echter niets in het idee van een kopgroep van sterke
eurolanden, ook wel een 'neurozone' genoemd. Zij noemde dit idee 'uiterst gevaarlijk' en vindt dat alle
lidstaten koste wat het kost (letterlijk!) bij de eurozone moeten worden gehouden (6).
* Onze overheid deed middels het Centraal Plan Bureau weer eens een nieuwe duit in het zakje door met de
-op voorhand bepaalde- conclusie te komen dat de schuldencrisis roept om 'meer Europa', wij onze welvaart
aan de eurozone te danken zouden hebben (terwijl het vóór de invoering van de euro financieel veel beter
ging) en er meer bevoegdheden naar Brussel zouden moeten gaan om de crisis op te lossen (7).
Dat het hier om pure en vaak ronduit verdraaide en vervalste retoriek gaat om de Europese burgers zover te
krijgen een Europese superstaat te accepteren behoeft geen uitleg meer. Het is alom bekend dat er hard
gewerkt wordt aan een centrale Europese economische regering, die zijn besluiten aan de lidstaten zal
kunnen opleggen. Of het daarbij nu wel of niet om een verkleinde eurozone zal gaan maakt nauwelijks iets
uit. Het doel is immers hetzelfde.
Angst en paniek voor acceptatie 'Verenigde Staten van Europa'
De eurocraten in Brussel en in Den Haag (bestaande uit alle gevestigde politieke partijen, met uitzondering
van de PVV en de SP) doen er alles aan de huidige schuldencrisis maximaal uit te buiten om eindelijk de
lang gedroomde 'Verenigde Staten van Europa' (VSE) op te richten, al zal die term voorlopig niet worden
gebruikt omdat deze bij de burgers nog te gevoelig ligt. Desondanks zal de VSE, met Raad van Europa
president Herman van Rompuy aan het hoofd, wel degelijk spoedig een feit zijn. Het hele scenario heeft
schrikbarend veel overeenkomsten met de oude plannen van de Nazi's om een verenigd Europa te smeden.
We deden al eerder uit de doeken dat veel voormalige Nazi's de basis legden voor de oprichting van de
huidige EU.
Leidinggevende Europese politici en andere hoge officials zijn al maanden bezig met het zaaien van angst
en paniek door te dreigen met verschrikkelijke gevolgen voor onze welvaart als de eurozone uit elkaar valt
en de euro wordt opgegeven. Zelfs het uitbreken van oorlog wordt niet langer voor onmogelijk gehouden. De
enige aangedragen 'oplossing' om dit alles te voorkomen zou het overdragen van meer soevereiniteit en
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macht aan Brussel zijn, zodat er een gemeenschappelijk en afdwingbaar financieel en economisch -en
uiteindelijk ook sociaal en politiek- beleid kan worden gevoerd.
Wereldanalisten zien invoering euro als enorme fout
Buiten Europa blijkt men echter nog wél een nuchtere en onpartijdige visie op de gang van zaken te hebben.
Het leeuwendeel van de financiële en politieke analisten in Azië en Amerika constateren dat juist de
oprichting van de eurozone en de invoering van de euro een onvoorstelbare fout is geweest, omdat een
valuta unie slechts zo sterk is als het zwakste lid. Dit keiharde gegeven is nu onmiskenbaar zichtbaar
geworden in Europa, en maakt de discussie over de invoering van een wereldwijde éénheidsmunt, het
uiteindelijk doel van alle globalisten, zowel onzinnig als absurd.
In juni schreef Harvard professor, voormalig IMF-hoofdeconoom en Bilderberger Kenneth Rogoff in de
Financial Times dat het instorten van de eurozone een einde maakt aan alle plannen en visioenen over het
invoeren van nog meer gemeenschappelijke munteenheden, zoals de amero voor Noord Amerika. 'Het euro
experiment heeft ons met betrekking tot het gezamenlijke internationale valutasysteem op een tweesprong
gebracht,' aldus Rogoff. 'Zullen onze kleinkinderen in een wereld met een groot aantal nationale munten, of
met een steeds kleiner wordend aantal supranationale éénheidsmunten leven?'
Eurozone moet op vuilnisbelt geschiedenis
Juist door de invoering van de euro en de eurozone is het gevaar van landen met torenhoge schulden -zoals
Griekenland en Italië- vele malen groter geworden dan voorheen, toen de onafhankelijke lidstaten nog
gewoon hun eigen munten hadden en deze konden afwaarderen als het economisch slechter ging. Door de
gemeenschappelijke munt zijn de problemen van één of enkele landen nu een systeemrisico voor heel
Europa en daarmee zelfs heel de wereld geworden. Het enige wat we nu nog kunnen hopen is dat het
mislukte eurozone experiment -waarvan wordt beweerd dat het zoveel stabiliteit en veiligheid geeft, terwijl
alles bewijst dat juist het tegendeel het geval is!- door interne- of externe gebeurtenissen zo snel mogelijk op
de vuilnisbelt van de geschiedenis belandt.
Xander - (1) KOPP, (2) The Telegraph, (3) The Guardian, (4) Bernama, (5) The Telegraph, (6) NU, (7)
NU

Google onthult mysterieuze locaties China
Mysterieus lijnenspel in de noordwestelijke Chinese provincie Xinjiang. © Google
Maps
Opnieuw is dankzij Google Maps een aantal mysterieus uitziende locaties
opgedoken. Ditmaal gaat het om een reeks beelden vanuit het afgelegen
noordwesten van China. Op internet wordt druk gespeculeerd over de ware
aard van de plaatsen op de kaart.
De technologiesite Gizmodo pakt deze week groots uit met de verborgen geheimen van het Chinese
achterland. „Waarom bouwt China deze gigantische projecten midden in de woestijn?‟ Lezers doen hun best
een antwoord op deze vraag te formuleren en hebben intussen een reeks andere foto‟s aangedragen die
vragen om nader onderzoek.
Buitenaards leven
Over de herkomst van het lijnenspel wordt druk gespeculeerd. Leger, lucht- en ruimtevaart worden in dat
verband dikwijls genoemd. Ook ontbreekt de veronderstelling niet dat China op deze manier contact
probeert te leggen met buitenaards leven.
Graancirkels
De meest voor de hand liggende suggestie is afkomstig van een
lezer die de patronen vergelijkt met de graancirkels die in de
jaren negentig over de hele wereld opdoken in korenvelden en
bij nader inzien het product bleken van grappenmakers. Ook zijn
er lezers die veronderstellen dat de beelden niet echt zijn, maar
dat Google op deze manier door hackers een hak wordt gezet.
(Redactie) - 15/11/11 03u35
AANVULLINGEN OP DIT TOPIC.
kijk eens goed naar dit chinese model, dit zijn vliegtuigen die
daar staan.
KLIK DIT EENS AAN OP GOOGLE EARTH
40.458679,93.31314
En dan dit:

Nieuwsbrief nr. 139 – 18 november 2011 - pag. 89

De „Angelsaksische Missie‟: Derde Wereldoorlog en Erfenis van de Nieuwe Wereld
Ik (Bill) heb een audio interview, d.d. januari 2010, gedaan met onze bron,
een Engelsman, wiens identiteit we hebben geverifieerd en bevestigd tot in
alle details, die bekend zijn. Deze man, evenals zoveel anderen met wie we
hebben gesproken, is niet langer in staat met zijn geweten te leven en deze
informatie geheim te houden. Aanvankelijk was het mijn bedoeling louter een
transcriptie van het interview vrij te geven, zoals we in het verleden hebben
gedaan. Maar de inhoud van het materiaal is zo kritiek - en volgens mij zijn de ontbrekende stukken, die hier
worden geleverd, van een dermate groot belang - dat ik ertoe ben overgegaan de informatie als een
interpretatie van hetgeen is gezegd persoonlijk op video te zetten. De audio vertaling (Nederlands) van onze
bron, die overigens niet op de video is te zien, is hier beschikbaar.
Hetgeen onze bron rapporteert is het volgende:
• De plannen voor een Derde Wereldoorlog van nucleaire en biologische aard liggen klaar. Onze bron heeft
het vermoeden, dat dit plan op schema ligt en dat binnen de eerstvolgende 18-24 maanden met de
uitvoering van het plan zal worden aangevangen.
• Het plan is om te beginnen met een aanval van Israël op Iran. Hetzij Iran, of China, zal worden
geprovoceerd tot een nucleaire reactie over te gaan. Na een korte, nucleaire uitwisseling komt er een
wapenstilstand. De wereld zal in een atmosfeer van angst en chaos worden gestort, die zorgvuldig wordt
gecreëerd.
• Dit extreme spanningsveld zal worden aangewend om een zware, sociale en militaire bewaking in alle
westerse, eerste wereldlanden te rechtvaardigen. De plannen hiervoor liggen reeds klaar (Martial Law).
• Voor de periode van de nucleaire wapenstilstand staat een geheime verspreiding van biologische wapens
in de planning. Deze wapens zijn aanvankelijk gericht tegen de Chinezen. Onze bron vertelde ons koeltjes,
"China wordt verkouden." De biologische oorlog zal zich verder naar het Westen uitbreiden. De infrastructuur
zal hierdoor op ernstige wijze worden aangetast.
• Dit zou nog maar het begin zijn. Hierna zou een volledige nucleaire uitwisseling worden uitgelokt: de "ware"
oorlog met een wijd verspreide destructie en verlies van levens. Onze bron vertelt ons, dat de geplande
bevolkingsreductie onder invloed van deze gecombineerde oorzaken 50% zal bedragen. Dit percentage
heeft hij, in de bijeenkomst vermeld, gehoord.
Generaties lang voorbereid
Dit verschrikkelijke scenario is generaties lang voorbereid. De eerste twee wereldoorlogen waren een
onderdeel van de voorbereiding op deze laatste apocalyps, evenals de centralisatie van monetaire
vermogens, die vooraf werd gegaan door de evenzeer goed voorbereide, financiële ineenstorting van
oktober 2008. Alsof dit nog niet genoeg is. Onze bron suggereert verder, dat dit alles zich gaat afspelen
tegen de achtergrond van een komende "geofysische ramp" - dezelfde soort ramp, die onze voorouders
eeuwen geleden ondergingen. Als deze ramp plaats gaat vinden - die niet noodzakelijkerwijs in 2012 wordt
verwacht, maar ergens in het volgende decennium - zal het de beschaving, zoals we die nu kennen,
vernietigen, iets waarbij zelfs de gevolgen van een kernoorlog in het niet zullen vallen.
Nieuwe Wereld Orde is het doel
Ik stelde onze bron de volgende vraag, Indien er een catastrofe wordt verwacht, waarom zou men dan een
Derde Wereldoorlog beginnen? Door zijn antwoord begon het - bij mij althans voor het eerst - helemaal te
dagen. Het ware doel, legde hij uit, is het opzetten van een post-catastrofale wereld. Om er zeker van te zijn,
dat deze "Nieuwe Wereld" [let op de uitdrukking] datgene is, wat de machthebbers ervan verwachten, dienen
op het moment, dat de ramp uitbreekt, totalitaire controlemechanismen te zijn geïnstalleerd met het excuus,
dat de bevolking erom vraagt en deze zal aanvaarden. Een krijgswet, of militaire noodverordening, in de
juiste, zorgvuldig uitgekozen landen, voordat de ramp plaatsvindt, zal de "juiste" mensen in staat stellen te
overleven en weer tot bloei te komen in de post-catastrofale wereld. Datgene wat op een geheime,
wereldwijde schaal gedurende het laatste aantal generaties zorgvuldig is voorbereid, betreft niets minder
dan de erfgenamen van de Aarde.
Wie zijn de "juiste" mensen?
Blanke Kaukasiërs. Daarom heet het project zeer waarschijnlijk „De Angelsaksische Missie‟. Vandaar ook de
rechtvaardiging voor de beraamde genocide van het Chinese volk, zodat de Nieuwe Wereld door "ons" wordt
geërfd en niet door "hen". Onze bron was niet geïnformeerd over het beraamde noodlot van de tweede en
derde wereldlanden, zoals die van Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Maar hij neemt aan, dat deze landen aan
hun lot zullen worden overgelaten en waarschijnlijk weinig kans maken op overleving - of helemaal niet
overleven. De totalitaire, militaire regeringen van de westerse, blanke bevolking staan op de nominatie om
de erfgenamen van de Nieuwe Wereld te worden.
Dit plan is zo kwaadaardig, zo racistisch, zo duivels, zo gigantisch, dat het bijna niet te geloven is.
Maar het strookt wel met hetgeen veel rapporteurs, onderzoekers en klokkenluidende insiders
gedurende de laatste paar jaar hebben omschreven.
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Voor mij persoonlijk schetst dit tot nu toe het duidelijkste beeld van de wijze waarop de wereld is zoals hij is
en waarom de geheimen zo streng worden bewaakt: het betreft allemaal een raciale suprematie. Het Vierde
Rijk is reeds op en top aanwezig!
Bron: Projectcamelot.org
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Britse megabank Barclays: Hervormingen kunnen bankroet Italië niet meer voorkomen
Het heeft lang gewerkt, maar Silvio's praatjes vullen niet langer de vele gaatjes, zeker niet die in de
Italiaanse begroting.
De Britse megabank Barclays, volgens een recent Zwitsers academisch
onderzoek het machtigste bedrijf ter wereld, concludeert in een gisteren
uitgebracht rapport dat het gebeurd is met Italië. Hervormingen zullen een grote
crisis en uiteindelijk het staatsbankroet niet meer kunnen voorkomen. Ook al wil
de Europese Centrale Bank het officieel niet, toch zullen ze volgens de bank
moeten overgaan tot het massaal opkopen van Italiaanse staatsobligaties om te
voorkomen dat met Italië de hele eurozone in elkaar stort (1). Dat betekent dat de waarde van de euro
gigantisch zal gaan kelderen, waardoor de welvaart in de hele eurozone permanent grote klappen dreigt te
krijgen.
In Italië heerst er paniek. Premier Berlusconi lijkt nu toe te geven dat vervroegde verkiezingen de enige
oplossing voor de politieke crisis in het land zijn (2). Andere Italiaanse politici praten al enkele weken over de
mogelijkheid van de oprichting van een soort zakenkabinet, dat de financiële crisis in het land moet
aanpakken en harde hervormingen zal moeten gaan doorvoeren.
Bankroet Italië
Afgelopen zondag schreven we echter al dat zowel de Europese banken als de financiële markten al
maanden geen enkel vertrouwen meer hebben in Italië. De rente voor Italiaanse staatsobligaties steeg
vandaag dan ook tot boven de als breekpunt beschouwde grens van 7% (3), wat inhoudt dat Italië zijn
schuldenlast niet meer kan (her)financieren. Volgens Barclays lag dit 'point of no return' echter al bij 5,5%.
Ook de verzekeringskosten (Credit Default Swaps) over de Italiaanse obligaties stegen met 23 basispunten
naar 543, wat betekent dat het 543.000 euro kost om een investering van 10 miljoen euro voor één jaar te
verzekeren (4).
'Hoewel hervormingen noodzakelijk zijn, zullen deze niet voldoende zijn om een crisis te voorkomen,' aldus
de Britse bank. De economische groei en de bezuinigingen in Italië zijn te laag om de schuldenlast te
kunnen blijven financieren. De steeds hoger oplopende rente die Italië moet betalen zal daarom leiden tot
meer instabiliteit, wat weer tot nóg hogere rente leidt. Dit veroorzaakt een zichzelf in stand houdende
neerwaartse kredietspiraal die zal eindigen in het Italiaanse staatsbankroet.
Geen tijd meer
De experts van Barclays beschouwen de laatste besluiten van de eurozone als een goede stap, maar vinden
tevens dat het EFSF reddingsfonds niet groot genoeg is. Inmiddels is er geen tijd meer om het gevoerde
beleid alsnog bij te stellen. Internationale beleggers hebben namelijk niet het geduld te wachten op de
effecten van de bezuinigingen en de terugkeer van de economische groei.
Het enige wat de Europese Centrale Bank nog kan doen is in grote getale Italiaanse staatsschuldpapieren
blijven opkopen, waarmee feitelijk ongelimiteerd (Italiaanse) euro's worden bijgedrukt. De ECB wil dit niet,
maar heeft volgens Barclays geen andere keus, anders stort de hele eurozone in elkaar. Het is overigens de
vraag of dat later niet alsnog gebeurt, aangezien het massaal opkopen van waardeloze staatsobligaties de
waarde van de euro fors ondermijnt, wat uiteindelijk een vernietigende uitwerking zal hebben op de welvaart
van de burgers in de hele eurozone.
'Verloren decennium'
Ondertussen erkennen hoge officials inmiddels dat de zaken er steeds slechter voorstaan. De directeur van
de Duitse centrale bank, Josef Ackermann, zei dat met de 'haircut' van de Griekse schuldenlast de 'doos van
Pandora' is geopend, omdat straks mogelijk geen enkele belegger meer in Europese staatsobligaties zal
willen investeren (5). Zijn Canadese collega Mark Carney waarschuwt dat de problemen in de eurozone de
hele wereldeconomie in gevaar brengen (6), en IMF-leider Christine Lagarde verwacht inmiddels dat we een
'verloren decennium' tegemoet gaan (7).
Xander - (1), (2) NU, (3) NU, (4) Financial Times Deutschland
(5) Welt Online
(6) Deutsche Mittelstands Nachrichten
(7) Welt Online
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De val van de euro (satire)
Door Alexander Sassen van Elsloo op 15 nov 2011
Stel het is nu begin 2013 en er komt een tweede parlementaire enquête De Wit. Waar de huidige
enquête De Wit over de kredietcrisis gaat, gaat de enquête in mijn voorbeeld over de ineenstorting
van de eurozone. De politiek wil natuurlijk achteraf weten waarom het zo ver heeft kunnen komen.
We hebben helemaal niks aan die enquêtes, want de betrokkenen leren toch nooit van hun fouten. Een
klassiek gevalletje van l‟histoire se répète. Maar zo‟n enquête kan wel vermakelijk zijn, mits de juiste vragen
gesteld worden aan de juiste mensen.
Stel er zit een type in de enquêtecommissie zoals Theo van Gogh, superkritisch en ongezouten. Dan wordt
het pas echt interessant. Als eerste worden de politieke leiders ondervraagd die ons in de euro hebben
geloodst en er alles aan hebben gedaan om Nederland in de euro te houden. Ik geef de groep de naam
Politiek.
Het gesprek
Hier volgt het vraaggesprek tussen Theo van Gogh (TvG) en de Politiek:
TvG: Heren en dames politici, waarom hebben jullie Nederland in de eurozone geloodst en zo lang mogelijk
erin gehouden?
Politiek: Nou mijnheer van Gogh dat hebben we gedaan omdat het ontzettend veel economische groei heeft
opgeleverd voor Nederland en voor de andere landen in de eurozone.
TvG: Hoezo?
Politiek: Welnu, door de euro hebben met name de PIIGS (Portugal, Italië, Ierland, Griekenland en Spanje)
zich beter kunnen ontwikkelen en zodoende ontstond er veel vraag naar onze producten en diensten.
Nederland heeft zich suf geëxporteerd!
TvG: Waar hebben de PIIGS dat geld vandaan gehaald om onze export te kopen?
Politiek: Nou dat hebben onze banken aan hen geleend. Doordat ze een euro in plaats van peseta, lire of
drachme hadden, konden de PIIGS goedkoop geld lenen. Immers, Duitsland stond impliciet garant voor die
schulden. De banken hebben in die periode dan ook veel verdiend aan die kredietverschaffing en daar heeft
Nederland via banen en belastingheffing ook aan verdiend. Het was een echt mooie tijd en dit is ook het
bewijs dat de euro goed voor ons was.
TvG: Waarom ging het dan toch fout met de PIIGS?
Politiek: Tja, de PIIGS landen hebben verkeerde investeringen gedaan. Zo hebben Ierland, Spanje en
Portugal veel besteed aan de bouw van winkelcentra, vakantievilla‟s, kantoorpanden en huizen. Verder
waren er wat landen die geld uitgaven aan extra salaris en bonussen voor ambtenaren, betere pensioenen
en dergelijke. Uiteindelijk bleek de vraag naar vastgoed veel kleiner dan het aanbod dus de vastgoedmarkt
stortte in. De PIIGS-regeringen kregen daardoor minder belastingen binnen terwijl de overheidsuitgaven
omhoog gingen. Onder andere daardoor ging het mis.
TvG: Maar net zeiden jullie nog dat de euro economische groei heeft gebracht voor de gehele eurozone
terwijl jullie ook zeggen dat die groei gebaseerd is geweest op productie van vastgoed, gefinancierd door
leningen van onze banken, waar geen vraag voor was. Dus wat jullie eigenlijk zeggen is dat we onze eigen
export gesubsidieerd hebben; ofwel dat de economische groei die we gehad hebben 1) gebaseerd was op
geleend geld, en 2) heeft kunnen plaatsvinden door misinvesteringen van de PIIGS. Ofwel de euro heeft
ervoor gezorgd dat:
- de banken teveel geld uit hebben geleend aan de PIIGS;
- de PIIGS idiote investeringen hebben gedaan in vastgoed;
- en de PIIGS de ambtenarij goed gespekt hebben.
Politiek: Uh… Ja, maar we hebben daardoor toch economische groei gehad in Nederland?
TvG: Wacht even, Nederland heeft alle schuld die de PIIGS niet meer terug willen betalen op zich moeten
nemen om zo onze financiële sector van de ondergang te redden. Dit heeft miljarden gekost waardoor de
Nederlandse staatsschuld bijna verdubbeld is ten opzichte van jaar 2000. En Nederland heeft daar hoeveel
groei vna het bruto binnenlands product (bbp)voor laten zien?
Politiek: uhm… (zacht piepstemmetje) een jaarlijkse bbp-groei van iets van 1,3%.
TvG: Dus de Nederlandse staat heeft nu iets van 50% van het bbp aan extra schuld overgehouden
waartegenover inkomsten staan uit de eurozone van niet eens een paar procent van bbp?
Politiek: Dat is correct.
TvG: Kijkende naar deze cijfers, vinden jullie de eurozone dan nog steeds een goede zet?
Politiek: Nee, maar geld is niet alles. We hebben voorkomen dat er weer een Europese oorlog uit zou breken
net als toen in 1940.
TvG: Dus jullie hebben heel Europa financieel op de knieën gekregen zodat er geen Europese oorlog plaats
zal vinden? Het zuiden van Europa haat het Noorden en vice versa door de eurocrisis. En dat het financieel
zo slecht met alle ex-eurolanden gaat baart jullie geen zorgen? Jullie zien niet dat dit dezelfde
voedingsbodem heeft gecreëerd waardoor het Nationaal Socialisme aan de macht heeft kunnen komen?
Zien jullie überhaupt wel iets?
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Premier Netanyahu impliceert dat Israël inderdaad aanval op Iran voorbereidt
Explosies Iran verwoestten gebied van 52 km2 - Iran zegt 30.000 Syriërs en Palestijnen te hebben getraind
voor zelfmoordaanslagen in Israël
Volgens Iran staan 30.000 getrainde Palestijnse en Syrische terroristen
klaar om zelfmoordaanslagen in Israël te plegen.
Voor het eerst in de geschiedenis van Israël heeft een premier van de
joodse staat tegenover het parlement een verklaring laten afleggen waaruit
opgemaakt kan worden dat de Israëlische strijdkrachten een militaire aanval
op een vijandige staat aan het voorbereiden zijn (1). Ondertussen zou uit
opnames van Westerse spionagesatellieten blijken dat de explosies in Iran
afgelopen zaterdag een gebied van maar liefst 52 vierkante kilometer totaal
hebben verwoest. De kracht van een dergelijke explosie is te vergelijken met die van een kernbom, met dit
verschil dat in Iran geen radioactieve straling werd gemeten. (2)
Netanyahu liet de verklaring door minister Michael Etan aan het parlement, dat in een speciale zitting over
de kwestie Iran bijeen was geroepen, voorlezen. 'Premier Netanyahu heeft de voltallige Knesset laten weten
dat ten aanzien van het Iraanse nucleaire programma alle opties op tafel liggen. De premier en de
geautoriseerde instellingen zijn bezig om de nucleaire bewapening van Iran te stoppen. De inspanningen
hiervoor zijn gaande, en we zullen al het mogelijk doen om de hulp in te roepen van landen van de
internationale gemeenschap, omdat de Iraanse dreiging niet alleen een gevaar is voor de staat Israël, maar
ook voor de wereldvrede.'
Vooral het feit dat Netanyahu niet langer sancties als mogelijk alternatief noemde en dat hij in de
tegenwoordige tijd sprak over aan de gang zijnde inspanningen om Iran te stoppen een kernwapenstaat te
worden, impliceert dat Israël inderdaad een aanval aan het voorbereiden is. Met 'geautoriseerde instellingen'
wordt hoogst waarschijnlijk verwezen naar de Israëlische strijdkrachten.
Een reactie van Iran zal niet lang uitblijven. Het Iraanse persbureau Fars berichtte vorige week donderdag
dat Iran de afgelopen drie maanden 30.000 Syrische en Palestijnse mannen heeft getraind om
zelfmoordaanslagen in Israël te plegen op het moment dat Israël Iran aanvalt. (3)
Iraanse generaal spreekt van geheim militair wapen
Vandaag verklaarde de opperbevelhebber van de Iraanse strijdkrachten, generaal Hassan Firouz-Abadi, dat
Israëls alarmkreten over de Iraanse nucleaire ontwikkelingen getuigen van schrik en angst. 'Maar niets zal
het Zionistische regime van zijn bittere lot kunnen redden,' aldus Abadi, waarmee hij een duidelijke hint gaf
naar het feit dat Iran inderdaad kernwapens ontwikkelt.
De generaal bestreed overigens dat de enorme explosie afgelopen zaterdag, waarbij Irans beste raketexpert
om het leven kwam, ook maar iets te maken had met acties van Israël of Amerika. Abadi zei dat de explosie
'plaats vond tijdens onderzoek naar wapens die Israël kunnen treffen.' Hij voegde eraan toe dat de explosie
de ontwikkeling van dit nog onbekende militaire wapen slechts twee weken heeft vertraagd. De
Revolutionaire Garde heeft het verwoeste gebied, dat volgens Westerse satellieten 52 vierkante kilometer
groot is, compleet afgezet en tot verboden terrein verklaard.
De nieuwste uitspraken in Israël en Iran zijn voer voor speculaties dat de joodse staat mogelijk wél
verantwoordelijk is voor de enorme explosie op een basis van de Iraanse Revolutionaire Garde. Het kan ook
opgevat worden als opnieuw luider wordend wapengekletter, dat op zeker moment zou kunnen ontaarden in
het lang gevreesde gewapende conflict tussen beide aartsvijanden.
Xander - (1) DEBKA, (2) DEBKA, (3) Ynet News

Politiek (kijkt wat glazig voor zich uit en zegt niets)…
Alexander Sassen van Elsloo is de oprichter van de Sassen Research & Consultancy Company. Deze
column is geschreven op persoonlijke titel en is bedoeld als achtergrondinformatie over de financiële
markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen
van een transactie. Sassen van Elsloo heeft geen enkel belang bij het feit of u wel of geen transactie doet en
dient daarom in deze gezien te worden als compleet onafhankelijk en objectief columnist. Hoewel deze
column is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, aanvaardt Sassen van Elsloo geen enkele
vorm van aansprakelijkheid voor de onvolledigheid, onjuistheid of gevolgen van deze column.
http://www.iex.nl/Column/68248/De-val-van-de-euro.aspx
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Hedge Fund topman legt uit waarom financiële markten eurozone hebben opgegeven
Zuid Europese landen in financieel opzicht 'losbandige idioten' genoemd - Deutsche Bank constateert kritiek
omslagpunt eurozone
Inmiddels presenteren de Haagse en Europese politici om de paar weken
weer een nieuwe 'definitieve' oplossing voor de schuldencrisis in Europa,
en worden er allerlei harde uitspraken gedaan over een eensgezinde
aanpak om het vertrouwen van de financiële markten in de eurozone te
herstellen. Maar hoe denken de financiële markten -van wie alles afhangtdaar zelf over? Hedge Fund oprichter Kyle Bass legde het de kijkers van
de Britse BBC nog eens simpel uit: de enige 'oplossing' voor de crisis in de
eurozone is een massale herstructurering van de schuldenlast. Vertaald: de financiële markten hebben er
nul komma nul vertrouwen in dat alle tot nu toe door de politici gepresenteerde maatregelen om
Griekenland, Italië, Ierland, Portugal en Spanje overeind te houden, zullen werken.
In het interview met de BBC noemde Bass dit expliciet een 'oplossing' tussen aanhalingstekens, omdat het
noodgedwongen afschrijven van de gigantische schuldenlast van de Zuid Europa PIIGS landen enorme
gevolgen zal hebben voor de economie en de welvaart van héél Europa.
'Ik weet niet of ik in dit programma iets humoristisch mag zeggen, maar bij ons op kantoor zeggen we tegen
elkaar: hoe ellendig staat Europa er wel niet voor, dat ze nu een Duitse paus en een Italiaanse Centrale
Bankier (hoofd van de ECB) hebben!' aldus Bass, die na zijn cynische grap uitlegt hoe slecht het met de
eurozone gesteld is.
'Mensen moeten heel goed beseffen dat de wereldwijde schuldenlast de afgelopen 9 jaar is gestegen van 82
biljoen dollar naar 210 biljoen dollar. De schulden van de wereldwijde kredietmarkten zijn jaarlijks dus met
12% gestegen, terwijl het wereldwijde BNP van de wereldeconomie met slechts 4% per jaar steeg. Nu
hebben we een situatie gekregen waarin de PIIGS -Portugal, Ierland, Italië, Griekenland, Spanje- allemaal in
faillissementsgebied terecht zijn gekomen.'
'Zodra je hierin terecht komt is er géén 'oplossing' meer voor je. De enige 'oplossing' is gelegen in het
betalen van je rekeningen. Wij denken daarom dat al deze schulden afgeschreven zullen moeten worden.'
Zuid Europa heeft Duitsland bij de keel
BBC: 'Maar als de eurozone nu eens één land wordt, en Duitsland staat garant voor zijn Zuid Europese
buurlanden zoals Griekenland, lost dat het probleem dan niet op? Dan heb je immers de financiële
slagkracht van Duitsland.'
Bass: 'Welnee zeg! Ten eerste: Duitsland heeft al eerder zijn schulden geherstructureerd en is in de
afgelopen 100 jaar twee keer failliet gegaan. Duitsland heeft op dit moment een schuldenlast van 81%,
terwijl ze hun banken nog niet gerecapituleerd hebben. Dat hebben alleen Groot Brittannië en de VS
gedaan, de rest van Europa niet. De banken in Europa zijn daarom nu drie keer zo kwetsbaar als de
Amerikaanse banken.'
'Denk nog eens na over wat u me zojuist hebt gevraagd! Feitelijk zegt u dat als Duitsland zich
verantwoordelijk stelt voor de losbandige idioten van Zuid Europa de huidige situatie zal worden 'opgelost'.
Goed, laten we aannemen dat Duitsland akkoord gaat met het invoeren van eurobonds
(gemeenschappelijke obligaties van de eurozone), ondanks het feit dat het Constitutionele Gerechtshof in
Duitsland het garant staan voor de schulden van andere lidstaten illegaal heeft verklaard.'
'Laten we ervan uitgaan dat ze hier overheen stappen en toch eurobonds invoeren. Wat zullen de
losbandige lidstaten zoals Griekenland dan doen? Dan zeggen ze: oké, mooi, wij hebben een enorm
schuldenprobleem en jullie lenen ons meer geld, zodat wij weer goedkoper geld kunnen lenen. Vervolgens
blijft Griekenland doorgaan met geld uitgeven en blijven ze Duitsland (en dus ook Nederland) om meer geld
vragen. Op een keer zegt Duitsland 'nee' en willen ze de Grieken echte bezuinigingen opleggen. Dan
hoeven de Grieken alleen maar te zeggen: prima, dan gaan we gewoon failliet.'
'Vanaf nu bevindt Duitsland zich iedere keer in precies deze situatie. In Texas noemen we dat een
Mexicaanse patstelling, wat betekent dat er geen winnaar is. De losbandige landen zullen Duitsland, iedere
keer dat dit speelt, altijd bij de keel grijpen. Daarom denk ik niet dat Duitsland hierin mee zal gaan, omdat dit
op langere termijn niet in het belang van Duitsland is.' (1)(2)
Eurozone op omslagpunt beland
De Deutsche Bank heeft deze week een document gepubliceerd met de titel 'Het Omslagpunt? - Tijd om een
beroep te doen op de ECB'. De eurozone is volgens de Deutsche Bank om de volgende redenen in een
kritieke fase terecht gekomen: (3)
* De financiële markten hebben het vertrouwen in de EU instellingen en het hele EU raamwerk verloren.
* Italië vertegenwoordigt een nieuwe, kritieke en gevaarlijke fase van de financiële crisis en is daarmee het
'omslagpunt'.
* Italië en Spanje hebben de komende drie jaar € 930 miljard nodig, maar de Italiaanse staatsobligatiemarkt
is ingestort.
* Er heeft nog nooit zóveel op het spel gestaan, inclusief het voortbestaan van de euro zelf.

Nieuwsbrief nr. 139 – 18 november 2011 - pag. 94

* De politiek is 'het' obstakel geworden. Alle vijf landen van de periferie hebben dit jaar een andere regering
gekregen.
* De economie / de recessie is dé onbekende factor geworden.
* In vrijwel ieder denkbaar scenario zullen de banken in Europa met ruim $ 2 biljoen aan afschrijvingen te
maken krijgen.
De oplossingen die de Deutsche Bank aandraagt om het vertrouwen in de eurozone te herstellen:
* Geloofwaardige bezuinigingen, vooral in Italië.
* Snelle fiscale integratie van de eurozone (= noord Europa permanent verantwoordelijk stellen voor de zuid
Europese schulden).
* Nog hogere afschrijvingen Griekse schuldenlast en nóg meer bailout geld voor de Grieken.
* Beroep doen op de ECB om in te springen voor het Europese reddingsfonds EFSF en het komende jaar
voor minstens € 200 miljard aan schulden op te kopen / te monetariseren.
Twee kwaden, crisis gegarandeerd
De conclusie is dat de eurozone nu zal moeten kiezen uit twee kwaden:
1. Alle Europese schulden worden op één hoop gegooid, waardoor er een permanente welvaartsoverdracht
van noord naar zuid Europa zal worden gecreëerd. De ECB koopt ongelimiteerd de schulden van het zuiden
op, waardoor het risico op hyperinflatie steeds groter wordt. Wel zal de eurozone het dan nog een paar
jaartjes langer volhouden.
Kyle Bass gaf echter al aan dat dit uiteindelijk niet zal gaan werken en dat de financiële markten hier -in
tegenstelling tot de Deutsche Bank en de ECB- géén vertrouwen in hebben, omdat permanent misbruik door
Griekenland, Italië, Spanje, Portugal en Ierland hierdoor niet alleen gegarandeerd, maar ook gelegitimeerd
wordt. Tevens zullen de politici in de noord Europese donorlanden met deze oplossing hun eigen toekomst
en die van hun landen op het spel zetten.
* In plaats van over enkele jaren wordt nu meteen geconcludeerd dat de bovenstaande oplossing in zowel
financieel, economisch als politiek opzicht onhaalbaar en zelfs gevaarlijk is. Dat betekent dat de eurozone
hoogstwaarschijnlijk nog vóór het einde van 2012 met een systeemcrisis te maken krijgt, omdat de hele zone
dan in een recessie is beland, de rente over de staatsobligaties blijft stijgen en de schulden van steeds meer
landen onhoudbaar worden en hun kredietstatus daarom zal worden afgewaardeerd.
Eindconclusie: de eurozone zal hoe dan ook door een grote crisis moeten en permanent gaan veranderen,
waarbij er op zijn minst een herstructurering en/of een soort opsplitsing zal moeten komen, en zelfs een
totale en chaotische instorting en het verdwijnen van de euro een serieuze mogelijkheid is geworden. Welk
scenario ook gevolgd zal worden, het zal hoe dan ook langdurige en verstrekkende consequenties voor alle
Europeanen hebben.
Xander - (1) BBC, (2) Zero Hedge, (3) Zero Hedge

Chemtrails: NASA meldt dat de aarde minder zonlicht ontvangt dan 10 jaar geleden
Geplaatst door verborgennieuws
NASA heeft 5 jaar geleden gemeld dat de aarde nu ten minste 20% minder
zonlicht dan 10 jaar geleden ontvangt. Na 16 jaren van ontkenning, het Witte
Huis Science Tsaar John P Holdren geeft nu toe dat ze de “testen” van de
atmosfeer van de aarde hebben gemanipuleerd met Bariumzouten, Aluminium
Dioxide en andere giftige stoffen. Achtergrond: er is een wereldwijd geheim
programma om de atmosfeer te manipuleren. Zij geven toe dat het gebeurt,
maar ze zullen ons niet vertellen waarom.
chemtrails:Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen contrails en
chemtrails. Contrails zijn strepen van gecondenseerde waterdamp op grote hoogte in de lucht die worden
veroorzaakt door straalvliegtuigen. Contrails meestal zichtbaar over een afstand op grote hoogte die achter
een vliegtuig vliegen. Het spoor verdwijnt vrij snel, meestal binnen een minuut of zo.
Chemtrails, aan de andere kant, zijn zichtbaar vlak achter een vliegtuig, met weinig of geen ruimte tussen
het vliegtuig en het begin van het spoor. Chemtrails variëren van contrails in de lengte van hun volharding.
Chemtrails verdwijnen niet snel, ze hebben de neiging om om te vormen in papperige wolken die het zonlicht
kunnen blokkeren. Sommige mensen rapporteren als wat zij beschrijven ongewone activiteiten in de lucht,
waaronder vliegtuigen die sporen achterlaten op lage hoogte, het creëren van sproeilijnen, X, S-en parallelle
lijnen, lijnen die langzaam uitbreiden en een hemel van nevel creëren, en meldingen van ongebruikelijke
geuren, smaken, en zelfs ziekte die verband houden met de sporen.
Ook is er een roodbruine gel, die is gedaald van laagvliegende vliegtuigen, waargenomen door mensen in
het verleden en was zelfs gedocumenteerd op Unsolved Mysteries. Monsters zijn geanalyseerd en hebben
aangetoond dat deze hoge niveaus van aluminium-oxide, barium-oxide en andere zeer giftige chemicaliën
bevatten.
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Volgens Poetin moet de wereld zich voorbereiden op Harmágedon
Geschreven door: Franklin ter Horst
Volgens een recent rapport van de Russische Geheime Dienst (FSB) stuurt het Westen onder leiding van
de Verenigde Staten en de NAVO, aan op wereldwijde oorlog. Tijdens de Internationale
Veiligheidsconferentie in Munchen in 2007, waarschuwde Vladimir Poetin de Westelijke leiders al, dat de
wereldwijde Amerikaanse bemoeizucht en agressieve expansie, de wereld dichterbij de Derde
Wereldoorlog heeft gebracht dan ooit tevoren. Tijdens deze door 35.000 agenten bewaakte
veiligheidsconferentie beschuldigde Poetin de voormalige Bush- administratie ervan de wereld haar wil te
willen opleggen. Ook zei hij dat Washington zijn grenzen op bijna elk terrein heeft overschreden. Poetin
sprak van een “extreem gevaarlijke situatie” waarin niemand meer veilig is. “De éénpolige wereld van de VS
heeft oorlog, verwoesting en onveiligheid gebracht” aldus Poetin. Volgens hem voedt de Amerikaanse
politiek een wapenrace “waarin steeds meer landen nucleaire wapens willen bemachtigen”.
Vladimir Vladimirovitsj Poetin
Volgens militaire deskundigen in Rusland heeft Washington een veroveringsplan ontwikkeld wat inhoud dat
Amerika streeft naar wereldwijde alleenheerschappij en indien nodig dit met agressieoorlogen te willen
realiseren. Door dit beleid zijn volgens Moskou de legers van de NAVO, nog nooit zo dicht bij een
grootschalige oorlog tegen Rusland en China geweest. De drones (onbemande militaire vliegtuigen) van de
Verenigde Staten voeren aanvallen uit in Jemen, Somalië, Oeganda, Afghanistan en Pakistan. Inmiddels
heeft “The Prince of War” Barack Hoessein Obama deze vliegtuigen ook naar Turkije gestuurd om de
Turken te helpen in hun strijd tegen de Koerden. Pakistan heeft Washington herhaalde malen verzocht
onmiddellijk te stoppen met de bombardementen op hun grondgebied waarbij al honderden burgers om het
leven gekomen zijn, maar Obama luistert niet. Pakistan spreekt van een inmenging in haar interne
aangelegenheden en heeft 20.000 Chinese troepen toegestaan zich in het Pakistaanse deel van Kasjmir te
vestigen om indien er sprake mocht zijn van een eventuele agressie van de VS, het Pakistaanse leger bij te
staan.
In het rapport van de Russische Inlichtingendienst FSB, staan details dat de Verenigde Staten en de
NAVO, plannen aan het ontwikkelen zijn voor een oorlog over alle continenten.
De plannen van de Verenigde Staten dateren volgens de Russische Geheime Dienst uit 1998. Volgens dit
plan: “Mag geen enkele mogendheid nog zo sterk worden dat ze de Amerikaanse overheersing in gevaar
kan brengen. Daarbij kennen de Verenigde Staten zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen
landen met “vijandige bedoelingen” zoals Syrië en Iran. Een mogendheid wordt als vijandig beschouwd
zodra ze zich niet onvoorwaardelijk onderwerpt aan de dictaten van Washington. Amerika zal niet wachten
tot landen een „echte dreiging‟ vormen, het zal met een preventieve oorlog, elke mogelijke rivaliteit in de
kiem smoren.”
Volgens Russische militaire experts staan nu Syrië en Iran bovenaan het verlanglijstje om aangevallen te
worden en is het westen druk bezig de tegenstanders van het bewind van Bashar al Assad, van wapens te
voorzien. Poetin heeft het Westen gewaarschuwd niet aan een dergelijk avontuur te beginnen. De Russische
premier en de Chinese president Huan Jintao hebben over deze kwestie op 12 oktober 2011 overleg
gevoerd en hebben besloten hun legers in staat van paraatheid te brengen. Beide leiders roepen de
Verenigde Staten op onmiddellijk te stoppen met de agressie die volgens hen alleen maar kan
worden uitgelegd als megalomane dwaasheid. Tegelijkertijd is Iran bezig om met hulp 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.
Rusland heeft vriendschapsverdragen met Syrië en Iran gesloten en dat roept de vraag op of Rusland
afzijdig zal blijven bij een eventuele aanval op één van deze landen. Tijdens de oorlogen tussen Israël en de
Arabische wereld, koos Rusland consequent de zijde van de Arabieren. Inmiddels is de Russische marine
weer in de Middellandse zee teruggekeerd. Rusland heeft van Syrië toestemming gekregen permanent
gebruik te maken van de haven van Latakia. Volgens de Russische Admiraal Vladimir Masorin is de
marinebasis bedoeld om de Russische belangen in de regio te beschermen. Israëlische bronnen melden dat
het voor een deel om schepen gaat die uitgerust zijn met spionageapparatuur om onder meer de Israëlische
wapensystemen te bespioneren.
Verschillende militaire experts zeggen dat Iran een compleet oorlogsplan heeft ontwikkeld om in geval van
een bombardement op haar nucleaire installaties, hard te kunnen terugslaan. De Iraanse leider Mahmoud
Ahmadinejad noemt dit plan „de vernietiging van de Alglo-Saksische gemeenschap‟.
Mahmoud Ahmadinejad (Mahdi Ahmadi Nejad)
Ook gelooft men dat Iran al enige tijd de beschikking heeft over kernwapens. Een Iraanse
kernwetenschapper beweert dat Iran reeds op 25 oktober 2008 een ondergrondse kernproef heeft
gehouden. De aardschok van 5.0 op de schaal van Richter die op die datum in Iran plaatsvond, zou in
werkelijkheid zijn veroorzaakt door een ondergrondse kernexplosie. De proef werd genomen in de buurt van
de strategische Straat van Hormuz. Bijzonder is dat de website van „Israel Insider‟ de locatie van de proef al
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een dag eerder (op 24 oktober) publiceerde, op basis van de door de Iraanse wetenschapper doorgespeelde
gegevens. Dat maakt de claim dat het hier daadwerkelijk om een kernproef gaat, zeer waarschijnlijk. Het zou
zelfs al om een tweede kernproef gaan. Een eerdere aardschok van 4.8 op de Schaal van Richter, vond
plaats op 21 oktober 2008, op slechts 5 kilometer afstand van de andere locatie. De gekozen testlocatie
bevindt zich in een gebied met veel seismische activiteit, zodat de kernproeven tegenover de buitenwereld
gemakkelijk als aardschokken kunnen worden uitgelegd.
Volgens diverse sites op internet zou Iran drie atoomkoppen van Kazakstan hebben gekocht en een aantal
atoomwapens van Rusland hebben gekregen in de tijd van de voormalige Sovjet Unie. Ook zou Iran de
beschikking hebben over een aantal X-55 kruisraketten uit de Oekraïne die een bereik hebben van 2500
kilometer en een kernbom van 200 kiloton kunnen vervoeren. De voormalige President van de Oekraïne
Viktor Yushchenko heeft dat in maart 2005 bevestigd tijdens een interview met NBC News. Deze bevestiging
heeft de Amerikaanse veiligheidsdiensten gealarmeerd. Russische analisten noemen het echter zeer
onwaarschijnlijk dat de Oekraïne deze wapens inderdaad aan Iran heeft geleverd. De eerste
waarschuwingen dat Iran plannen had voor de ontwikkeling van atoomwapens dateren trouwens al vanaf
1979. Half september 2011 hebben Russische politici in de Doema een discussie gevoerd over de
aanwezigheid van NAVO troepen in voormalige Sovjet Republieken. Dat is al langere tijd een doorn in het
oog van Moskou. Het advies van de Russische volksvertegenwoordigers was dat Rusland haar
aanwezigheid in met name de zuidelijke republieken moet uitbreiden. Vooral de aanwezigheid van de
Verenigde Staten in Kazakstan, Turkmenistan, Kirgizië en Afghanistan is voor de Russen een kwestie van
grote zorg. De roze revolutie haalde Georgië uit de Russische invloedsfeer net als de oranje revolutie in de
Oekraïne. In een taalgebruik die doet denken aan de Koude Oorlog kondigde Poetin een herbewapening
aan en bracht een nieuw IJzeren Gordijn ter sprake, alsmede een onzichtbare Berlijnse Muur, maar dan ten
oosten van Duitsland. Ook vindt Moskou dat de Verenigde Staten niets meer in Europa te zoeken hebben.
Tijdens een toespraak op 22 november 2007 in een Moskous sportstadion waarschuwde Poetin zijn volk dat
het Westen zich mengt in interne aangelegenheden van Rusland om de toestand in het land te
destabiliseren. De aanwezige massa scandeerde daarop,„Rusland! Rusland!‟
Het eerder genoemde rapport van de Russische Geheime Dienst (FSB) kwam enkele dagen voor Poetins
ontmoeting met de Chinese leider Jintao op 12 oktober 2011 om de vriendschap tussen beide landen nog
eens te benadrukken.
Hu Jintao-Vladimir Poetin
Volgens Jintao komt de informatie in dit rapport overeen met de bevindingen van Chinese Geheime Dienst
dat de Verenigde Staten en de NAVO zich aan het voorbereiden zijn voor een wereldwijd gewapend conflict.
In juli 2001 hebben de Russen en Chinezen een strategisch partnerschap gesloten. Dit omhelst ook militaire
samenwerking ingeval er agressie dreigt tegen een van hen. De gesprekken op hoog niveau tussen China
en Rusland geven aanleiding tot grote ongerustheid onder de Westerse experts. In de Verenigde Naties is
het al goed te merken dat de Russen en de Chinezen elkaar de bal toespelen, en het steeds vaker roerend
eens zijn. Russen en Chinezen hebben al diverse gezamenlijke legeroefeningen achter de rug. Het doel van
de samenwerking is eventuele machtsuitbreiding van de westelijke allianties naar het oosten, doeltreffend te
kunnen beantwoorden. De regeringsleiders van beide landen hebben in bedekte termen gewaarschuwd, dat
zij atoomwapens zullen gebruiken tegen de Verenigde Staten wanneer zij vinden dat hun belangen in gevaar
komen. Volgens Russische woordvoerders zal Moskou al haar technische capaciteiten gebruiken als de
Verenigde Staten haar daar toe dwingt en zal Rusland een groter aantal atoomkoppen op hun projectielen
zetten indien dat nodig mocht blijken. Het huidige Russische leger is sowieso al niet zwakker dan dat van de
voormalige Sovjet Unie, en in sommige gevallen zelfs sterker. De Russen hebben hun nucleaire bunkers
alleen maar versterkt. Zij zeggen klaar te zijn een kernoorlog te overleven.
Half juli 2008 presenteerde de huidige president Dmitri Medvedev zijn concept voor de nieuwe buitenlandse
politiek van Rusland. Het concept spreekt duidelijke taal over de belangrijke rol die Rusland zich de laatste
jaren heeft verworven op het internationale front. Ook Rusland heeft net als de VS de ambitie de machtigste
natie van de wereld te worden. De energievoorraden van het land spelen daarbij een belangrijke rol.
Rusland is bijvoorbeeld vast besloten haar claim op de Noordpool, vanwege de enorme olie en
gasvoorraden, zeker te stellen, desnoods met militair geweld. Het meest ambitieuze doel van het Kremlin is
om Europa los te weken van de Verenigde Staten. Rusland ziet de NAVO als overbodig en groot obstakel
om de Russische invloed uit te breiden. De Russische ambassadeurs in het buitenland hebben van
Medvedev te horen gekregen dat zij krachtiger voor de Russische belangen moeten opkomen, en in hun
kontakten de nodige druk mogen uitoefenen door er bij eventuele bilaterale conflicten op te wijzen dat
Rusland een kernmacht is.
Russische Topol M raket met een bereik van meer dan 10.000 kilometer.
Deze raket is in staat om elk antiraketsysteem op aarde te doorbreken, waaronder de National Missile
Defense van de VS. In werkelijkheid is de Koude Oorlog nooit echt over geweest en het communisme is al
evenmin dood. De geheime diensten van Rusland zijn gereorganiseerd en opereren onder andere namen.
De naam en het gezicht zijn veranderd, maar verder is alles bij hetzelfde gebleven. De huidige FSB is
machtiger dan de voormalige KGB ooit is geweest. Er opereren meer Russische spionnen in het westen tot
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vlakbij de top van de regeringen in ondermeer Engeland en Frankrijk, dan gedurende de Koude Oorlog! De
Russische overloper Viktor Suvorov noemt de westerlingen die geloven dat de Koude Oorlog over is,
„idioten‟. Er bestaat geen “Democratisch Rusland” en Poetin is al evenmin een vriend van het westen.
Tijdens bijeenkomsten zoals de top van de G20 op 3 november 2011 in Cannes, zijn de wereldleiders naar
buiten toe eensgezind, maar in de praktijk is er duidelijk sprake van een gevaarlijke internationale crisis op
meerdere fronten. Toen Poetin het Russische leger de opdracht gaf de staat van paraatheid in te voeren,
sprak hij van “Prepare for Harmágedon“ (Bereid u voor op Armágedon).
De Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de politieke leiders van elk land hebben geen andere keus
dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen. Een scenario dat God op
wonderbaarlijke wijze, reeds lang van tevoren, aan Zijn profeten heeft doorgegeven. Bijbelse profetieën
onthullen dat de hachelijke eindtijd gekenmerkt zal worden door bedrog en verraad. Het grote antichristelijke
wereldcomplot is volop in werking.
Hoe dichter wij bij de terugkomst van de Here Jezus zijn, des te nadrukkelijker zullen de gebeurtenissen zich
gaan ontwikkelen in de richting van de profetieën. Over de huidige wereldgebeurtenissen ligt duidelijk de
schaduw van de naderende eindcrisis voor alle volkeren. Zij groeperen zich en nemen de posities in zoals
de Bijbel reeds eeuwen geleden heeft aangegeven. Wie de Russische leider is die onder de naam Gog de
Noordelijke legers zal aanvoeren in hun aanval op Israël, is de vraag. Feit is wel dat de huidige
ontwikkelingen in Rusland het toneel gereed maken voor de opkomst van Gog. De naam wordt in de
Apocalyps gebruikt om er de leider der goddelozen mee aan te duiden.

„Overheid geeft miljoenen uit in doofpot-affaires‟
Geschreven door EarthWatcher Europe
De overheid heeft de afgelopen tien jaar miljoenen euro‟s uitgegeven om informatie voor burgers en
journalisten geheim te houden. Dat meldt RTL Nieuws op basis van onderzoek.
RTL Nieuws onderzocht tien zaken, waarin de overheid pijnlijke en gevoelige informatie binnenskamers
wilde houden. De overheid zette daarbij juristen in, die vaak tonnen per zaak declareerden. In totaal gaf de
overheid in deze hoofdpijndossiers achttien miljoen euro uit aan advocatenkosten. In bijna alle kwesties liet
de overheid niet het achterste van de tong zien, terwijl burgers en media op zoek waren naar de waarheid.
Zaken die RTL onderzocht zijn onder andere:
De zaak Spijkers (advocatenkosten: 427.918 euro).
Klokkenluider Spijkers brengt naar buiten dat meerdere militairen zijn omgekomen door ondeugdelijke
landmijnen van Nederlands fabrikaat.
Het Koninklijk Huis (advocatenkosten: 594.777 euro)
Vier zaken rondom het Het Koninklijk Huis hebben de Nederlandse Staat bijna zes ton gekost. Het gaat om
de affaire rondom de vader van Máxima, Jorge Zorreguieta, de ruzie met Edwin de Roy van Zuydewijn, het
vakantiehuis van Willem-Alexander en Máxima in Mozambique en het Nederlanderschap van prinses
Máxima.
De val van Srebrenica (advocatenkosten 1.378.759 euro)
In 1995 bewaken Nederlandse blauwhelmen de Bosnische stad Srebrenica. Als Serviërs de stad innemen,
worden 8.000 Bosnische mannen door de Serviërs meegenomen en gedood. Rechtszaken en onderzoeken
naar de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat volgen.
De Catshuisbrand (advocatenkosten: 209.340 euro). Een schilder komt om tijdens een brand aan de
ambtswoning van de minister-president. Een rapport over de oorzaak van de brand, waaruit nalatigheid van
de Nederlandse Staat blijkt, wordt stilgehouden.
Ombudsman maakt zich zorgen
De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vindt het zorgelijk dat de overheid dure advocaten inhuurt
met als doel om gewone burgers het nakijken te geven. „De overheid moet met open vizier aan tafel zitten
met de burger en kunnen zeggen: wat is nu redelijk? Excuses aanbieden, toelichting geven en niet
afdekken,‟ zegt hij tegen RTL.
Het totale bedrag dat de overheid spendeert aan doofpot- en andere affaires zou veel hoger zijn dan achttien
miljoen, omdat de kosten van adviezen van andere externe adviseurs niet zijn meegerekend.
http://www.earthwatcher.nl/overheid/6291.html
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De dunne scheiding tussen een democratie en een dictatuur.
Bron: www.vrijspreker.nl
Verandert democratie in een dictatuur ?
Plato heeft al eens geschreven dat “democratie over gaat in despotisme”. Dat
komt doordat veel mensen op een gegeven ogenblik ontdekken dat ze weliswaar
niet rechtstreeks mogen stelen, maar dat ze toch hun wensen vervuld kunnen
krijgen door voor hun wensen te stemmen. Plato wist al dat democratie gedoemd
is in een dictatuur te vervallen. In Nederland en het Westen is bijna iedereen
geïndoctrineerd dat “Democratie” de ideale vorm van samenleving is. Democratie is niet ideaal, maar er is
geen beter systeem. Het is toch beter dan een dictatuur zou je denken? Democratie is een immoreel
systeem . Als je dan rationeel beredeneert dan is het initiëren van dwang of geweld van de ene persoon op
de ander toch immoreel, zou je denken. Vaak krijg je te horen dat je bij ons mag zeggen wat je wilt, maar
klopt dat wel? Wij vinden dat wij een rechtsstaat zijn , maar dat klopt niet helemaal want de rechten van de
minderheid moeten wijken voor de eisen van de meerderheid. Waar het op neer komt dat in een democratie
datgene gebeurt, waarvoor je in de Tweede Kamer minimaal eenenvijftig procent van de stemmen bij elkaar
kunt ritselen. Dat ze rekening houden met de minderheid kunnen we beter maar meteen vergeten, dat komt
nooit voor. In het begin van een democratie was de overheid alleen maar om de rechten op leven, vrijheid en
eigendom van ieder individu te beschermen. Een minimale staat. Dat daar besluiten genomen worden met
meerderheid van stemmen, is begrijpelijk en eventueel te accepteren. Maar later komen er zogenaamde
“belangrijke onderwerpen”. Allemaal lofwaardige dingen waarmee die politici dan kans zien hun macht te
vergroten als de staat voor die dingen gaat zorgen. En van daaruit gaat het verder.
We krijgen op die manier een “absolute democratie” waarin de overheid zich met ALLES mag en gaat
bemoeien, en waar de politici hun kiezers van alles kunnen beloven en de kiezers dat maar al te leuk vinden.
En de kiezer hoeft alleen maar te stemmen, en de overheid pikt alles van ze binnen, hun vrijheid wordt
beperkt , en financieel worden ze uitgekleed . Deze macht om zich met alles te bemoeien wordt al zeer snel
ontdekt door mensen uit het bedrijfsleven. Die maken daar dan ook gretig gebruik van door met de politici
allerlei dingen in hun voordeel te regelen. Vergunningen en voorschriften die hun eigen producten
bevoordelen en importheffingen op dezelfde producten uit het buitenland zijn normale trucs. Om dan van
subsidies nog maar niet spreken. democratie wordt steeds meer corporatistisch.
De macht van de centrale politici gesteund door actiegroepen wordt op die manier steeds groter. Zo groot
dat ze (corrupt) hun eigen agenda hebben en dingen doen die zij zelf willen. Daarbij hun kiezers zoet
houdend met beloftes en leugens. De dictatuur is ontstaan en wordt steeds machtiger en dreigender.
Een recent voorbeeld is te zien in de manier waarop Balkenende de soevereiniteit van Nederland uitholde
met het verraad van Lissabon. Toen het volk de kans kreeg NEE te zeggen tegen de EU- Grondwet, was
men gefrustreerd en ging ritselen met andere EU-opperhoofden. Ze maakten diezelfde grondwet
onleesbaar, met dezelfde punten er in, deden er een andere kaft om, en zonder het volk de kans te geven
iets te zeggen werd het er door gedrukt. En het volk realiseert zich niet eens dat het onder een dictatuur leeft
die alleen maar erger aan het worden is. Het ziet er inderdaad naar uit dat dit steeds erger wordt, totdat er
voldoende mensen wakker worden en hun eigen persoonlijke vrijheid weer opeisen.
Lees meer: http://www.nujij.nl/algemeen/verandert-democratie-in-eendictatuur.14495824.lynkx#ixzz1doHZdkGw

Poetin zoals hij echt is: slaat zijn vrouw, gaat vreemd
vrijdag 4 november 2011 door: Gerard Driehuis
Toen Vladimir Poetin nog gewoon een Russische spion in West-Duitsland was
werd hij (uiteraard) in de gaten gehouden door de Duitse inlichtingendienst.
Volgens het rapport ging hij gretig vreemd en sloeg bovendien zijn vrouw.
De rapporten werden ontdekt door BND-expert Erich Schmidt-Eenboom, die
verschillende boeken en verhandelingen schreef over de spionagedienst.
Een deel van de informatie blijkt afkomstig van een vrouw die bevriend raakte met Poetins vrouw Ludmilla in
Dresden, waar hij van 1985 tot 1990 de KGB-afdeling leidde. Het zou gaan om een Baltische Russische met
Duitse roots die 'Lenchen Sch' wordt genoemd - ook wel 'Balkon', omwille van haar grote boezem.
Mevrouw Poetin zou bij 'Balkon', een agente die werkte als vertaler, haar hart hebben uitgestort over de
ontrouw en het misbruik van haar toen 33-jarige man. Volgens de Berliner Zeitung heeft Ludmilla hem
beschuldigd van huiselijk geweld en meerdere seksuele affaires. Volgens Bild heeft Poetin ook nog een
buitenechtelijk kind verwekt. Poetin zelf zou ooit over zijn vrouw hebben gezegd dat iedereen die er drie
weken mee kan samenleven een monument verdient, schrijft de Daily Mail.
http://www.welingelichtekringen.nl/16270-putin-zoals-hij-echt-is-slaat-zijn-vrouw-gaat-vreemd.html
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Prikbord nr 270 (leo j.j. dorrestijn)
e

5 colonne
e
Ooit noemde Pim Fortuyn hen de 5 colonne. De lamlendige politici, ambtenaren en bewoners van de
grachtengordel die geen enkel probleem hadden met de toestroom van onaangepaste moslims, illegalen en
liegende asielzoekers. Die iedere toespeling op criminaliteit, misbruik van uitkeringen en schijnhuwelijken
afdeden met: vreemdelingenhaat. Burgemeesters saboteerden de strengere wetgeving van minister Verdonk
en de PvdA dwong een generaal pardon af waarvan het eind nog niet in zicht is. Intussen heeft een
rekensommetje geleerd dat het immigratiebeleid ons land (lees: de staatsschuld) ongeveer 200 miljard heeft
gekost – inclusief uitgaven van lagere overheden, AOW/bijstand, onderzoeken door het ministerie van BuZa,
medisch toerisme en gezondheidszorg, export van uitkeringen en vermogen, en inderdaad uitzettings/terugkeermaatregelen – en ook daarvan is het einde nog niet in zicht. Doch minister Leers laat zich niet
„opjagen‟ door de PVV; door wie dan wel, want de schatkist is leeg!
Criminele organisatie
Aan de directie van een Rotterdams ziekenhuis kan dood door schuld worden verweten, maar niemand werd
gearresteerd. Aan een reeks andere ziekenhuizen kan fraude en oplichting worden verweten, maar
verzekeraars doen geen aangifte. En aan het ministerie voor Volksgezondheid kan het jarenlang saboteren
van de invoering van een computersysteem worden verweten, dat reeds eind 1980 inzicht zou hebben
gegeven in de geldstromen en kosten. Intussen stijgen die kosten met miljarden per jaar zonder dat iemand
om een parlementaire enquête vraagt, waarbij de gigantische bouwprojecten, de „zorg‟, de tandartsen en de
farmaceutische industrie zeker niet buiten schot moeten blijven. De uitvlucht dat het in Duitsland allemaal
nog duurder is, kan dan meteen worden geverifieerd, want dit geldt zeker niet voor België en ook daar zijn
nauwelijks wachtlijsten.
Rekenkamer
Volgens de Algemene Rekenkamer kan mevr. Karimi niet goed uitleggen waar de miljoenen zijn gebleven,
die voor Haïti werden ingezameld. Wie haar goed aankijkt en vervolgens haar inkomen bestudeert, begrijpt
meteen haar uitvluchten. Het geld gaat eerst naar internationale „koepelorganisaties‟ (die door niemand
worden gecontroleerd) en vervolgens naar beweerde „projecten‟. Niets nieuws onder de zon, want zo
verdwenen bij Ontwikkelingssamenwerking miljarden en weet niemand precies wat al die onwetende bobo‟s
de hele dag doen, inclusief het Internationale Rode Kruis. Alleen geld inzamelen en doorschuiven?
Van de 16 miljoen voor de stichting Pink Ribbon werd naar verluidt minder dan € 300.000 aan de
kankerbestrijding besteed.
Gezinshereniging
Sommige ministers wekken de indruk geen zin te hebben om het regeerakkoord uit te voeren, dus gaan ze
maar wat anders doen. Gezinshereniging voor homo‟s door ze hierheen te halen, Almere verder volbouwen
met huizen voor de kinderrijke gezinnen die daar kennelijk allemaal kunnen gaan wonen vanwege de
werkgelegenheid(?), doorgaan met de ontwikkelingshulp ondanks alle vernietigende rapporten, doorgaan
met de miljarden aan subsidies met name ook voor onzinnige milieuprojecten (terwijl de uitstoot in Vlissingen
naar verluidt gewoon doorgaat), geen aanpak van de misstanden bij Justitie, fluwelen handschoenen bij de
aanpak van bonussen en zelfverrijking, geen ingrepen in de verspillingen bij de politie en de UWV, pappenen-nathouden van de NS, de publieke omroepen, de Antillen en de Eerste Kamer, slappe maatregelen tegen
krakers, straattuig en overvallers, benepen bij maatregelen tegen kapers en EU-fraudeurs, geen
klokkenluidersbescherming, en halve maatregelen tegenover Marokko en Turkije.
Zie hier het hervormingskabinet dat zich wil profileren met discussies over het Koningshuis, griffierecht,
waterschappen, bezuinigingen, weigerambtenaren, recht op zelfverdediging en uitzettingsbeleid. Was
minister Verdonk er nog maar…
Onderzoek PVV
De heer Henk Versteeg uit Nunspeet (Tel. 16/11) heeft helemaal gelijk. Als je een onderzoek wil doen naar
de EU – in dit geval de euro – heb je kritische deskundigen nodig, die weten dat ze worden voorgelogen. Zo
gaat de politie doorgaans ook te werk. Dus klopt het eveneens dat een onderzoek namens D66 niets
negatiefs zou opleveren. En dat wie betaalt, bepaalt, wisten we al sinds de „onderzoeken‟ die door PvdAregeringen werden opgedragen plus allerlei ongevraagde adviezen van PvdA-„wetenschappers‟ bij onze
politiek-gekleurde universiteiten.
Benieuwd hoe wetenschappelijk de conclusie van het sociaal-cultureel adviesorgaan is, waarin staat dat
opgeleide mensen met een beter inkomen, blijer zijn en gezonder leven. Dit is al 4000 jaar zo behalve in
Cina waar rijk ook dik inhield.
Rijke landen
De heer Weisglas heeft bij Buitenhof een bekende drogredenering van stal gehaald: we moeten onze
miljarden aan ontwikkelingshulp blijven spenderen, want daarmee komen er toekomstige afzetmarkten. Een
VVD-standpunt dat meer op de belangen van ondernemers let, dan op die van de belastingbetaler. Nog
afgezien van het feit dat nieuwe markten in Derde Wereldlanden nu niet direct zitten te wachten op onze
„innovatieve‟ en concurrerende exportgoederen. Het denken vanuit de stelling dat Nederland nog steeds tot
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de rijke landen behoort, waardoor we ons een gigantische investering in de toekomst kunnen veroorloven, is
kennelijk onuitroeibaar. Ooit lieten dezelfde ondernemers de grenzen openzetten voor gastarbeiders en
vervolgens voor het vrije verkeer van personen en goederen.
Vervolgens werden de voordelen van de euro aangeprezen en de noodzaak van absurde (export)kredieten.
Het resultaat is dat Nederland zijn pensioenen niet meer kan waarborgen, de bestuurders, banken en
verzekeraars niet meer vertrouwt, en VVD-politici als een stel leugenaars beschouwt.
Ron Paul wordt “doodgezwegen” door de pers
door een van onze correspondenten op nov.15, 2011
Onzichtbaar voor de media
De Republikeinse senator Ron Paul wordt door de Amerikaanse maar ook door
de Europese media geboycot wanneer het gaat om de komende Amerikaanse
presidentsverkiezingen. Bij alle samenvattingen van de debatten tussen de
republikeinse kandidaten wordt hij zoveel mogelijk buiten het beeld gelaten. Het
is een “debater” pur sang maar wat hij te zeggen heeft laten de regisseurs in de
meeste gevallen niet zien. Als „winnaars‟ van deze debatten worden steeds de
gladde en glimmend opgepoetste senatoren uitgeroepen, die inhoudelijk eigenlijk
helemaal niets te melden hebben. Deze “Barbie en Ken” figuren domineren de verkiezingsdebatten en
worden door de media, ondanks zware blunders die ze begaan naar voren geschoven als de belangrijkste
presidentskandidaten.
Ongrondwettelijk
Het is niet zo verwonderlijk dat hij wordt geboycot door de persbureaus omdat hij tegen nogal wat “heilige
Amerikaanse huisjes” aanschopt. Hij neemt een aantal standpunten in die, zeker voor de Republikeinen,
volkomen onacceptabel zijn. Zo is hij voorstander van een strikt navolgen van de Amerikaanse grondwet en
stemt regelmatig tegen nieuwe wetten die de macht van de Federale regering vergroten of ongrondwettelijk
zijn. Hij is een fel tegenstander van de “War on Terror” omdat deze teveel uitwerkingen heeft op de
burgerlijke vrijheden. Ook ziet hij de Amerikaanse inkomstenbelasting als een van de meest kwaadaardige
vormen van belasting omdat volgens hem het armste deel van de bevolking en de middenklasse hierdoor
het zwaarst getroffen worden. De wet op de inkomstenbelasting is overigens ongrondwettelijk en is
ingevoerd in 1913 bij de oprichting van de, volgens Ron Paul, eveneens ongrondwettelijke Federal Reserve
System.
Federal Reserve
Hier komen we bij de belangrijkste reden waarom hij wordt genegeerd door de
media. Hij is een tegenstander van de Federal Reserve en komt er openlijk voor
uit dat het afschaffen van de FED een van de eerste maatregelen is die hij zal
nemen als hij tot president wordt gekozen. Hiermee tekent hij in feite zijn
politieke “doodvonnis”. De Federal Reserve is namelijk het lievelingsspeeltje van
de aan de FED verbonden bankiers. Vanaf de oprichting van de FED is de
feitelijke macht in Amerika in handen gekomen van de bankiers en dat laten ze
zich niet zomaar afpakken. Ron Paul beschuldigt de Federal Reserve ervan dat
zij verantwoordelijk zijn voor de hoog- en laagconjunctuur van de economie en
dat zij deze laten bloeien of instorten al naar gelang het de bankiers het beste
uitkomt. Tot nu toe hebben alle presidenten van Amerika die de macht van de
Amerikaanse Centrale banken wilden afpakken of doen verminderen dit met de dood moeten bekopen.
President Lincoln en President James A. Garfield gingen de strijd met de Rothschilds (Second National Bank
of the United States) aan en zijn allebei vermoord. Ook John F. Kennedy had het voornemen om de macht
van de FED aan te pakken en werd 22 november 1963 vermoord tijdens een rijtoer door Dallas (Texas). Zijn
broer, Robert Kennedy, had eveneens het voornemen om de FED vergaande beperkingen op te leggen, of
zelfs af te schaffen, maar werd op 6 juni 1968 tijdens zijn verkiezingscampagne voor het presidentschap in
Hotel Ambassador in Los Angeles neergeschoten. Een dag later stierf hij aan zijn verwondingen op 42-jarige
leeftijd. Het overgrote deel van de westerse nieuwsagentschappen is in handen van de banken en verklaart
waarom Ron Paul zo opzichtig buiten de media wordt gehouden. Onder een groot deel van de jongeren in
Amerika is hij immens populair en deze jongeren bepalen in steeds belangrijkere mate wie de volgende
president gaat worden. Het is daarom in het belang van de financiële sector hem zoveel mogelijk buiten de
publiciteit te houden. Als voorzitter van de Commissie die het functioneren van de Federal Reserve
onderzoekt waren de nieuwsbureaus niet in staat om hem uit de media aandacht te houden en werd hij zo
populair dat hij in de opiniepeilingen al gestaan heeft op 41% van de stemmen tegen Barack Obama 42%.
Nu hebben ze hem de „oorlog‟ verklaard en laten ze zo min mogelijk van hem zien. Dat dit ten koste gaat
van zijn kansen moge duidelijk zijn.
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Een opzienbarende kijk op het wereldgebeuren
Door: Mathieu, november 18, 2011
Er zijn zo verschrikkelijk veel zaken ( ideeën ) in de wereld gebracht door zogenaamde “experts” of
“Bijbeluitleggers” en iedereen neemt dat maar klakkeloos aan.
Ik dacht: laat ik eens zelf wat onderzoek doen.
Het verhaal gaat dat er een grote verdrukking zal komen van zeven jaar, met daarvoor een opname van de
Gemeente.
Simpel feit: het staat er niet!
Er zal een verbond gesloten worden, dat klopt. Maar Daniël 9:27 stelt dat de antichrist een verbond zal
bekrachtigen. Er is geen andere conclusie mogelijk dat dit dus een verbond moet zijn wat al eerder is
gesloten.. en dáárna.. wordt bekrachtigd, c.q. versterkt, c.q. nieuw leven wordt ingeblazen voor een
specifieke tijdspanne van zeven jaar.
Wat hebben we dus tot dusver:
Het tot stand komen van de Staat Israël binnen één dag, zoals voorspeld.
Het tot stand komen van een groot Imperium de EU. We zien in de EU bijvoorbeeld duidelijk de mix tussen
ijzer, leem en klei. Samen één geheel en toch ook weer niet. Sommige landen zijn sterk, anderen zijn weer
zwak.
Daniël heeft het verder over tien hoorns op de kop van het beest. En wat zijn de tien hoorns? Dat wordt later
elders in de Bijbel uitgelegd. De tien hoorns zijn tien koninkrijken / landen die de macht zullen hebben
In 1995 ontstaat er de WEU West Europese Unie. Een militaire alliantie van tien naties, welke de KERN
vormen van de EU. Dus we zien het Beest Imperium (EU) met een machtskern van tien koningen (WEU).
Deze WEU is vertegenwoordigt in de Raad van Europa, de ware zetel van macht in de EU.
Dan zien we dus een kleine hoorn “opkomen”. Dat is de antichrist. En deze hoorn moet A) op de één of
andere manier gelinked kunnen worden aan het nummer 666 en B) hij moet een duidelijke connectie hebben
met het Midden Oosten (vanwege het verbond dat gesloten en later bekrachtigd is).
We zien dan dat de WEU een “functie vacant” heeft voor EU hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlands
Beleid, onder article #666. Daar is de eerste link en de eerste wegwijzer. Dit moest een “sterke en krachtige
persoonlijkheid” zijn met verstand van zaken.
Vanaf het moment dat er gesproken wordt over “vrede en veiligheid” (de tweede wegwijzer) zien we een
kandidaat pijlsnel de politieke ladder opklimmen. Dat is Javier Solana. Lid van de Club van Rome, tevens
een Bildenberger, een militair genie.
Hij werd Secretaris-Generaal van zowel de Raad van Europa als de WEU. Dus de machtigste man in het
Imperium. Heeft zijn eigen bevoegdheden geschreven: Recommendation 666 met daarin de bevoegdheid
om in geval van een (door hem zelf te bepalen crisis) de complete WEU over te nemen. (nu met het Verdrag
van Lissabon betekend dat niet de tien permanente lidstaten van de WEU maar de WEU + 27 EU lidstaten).
Dat is dus hele andere koek. Van deze bevoegdheid heeft hij ooit één keer gebruik gemaakt toen hij nog
Secretaris Generaal van de NAVO was ( kun je het je voorstellen WAT voor een functies hij bekleed heeft en
wat voor een persoon hij dan moet zijn??) het bombarderen in de Servië – Kosovo oorlog. Door middel van
Recommendation 666 heeft hij toen de macht opgeëist en ingegrepen. (men noemde dit “the Solana coup”).
Maar wat veel mensen vergeten: vanwege het feit dat Solana Secretaris Generaal van zowel de WEU áls
Raad van Europa was, was het eigenlijk Solana die ZICHZELF deze bevoegdheden gegeven heeft.
Tegelijkertijd was hij EU hoge vertegenwoordiger van Buitenlands Beleid. Wierp zich overal ter wereld op als
vredesstichter. Zo ook in het Midden-Oosten en zo is de connectie met Israël gemaakt. Aanwijzing nummer
3 dus. Dan zien we dat hij een vredesverbond sluit ( ja, een vredesverbond!) tussen de WEU en een aantal
landen in het Midden-Oosten waaronder Israël die als eerste tekende. Dit was het zogenaamde Barcelona
Process of ook wel Euro Mediterrane Partnership for Peace (EuroMed). Daarna zien wij dat hij (Solana
PERSOONLIJK als initiator) dit eerdere vredesverbond versterkt voor een specifieke tijdspanne van maar
liefst… ZEVEN JAAR met na drie en een half jaar een tussen evaluatie voor ISRAËL. “in het midden van de
jaarweek” wil niet per sé zeggen: exact het middenpunt. Wij bevinden ons nog steeds in het midden van die
zeven jaren. Wat denk je van Hoofd van het Midden-Oosten Quartet? weer een aanwijzing. Direct betrokken
bij het Midden-Oosten, waar het ook over gaat.
Nu zouden bij jullie de alarmbelletjes moeten beginnen te rinkelen. Maak maar eens een kansberekening en
ik garandeer je dat je kippenvel gaat krijgen!
Maar toen haakten er een aantal wachters op de muur af. Solana ging “aftreden”. Met pensioen naar verluid.
Hadden we met zijn allen beter opgelet, dan hadden we moeten weten dat dit OOK profetisch is. Maar wij
mensen kijken vaak niet verder dan onze neus lang is. Er staat iets in de Bijbel omtrent de antichrist “hem
zal het koninkrijk niet gegeven worden.. MAAR .. door vleierijen zal hij het weten te verkrijgen”. Vervolgens
gaan we verder kijken. Herman van Rompuy de EU president is een domme Belg. Een nobody. Catherine
Ashton is uit hetzelfde hout gesneden. We doen vervolgens weer veel zelfonderzoek, hebben veel contacten
met de USA, Zuid Afrika en Duitsland en bemerken dat Solana … niet met pensioen is gegaan maar
werkzaam is onder de radar. Slimme zet. Dit geeft hem meer vrijheden.
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Aanwijzing 1: Solana mocht niet met vakantie totdat het gedonder met Griekenland voorbij was. (al een tijdje
geleden, maar who the fuck .. welke werkgever denkt iemand die met pensioen is en afgetreden is nog te
kunnen vertellen dat ie niet met pensioen mag gaan??? Tenzij.. hij dus helemaal niet met pensioen is.
Aanwijzing 2: Brussel belt Solana nog iedere dag voor advies. (dus.. de Raad van Europa, WEU, de tien
hoorns, vragen Solana nog steeds om advies). Hmm..
Aanwijzing 3: recent door diverse EU top politici laten doorschemeren: “call for Solana gets louder and
louder”.
Aanwijzing 4: Maakt deel uit van diverse organisaties voor “global goverment”, en is zelf de grootste
voorstander van een Global Goverment”.
Aanwijzing 5: privé adviseur van Catherine Ashton. En het lijkt alsof Ashton met opzet is gekozen voor deze
functie. Want iedereen is het er over eens: Ashton is een totale mislukking. “hoeveel beter ging het met de
EU toen Solana nog Hoge Vertegenwoordiger was..”.
Wat te denken van wat er gebeurd in het Midden-Oosten? “Twee Staten Oplossing” , komt allemaal uit de
koker van Javier Solana. En indien Israël hiermee niet akkoord gaat, “dan zal dit moeten worden
opgedrongen”. Het was Solana die hiertoe opriep.
Ook dit gaan we straks over niet al te lange tijd zien gebeuren.
Nu zien we dus een aantal zaken op hetzelfde moment gebeuren. Het EU beest heeft een dodelijke
hoofdwond opgelopen door de financiële en economische crisis: de komende “dood” van de Eurozone. Je
ziet wat er in Openbaring 6 gebeurd vlak vóór de opkomst van de antichrist. Financiële en economische
crisis, “hoofdwond” en uitrukking van drie van de oorspronkelijke hoorns van Daniëls profetie. Dit is allemaal
met elkaar verbonden kwam ik later achter. De financiële en economische crisis zal leiden tot de opkomst
van de antichrist die de macht zal krijgen voor 42 maanden = 1260 dagen = 3,5 jaar. maar vóór zijn komst
zullen drie hoorns worden uitgerukt. En die uitrukking of ontworteling staat in verband met de crisis in de EU.
Griekenland moest zijn soevereiniteit aan het beest Imperium opgeven. Griekenland behoorde tot de WEU.
– uitrukking van hoorn # 1 (?)
Italië moest zijn soevereiniteit aan het beest Imperium opgeven. Italië behoorde tot de WEU. – uitrukking van
hoorn # 2 (?)
Er zijn meerdere EU landen die het zwaar hebben. Maar daarvan is Spanje het land dat verkeert in het
zwaarste financiële onweer. Derhalve gok ik op Spanje als derde WEU staat die omvalt en zijn soevereiniteit
zal moeten opgeven. Spanje is Solana‟s THUISLAND. Hij is direct betrokken bij de regering van Spanje
waarvoor hij een security document heeft ontworpen. Solana zit in het crisis management.
Ik gok op Spanje dat zijn soevereiniteit aan het imperium zal moeten opgeven. Spanje behoort tot de WEU.
– uitrukking van hoorn # 3 (?)
Hetgeen NU gebeurt in het Midden-Oosten hangt nauw al dan niet direct samen met de opkomst van de
antichrist. Er staat geschreven in een document dat ALLEEN een VOORMALIG EU Hoge
Vertegenwoordiger de functie van Catherine Ashton zal kunnen overnemen. Als het flink gaat escaleren in
het Midden-Oosten, is het mijn opinie dat het Beest in crisis met een Midden-Oosten beleid van lik mijn
vestje, terug zal grijpen naar de oude bekende beleid van de persoon onder wie de EU opbloeide als nooit
tevoren: dat van Javier Solana. ONTHOUD dat alleen de functie van EU Hoge Vertegenwoordiger voor
Buitenlands Beleid direct gelinked is aan Recommendation 666.
Dit is slechts een kleine greep aan interessante punten. Maar ik zet mijn centen op hetgeen boven
geschreven is. Mijns inziens kan dit niet berusten op toeval.
Verder weet ik dat er diverse visies zijn met betrekking tot het tijdstip van de opname van de Gemeente van
Christus ( de pré, midd en post trib). Ten eerste bestaat er niet een 7 jarige grote verdrukking maar een
grote verdrukking van 3,5 jaar welke zal beginnen met de Gruwel der verwoesting. Dus kun je de visie “midd
trib” middenin de zeven jaren van verdrukking wegstrepen). Wederkomst en Opname in hetzelfde tijdframe
proberen te drukken gaat mijns inziens ook niet werken omdat omstandigheden tegengesteld zijn.
Pré trib is wat mijns inziens overblijft (openbaring 3:10 ik zal uw redden uit de ure der verzoeking). Maar dit
zou kunnen plaatsvinden vlak voor of vlak na het aan de macht komen van de antichrist voor 3,5 jaar.
My 2cents.
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