Inhoudsopgave NIEUWSBRIEF nr. 140 – 29.11.2011
Maandagmorgen briefing (Week 46, 2011) ....................................................................................................... 3
Climategate 2.0 is een feit ................................................................................................................................. 4
We krijgen tegen- tegen-tegenwind ................................................................................................................... 5
Explosies Iran mogelijk toch door Stuxnet; Arabische Golfstaten willen snel aanval op Iran ........................... 6
Uitgelekt document: Duitsland wil meerdere landen uit eurozone kunnen zetten............................................. 7
Ongekende zeespiegeldaling in 2011 ............................................................................................................... 7
'Russische oorlogsschepen naar Syrië om Westerse invasie af te weren' ....................................................... 8
International Forecaster: FED plant dollar devaluatie en invoering nieuwe munt in 2012 ................................ 8
Ark van Noach gevonden, resten zijn echt ........................................................................................................ 9
Mobilisatie oproep leger..................................................................................................................................... 9
Georgië mogelijk toch NAVO lid; Rusland waarschuwt voor nucleair conflict................................................. 10
Implanteerbare biochip bij mens komt steeds dichterbij .................................................................................. 11
Het meest verbazingwekkende verhaal dat ik ooit gehoord heb – Obama ..................................................... 12
DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Deel 1 ........................ 14
DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Deel 2 ........................ 28
Veranderingen op Aarde!................................................................................................................................. 40
Magnesium - het best bewaarde geheim tot gezondheid en verjonging ......................................................... 42
Virtueel computermodel bewijst dat God en onsterfelijke ziel kunnen bestaan .............................................. 44
De Waarheid over UFO‘s en Aliens ................................................................................................................. 46
John Todd: De Illuminati en Hekserij ............................................................................................................... 48
Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2012 bekend ! ............................................................................................ 52
Eén van de gevaarlijkste virussen ooit gemaakt ............................................................................................. 54
De autoriteiten in de V.S. gaan eindelijk de waarheid omtrent de chemtrails blootgeven. ............................. 55
Machtsovername Europa door globalistische alliantie Goldman Sachs - Vaticaan ........................................ 56
Nieuwe wet moet miljoenen Russen monddood maken ................................................................................. 57
John F Kennedy durfde zich tegen Israël te verzetten .................................................................................... 57
NAZI‘s op de Maan? Nieuwe Film ‗Iron Sky‘ ................................................................................................... 58
Rusland dreigt Israël weerloos te maken tegen Iraanse raketten ................................................................... 59
Waarschuwing dreiging grote aardbeving ....................................................................................................... 60
Nieuw wetsvoorstel betreffende voedsel in Nieuw-Zeeland ............................................................................ 60
Gerald Celente – Haal al je geld van de bank ................................................................................................. 61
Architect van de reactor Fukushima‘s 3 waarschuwt voor massale hydrovulkanische explosie .................... 62
Amerikanen ontwikkelen ‗cyborg-insecten‘...................................................................................................... 62
De komende Europese Superstaat die Duitsland plant – uitgelekt document ................................................ 63
Russische technici installeren S-300 raketten in Syrië .................................................................................... 64
Burgers als spionnen ingezet in Engeland ...................................................................................................... 64
Dossier Henry Kissinger .................................................................................................................................. 65
VN wilde met Europese steun Gadaffi prijs voor mensenrechten geven ........................................................ 67
Dossier ―Prince of War‖ Barack ‗King‘Hoessein Obama ................................................................................. 68
Obama stelt verplaatsing Ambassade naar Jeruzalem opnieuw uit ............................................................... 86
Barack Obama geeft Mary Robinson een onderscheiding .............................................................................. 88
Nederlanders maken dodelijk griepvirus ......................................................................................................... 89

Nieuwsbrief nr. 140 – 29 november 2011 - pag. 1

Dossier Bill en Hillary Clinton .......................................................................................................................... 90
Tweede steen gevonden in oude mayastad die verwijst naar eindtijd 2012 ................................................... 97
Universiteit Leuven constateert machtsovername Brussel door moslims ....................................................... 98
Ook vertrouwen in België weg; Duitse AAA rating op de tocht ....................................................................... 99
Verkeersboetes lopen fors op in 2012 ........................................................................................................... 100
BIOCHIP 666 ................................................................................................................................................. 100
Prikbord nr 271 (leo j.j. dorrestijn) ................................................................................................................. 102
Numerologie .................................................................................................................................................. 102
Het fenomeen: OBAMA ................................................................................................................................. 104
Interventie in Syrië ―op komst‖ ....................................................................................................................... 106
EU-officials: Reddingsfonds mislukt; Credit Suisse: Dit zijn de laatste dagen van de euro .......................... 107
Obama en Monsanto ..................................................................................................................................... 108
10 tips voor uw zorgverzekering .................................................................................................................... 110
South Pole Telescope (S.P.T.) ...................................................................................................................... 112
Microsoft wil patent op systeem dat personeel in de gaten houdt ................................................................ 112
Is er een Media Blackout op grote stralingsvergiftiging in de VS? ................................................................ 113
UFO‘s & Project Blue Beam – het Disclosure Project ................................................................................... 114
Babysoep 4000 dollar .................................................................................................................................... 115
Rechtszaak aangespannen tegen westerse kopstukken wegens biljoenendiefstal ...................................... 116
Beatrix, Shell, milieu en miljarden ................................................................................................................. 117
Gebieden waar voedsel reeds radioactieve straling kan bevatten ................................................................ 118
Politici forceren Verenigde Staten van Europa .............................................................................................. 119
8.000 IE vitamine D per dag als wonder tegen ziekten ................................................................................. 120
Britse ambassades bereiden zich voor op instorten eurozone en uitbreken rellen ....................................... 122
Mexicaanse archeologen vinden tweede Maya verwijzing naar 2012 .......................................................... 123
27 november 2011De Elite ONTHULDE hun plannen om WOIII te starten .................................................. 124

Nieuwsbrief nr. 140 – 29 november 2011 - pag. 2

Maandagmorgen briefing (Week 46, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 21-11-2011
The empire strikes back.....De media, politici uit het aloude links-rechtsparadigma, banken en complete regeringen, ze hebben maar moeilijk
met de ―swarm‖ (standpunten en ideëen van miljoenen mensen
gebundeld) beweging #occupy. Twee maanden na het begin van de
eerste demonstraties op Wallstreet weigert de virale-protestbeweging te
verdwijnen. Het moment is gekomen dat de handschoenen, bij de
gevestigde orde welteverstaan, worden uitgetrokken. Van geruchten
over zelfmoorden en verkrachtingen in verschillende occupy-kampen, de Hollandse infra-rood-camera‘s op
het beursplein of het ―intrekken van uitkeringen‖ (tip voor politici en journalisten die niet snappen dat de 99%
zich niet alleen tegen banken richt maar het complete tot het bot toe corrupte parlementaristische
―democratische‖ stelsel: lees The Occupied Wallstreet Journal) tot ontruiming wegens
―schoonmaakwerkzaamheden‖. Alle vuile trucs komen uit de kast. Als dat niet helpt, blijft er niets anders over
dan staatsgeweld. En de ontmaskering van de zogenaamde vrijheden in landen met (statistische)
―volksvertegenwoordiging‖ als politiek systeem. In spiegelbeeld zwaaien de politie-knuppels ook weer op het
Tahrir-plein in Cairo, de plaats die dient als inspiratiebron voor alle huidige wereldwijde protesten. Zijn we
toch allemaal Egyptenaren.....
Nou, Frau Merkel, het is aan u. Bent u slechts aan het schaduwboksen, om het Duitse electoraat niet al te
zeer tegen de haren in te strijken, en gaat u, na zorgvuldig het genoemde electoraat daarop te hebben
voorbereid, akkoord met het bijdrukken van Euro‘s, het monitiseren van schuld. Of houdt Duitsland de poot
stijf, en heeft het zoveel invloed om uiteindelijk Brussel tot de neofeodale überlord van ons allen te maken,
inclusief de optie om landen uit de Euro te gooien (de controlled default)?
In het slotstuk van het Griekse drama ―Euro‖ draait het vooral om macht. Gaat de geldpers aan en blaast de
munt zichzelf en de Europese Centrale Bank op om zombie-banken te redden (de ECB is geen Amerikaanse
FED, de Euro wordt niet als de dollar gedekt door internationale handel in grondstoffen en het machtigste
leger dat deze planeet ooit heeft gezien) en wordt de ―vampire squid‖ Goldman Sachs de overlord van
Europa? Of Duitsland wil of niet, de ECB houdt op dit moment Spanje en Italië in leven. De kapitaalvlucht uit
Europa is ongekend (zelfs Nederlandse pensioenfondsen, om nog iets van geld over te houden, dumpen
massaal Europees papier) en de ―redding‖, de super-CDO EFSF, bleek niets anders dan dom propagandageouwehoer van politici in de hoop de ―markt‖ voor de gek te houden. De Euro dreigt niet eens de kerst te
halen. Enter Duitsland. Het economische powerhouse van Europa weigert (tot nu toe) mee te werken aan
inflatoire zelfmoordpogingen. Duitsland rekent nog. De grootverdiener aan de Euro (export-overschot, met
zeer lage loonkosten) wil het project dat zoveel aandeelhouderswaarde heeft gebracht nog niet opgeven.
Omgeslagen ziet de schuldsituatie in de Eurozone er veel beter uit als in Engeland, Amerika of Japan. De
kredietcrisis van 2007/2008 heeft door het overhevelen bankschuld door derivaten-gokkerij richting de
overheden veel overheidshuishoudingen aan het kraken gebracht, maar daar tegenover staat de kans om
wellicht iets van de miljarden terug te verdienen via belasting op de handel in financiële producten (Duitse
wens) en de winsten uit de door Europa opgelegde ―bezuinigingen‖ in de verschillende lidstaten (de shock).
Bovendien is een consolidatie van macht in het Brusselse geen slecht idee zolang die macht vooral opkomt
voor de belangen van het Duitse kapitaal.
Iran
―Diep bezorgd‖ is de VN-atoomwaakhond IAEA volgens een ingebrachte resolutie over de mogelijke militaire
toepassing van Iran‘s atoomprogramma. Hoewel de argumenten van de organisatie voor deze ―bezorgdheid‖
aan alle kanten worden ontmaskerd als politiek ingegeven onzin, zoals al jaren de berichtgeving over de
vermeende Iraanse bom met zes korrels zout gegeten kan worden, lijken China en Rusland vooralsnog de
schouders te sluiten met de Verenigde Staten in hun opstelling rond de IAEA en de zogenaamde
―contactgroep‖ van zes (Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, VS, Rusland, China). Dat de resolutie niet
oproept tot sancties tegen Teheran of een verzameling van de Veiligheidsraad wordt algemeen gezien als
―compromis‖ aan de beide landen.
Uit Iran klinkt nog een dankwoord aan de IAEA: fijn dat nu de namen van onze nucleaire wetenschappers
openbaar zijn en de Mossad en CIA verder kunnen werken aan hun dodenlijstjes.
Syrië
Langzaam maar zeker beweegt de situatie in Syrië zich richting een totale burgeroorlog. Iets wat de
Russische minister van Buitelandse Zaken Serge Lavrov onderstreept. ―Het buitenland verslechtert de
siuatie in Syrië‖, noteerde de minister na een topontmoeting met de EU-chef voor buitenlandpolitiek
Catherine Ashton. ―De Arabische Liga moet haar invloed gebruiken om alle partijen te dwingen het geweld te
stoppen. Noch de Liga, noch de westerse staten mogen slechts de Syrische president Assas voor het
geweld verantwoordelijk houden.‖ Een dialoog beginnen met het regime, met als voorwaarde dat het regime
is gevallen, is volkomen nutteloos.
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Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton ziet de situatie in Syrië escaleren maar ziet
vooral het Assad-regime als hoofddader. De beide politici zijn met name geshockt door de brutale aanvallen
van het zogenaamde ―vrije Syrische leger‖ op posten van de geheime dienst in Damascus. Niemand weet
precies wie dit ―vrije leger‖ zijn, al wordt aangenomen dat dit deserteurs zijn uit het regulaire Syrische leger.
Niet alleen is Syrië ondertussen uit de Arabische Liga gegooid, het land kan nu ook rekenen op nieuwe, door
het westen ingebrachte, resoluties van de VN-veiligheidsraad waarin het geweld wordt veroordeeld en,
belangrijker, tot bescherming van de burgers van Syrië wordt opgeroepen. Geruchten doen de ronde dat
Turkije en Jordanië al zogenaamde ―save havens‖ willen openen op Syrische grondgebied waarin burgers
onder dekking van het Turkse of Jordaanse leger bescherming kunnen zoeken. Frankrijk en Engeland
zoeken ondertussen contact met de ―Syrische oppositie‖, al verklaart dit stuk van The Independent
tegenstrijdig dat ―de oppositie zich moet organiseren en een beleid uitstippelen‖.
Rusland, dat na de ―les‖ van Libië alle ―resonibility to protect‖ resoluties van de VN dreigt af te schieten,
stuurt al oorlogsbodems richting Syrische havens.
Rusland
Zonder de Verenigde Staten en de NATO werkelijk te noemen, waarschuwt de Russische chef van staven
voor een mogelijke atoomoorlog als gevolg van ―instabiliteit‖ in de regionen rond de zogenaamde Russische
―onderbuik‖. Nikolai Makarov ziet vooral de agressieve houding van de Baltische staten richting Rusland en
het mogelijk toetreden van de Oekraïne en Georgië tot de NATO als problematisch maar wijst ook op de
situatie in Afghanistan en Pakistan en zelf de mogelijke aanval tegen Iran (of lees: het domino-effect van
Libië, via Syrië richting Teheran). In bepaalde situaties kan Rusland zich niet meer militair terughouden
schetst Makarov. Dat terwijl Rusland sinds een aantal jaren haar nucleaire doctrine heeft aangepast voor
een zogenaamde ―pre-emptive‖ nucleaire slag (de oude Sovjet doctrine is altijd op verdediging gebaseerd
geweest). Hiermee spiegelt het Russische leger de strategie van de Verenigde Staten en de NATO, die al
langer een ―nucleaire eerst-slag‖ in hun arsenaal hebben.
Libië
Dat is een verrassing: een Amerikaan komt aan het hoofd van de niet gekozen Libische regering. Ghadaffizoon Saif Al Islam is nu, minus een paar vingers, ook gevangen genommen door Libische rebellen.
Somalië/Kenia
Het Keniaanse offensief in Somalië is compleet vastgelopen. Weken na de inval zijn zelfs niet de meest voor
de hand liggende doelen bereikt en is het Keniaanse leger vastgelopen in de modder (regenseizoen,
briljante timing voor een offensief). Dus kijkt het land nu naar haar broodmeesters voor wie zij de
huurlingenopdracht uitvoert. Zo sluit Kenia een pact met Israël voor militaire samenwerking. De Verenigde
Staten mogen beter hun best doen om informatie over de situatie in Somalië te leveren.
Synthetisch terreur
Dat vrijwel ieder ―terreur-complot‖ in de Verenigde Staten wordt ―opgezet‖ door de FBI begint op meer en
meer kritiek te stoten. In duitsland blijkt de binnenlandse veiligheidsdienst wel erg nauw samen te werken
met moordlustige neonazi‘s. Zozeer, dat het hele nazi-gebeuren eruit begint te zien als een speeltje van de
Duitse staat.
USA vs China
Een nieuw supersonisch wapen en militaire basissen in Australië: de VS bereiden zich voor op confrontatie
met China in de achtertuin van het land. De geluiden uit Washington beginnen bijzonder agressief te
worden.
Mumia Abu-Jamal week 46
Bron en video: http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_46_2011/

Climategate 2.0 is een feit
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 23-11-2011
Ai, ai, ai......het ziet er naar uit dat het zogenaamde ―Climategate‖ een
tweede ronde in gaat. Nieuwe batches met emails, nieuwe onthullingen
over de werkmethoden van Michael E. Mann, Phil Jones en collega‘s. Op
de verjaardag van Climategate 1.0. Hier de goodies via Wattsup en hier via
het Zaplog.
Jones: I‟ve been told that IPCC is above national FOI Acts. One way to cover yourself and all those working
in AR5 would be to delete all emails at the end of the process
Welnu, dat is eventjes fout gelopen. Hans, aan het werk!
http://zapruder.nl/portal/artikel/climategate_20_is_een_feit/rss
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We krijgen tegen- tegen-tegenwind
Bron: De pers
Iedereen schrok van de sombere waarschuwing van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Maar u schrok
niet hard genoeg: het gaat de komende jaren nog veel slechter dan u denkt. Wat gaat het goed met
Nederland. Op ongeveer alle fronten staan we hoog of bovenaan in de rangorde: inkomen,
werkgelegenheid, overheidsfinanciën, vrije tijd en levensgeluk – we hebben nauwelijks iets te klagen. Van
het pas verschenen De Sociale staat van Nederland 2011 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
krijg je een goed humeur. Maar zo goed blijft het niet, waarschuwt het SCP. De bezuinigingen hakken erin,
vanaf volgend jaar gaat iedereen last krijgen van de crisis. Nederlanders weten dat zelf ook: tweederde
denkt dat het de verkeerde kant op gaat. Doorgeslagen pessimisme? Nee hoor, u heeft het bij het juiste
eind. Alleen bent u nog wat te optimistisch omdat u (bijna) allemaal nog een baan heeft en nog maar een
klein beetje koopkracht heeft ingeleverd. In werkelijkheid stevenen we af op jarenlange economische
stagnatie, toenemende werkloosheid, verdere uitkleding van de verzorgingsstaat, sterk stijgende zorgkosten,
een crisis op de woningmarkt, onrust over pensioen, spanningen door de toestroom van Oost-Europeanen
en politieke onbestuurbaarheid. Als de euro chaotisch uiteenvalt, gebeuren al deze dingen in hun ergste
vorm. Vinden we uiteindelijk een oplossing, dan kijken we aan tegen misschien wel een decennium van heel
matige groei, voorafgegaan door een recessie. Afgelopen kwartaal kromp de economie, en het ziet er
volgens de meeste economen naar uit dat ook de eerste helft van 2012 rode cijfers laat zien. Daarna gaat
het niet veel beter, omdat herstel na een financiële crisis in de regel veel langer duurt dan herstel na een
gewone recessie. Daar komt bij dat door de eurocrisis de kredietverlening van banken weer tot stilstand
komt – een nieuwe kredietcrisis is onderweg. De recessie betekent hoogstwaarschijnlijk dat het kabinet meer
gaat bezuinigen, waardoor de koopkracht verder daalt. Ook de vergrijzing zorgt voor pijn in de portemonnee.
De zorgkosten stijgen explosief. Reken op veel hogere premies en een verder uitgekleed basispakket.
Loeiend duur
Verlies aan koopkracht wordt niet gecompenseerd door lagere energiekosten, zoals vroeger in een recessie.
Benzine blijft door schaarste loeiend duur, net als gas en elektriciteit. Het tijdperk van de goedkope fossiele
brandstof lijkt voorbij – ook dit hindert het herstel. Tel hierbij op dat de woningmarkt een crisis tegemoet
gaat. De huizenprijzen dalen nog jarenlang, wat funest is voor het vertrouwen in de economie. Het begint
door te dringen dat onze grote hypotheekschuld – relatief de grootste ter wereld – als een molensteen om de
nek hangt. Zo ongeveer de helft van de huishoudens heeft straks een schuld die hoger is dan de waarde van
het huis, wat de huizenmarkt vanwege het restschuldrisico verder op slot zet. Bovendien hebben veel
huishoudens veel te veel geleend ten opzichte van hun inkomen. Dat maakt hen kwetsbaar voor
tegenslagen. De grote pensioenonrust maakt de stemming er niet beter op. Veel fondsen moeten korten op
de uitkering, want er is te weinig geld in kas. Hier is Nederland helemaal niet klaar voor, nadat de fondsen
jarenlang mooi weer hebben gespeeld. De onzekerheid over pensioen neemt met het nieuwe
pensioenstelsel alleen maar verder toe, nu iedere garantie uit het stelsel verdwijnt. Het is om al deze
redenen onvermijdelijk dat de werkloosheid gaat stijgen. Dat zal hoogopgeleiden het minst raken, omdat er
meer vraag naar deze groep is door vergrijzing. De malaise raakt vooral de onderkant van de arbeidsmarkt.
De grimmigheid neemt toe door de toestroom van Oost-Europeanen, over moslims hebben we het al niet
meer. Nu zijn er tussen de 200.000 en 300.000 Polen, Bulgaren en Roemenen in Nederland. In 2015 ligt dat
aantal een stuk hoger, zeggen onderzoekers, want ze blijven komen. Polen mogen hier al zonder
vergunning werken, en dat is straks ook zo voor Bulgaren en Roemenen. De wereld van uitbuitende
werkgevers, louche uitzendbureaus en huisjesmelkers groeit zo, ook door het ontbreken van goed beleid.
Forse maatregelen vanuit Den Haag zouden veel ellende nog kunnen verzachten. Maar daar hoeven we niet
op te rekenen. Het Nederlandse politieke landschap is de afgelopen jaren grondig veranderd – en niet ten
goede. Ons land stond niet bekend vanwege zijn krachtdadig bestuur; in de komende jaren dreigt volledige
verlamming van de politieke besluitvorming.
Politiek
De oude wijze van kabinetten formeren heeft afgedaan. Er zijn geen grote volkspartijen meer, en het
politieke midden is verdwenen. Het CDA glijdt steeds verder af richting de christelijke splinterpartijen, en de
PvdA is leeggelopen richting SP en PVV. Daardoor kan er niet meer vanuit dit centrum worden ‗gedacht‘ en
geopereerd, waarbij ofwel linkse ofwel rechtse coalitiepartners werden gezocht. De Haagse politiek wordt
voor-taan beheerst door vier praktisch even grote partijen die elkaar met argwaan bezien: aan de
rechterzijde zijn dat PVV en VVD, aan de linkerzijde PvdA en SP. De afkeer tussen links en rechts, maar ook
de afkeer bínnen deze twee vleugels, is dermate groot dat effectieve kabinetten vrijwel onmogelijk zijn
geworden. Er komen wankele coalities, gebaseerd op zielloze compromissen, die niet in staat zullen zijn
ingrijpende maatregelen door te voeren. De PVV dan wel de SP zullen hard noodzakelijke sociaaleconomische maatregelen tegenhouden. Ook wat Europa betreft zullen beide partijen voortdurend op de
rem trappen. En daarmee verdwijnt ons laatste stukje Nederlandse invloed op de EU-besluitvorming. We
zullen voortaan door Brussel voortgesleurd worden. De politieke besluitvorming wordt door dit alles traag,
vaak onvolledig, vaak ondoordacht. Het is precies wat u zegt: de verkeerde richting.
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Explosies Iran mogelijk toch door Stuxnet; Arabische Golfstaten willen snel aanval op Iran
Lancering van een Iraanse Sejil-2 ballistische raket, het type dat afgelopen zaterdag mogelijk door het Stuxnet virus geëxplodeerd zou zijn.
Na diepgaand onderzoek lijken de feiten er voorlopig op te wijzen dat de
enorme explosies op een raketbasis van de Iraanse Revolutionaire
Garde zijn veroorzaakt door óf een technische fout, óf een fout in het
computersysteem dat de ontplofte Sejil-2 ballistische raket controleerde.
Iran vreest nu dat deze fout werd veroorzaakt door het teruggekeerde
Stuxnet computervirus, en dat de geleidingssystemen van alle andere
Iraanse raketten eveneens zijn geïnfecteerd. Ondertussen zouden diverse Arabische Golfstaten achter de
schermen Amerika zover proberen te krijgen om nog dit jaar Iran aan te vallen. Volgens de Iraanse
Revolutionaire Garde liet de beste raketexpert van het land, generaal-majoor Hassan Moghaddan, afgelopen
zaterdag zijn collega's een nieuwe raketkop zien die in staat is om een nucleaire lading te vervoeren. Op het
moment dat Moghaddan de werking van de kop via een computersimulatie op een groot scherm liet zien,
zou deze raketkop zijn geëxplodeerd, waarna vervolgens ook de raketbrandstof ontplofte. Dit verklaart
waarom er afgelopen zaterdag op het 52 vierkante kilometer grote militaire Alghadir complex kort na elkaar
twee enorme knallen werden gehoord, die in het op 45 kilometer afstand gelegen Teheran ruiten deed
sneuvelen. Omdat niet één van de experts het overleefde en de explosies alle installaties binnen een straal
van een halve kilometer verpulverden, hadden de onderzoekers geen getuigen en geen hard bewijs om een
definitieve conclusie te trekken. Iraanse inlichtingendiensten gaan daarom uit van twee mogelijke
verklaringen. De eerste is dat de CIA, de Mossad of een andere buitenlandse geheime dienst wist te
infiltreren in het team van raketexperts, en dat deze agent de computer de opdracht gaf om de raketkop op
een bepaald moment te laten exploderen.
Stuxnet teruggekeerd? - Duqu virus
De twee theorie wordt aannemelijker geacht en behelst de mogelijke terugkeer van het Stuxnet
computervirus. Stuxnet zou ongezien de computersystemen van de raket zijn binnengedrongen en deze
hebben laten exploderen. Deze verklaring baart de Iraanse leiders grote zorgen, want dit zou betekenen dat
-juist nu de spanningen met Israël en de VS steeds verder oplopen- alle ballistische Shahab-3 en Sejil-2
raketten geïnfecteerd zijn en daarom niet kunnen worden ingezet. In het Westen denkt men dan ook dat de
bevelhebber van de Iraanse strijdkrachten, generaal Hassan Firouz-Abadi, enkel tijd probeerde te rekken
toen hij verklaarde dat de explosie de ontwikkeling van een nieuw militair wapen, dat speciaal zou worden
ontwikkeld om tegen Israël en Amerika te worden ingezet, met slechts twee weken heeft vertraagd. Experts
denken echter dat het maanden gaat duren om de definitieve oorzaak van de fatale explosies vast te stellen
en te bepalen of het Stuxnet virus niet ook de geleidingssystemen van alle andere Iraanse raketten heeft
aangetast. Dezelfde experts spreken de eerdere beweringen van sommige Westerse en Russische experts
tegen dat het nieuwe Duqu virus en Stuxnet met elkaar verbonden zouden zijn. Volgens het hoofd van het
Iraanse civiele defensie programma, Gholamreza Jalali, bevindt de strijd tegen Duqu zich nog in de
beginfase en is nog niet vastgesteld in hoeverre Duqu schade heeft aangericht. Wel zou de Duqu
besmetting inmiddels 'onder controle' zijn. (1) - Israëlische high-tech wapens
Sowieso zal Israël volgens Amerikaanse inlichtingenofficials bij een eventuele aanval op Iran gebruik maken
van een heel scala high-tech wapens die erop gericht zijn het Iraanse telefoon- en radioverkeer, internet, en
elektriciteitsnet plat te leggen. De joodse staat zou miljarden hebben geïnvesteerd in wapens -zoals enorme
'drones'- die de vijand volkomen 'blind' en 'doof' kunnen maken voor een militaire aanval. Al in 2007 zette
Israël dit soort wapens in tijdens de succesvolle aanval op de in aanbouw zijnde Syrische kernreactor. De
elektronische wapens maakten de Israëlische gevechtsbommenwerpers eerst onzichtbaar op de radarschermen, en lieten de radar daarna geloven dat de lucht was gevuld met honderden Israëlische toestellen. (2)
'Arabische Golfstaten willen dat Amerika Iran aanvalt'
Dat een aanval op Iran steeds waarschijnlijker lijkt te worden blijkt tevens uit het in Britse politieke kringen
rondgaande bericht dat diverse Arabische Golfstaten -waaronder Saudi Arabië- achter de schermen
proberen de regering Obama ervan te overtuigen om nog dit jaar Iran aan te vallen. Dit zou nog vóór de
terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Irak moeten plaatsvinden, omdat de Arabieren vrezen dat Iran
het machtsvacuüm in Irak zal gaan opvullen. (3). Saudi Arabië heeft al gedreigd dat als Iran kernwapens
krijgt, de Saudi's deze ook zullen ontwikkelen. Analisten vrezen daarom dat een Iraanse kernbom een
nieuwe wapenwedloop in het Midden Oosten zal veroorzaken. De Israëlische kernwapens hebben dit effect
nooit gehad omdat de joodse staat in tegenstelling tot Iran nooit gedreigd heeft om andere landen aan te
vallen om andere redenen dan enkel zelfverdediging. Zelfs tijdens de oorlogen in 1967 en 1973 zette Israël
geen kernwapens in. De Arabische Golfstaten lobbyen zoveel mogelijk achter de schermen omdat zij zich
niet openlijk achter Israël willen scharen. Niettemin stelde Saudi Arabië al enkele jaren geleden zijn luchtruim
ter beschikking aan de Israëliërs, mochten deze besluiten om zonder de hulp van Amerika een militaire
aanval op de Iraanse nucleaire en militaire installaties uit te voeren.
Xander - (1) DEBKA, (2) Ynet News, (3) Arutz 7
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Uitgelekt document: Duitsland wil meerdere landen uit eurozone kunnen zetten
Geforceerd glimlachen en volhouden dat ze het eens zijn lukt getuige
deze zure gezichten niet altijd. De Franse president Sarkozy en de
Duitse bondskanselier Merkel zijn het in werkelijkheid totaal niet eens
over hoe de crisis in de eurozone aan te pakken.
De Britse krant The Daily Telegraph heeft naar eigen zeggen beslag
weten te leggen op een document van de Duitse overheid waarin de
Duitsers scherp afstand nemen van de inmiddels steeds vaker
geopperde 'oplossing' voor de schuldencrisis die bestaat uit het
ongelimiteerd bijdrukken van euro's door de ECB, en in plaats daarvan
de bestaande EU verdagen zó willen aanpassen dat het mogelijk wordt om niet alleen Griekenland, maar
ook andere landen -desnoods zelfs Frankrijk- uit de eurozone te zetten.
Het is duidelijk dat onze oosterburen als de dood zijn voor het ontstaan van hyperinflatie, iets waar in de
jaren '20 van de vorige eeuw de Weimar Republiek aan ten onder ging. Daarom is Berlijn fel tegen het door
velen nog als 'enige oplossing' aangedragen onbeperkt opkopen van waardeloze Zuid Europese
staatsobligaties door de Europese Centrale Bank. Eerder vandaag schreven we dat Europese topbankiers
tijdens een recente geheime bijeenkomst tot de conclusie kwamen dat de eurozone mogelijk al in het
voorjaar van 2012 getroffen zal worden door hyperinflatie.
Volgens de Financial Times, die het nieuws van de Telegraph overnam, vindt er op dit moment achter
gesloten deuren een gevecht plaats over de eis van de leiders van de eurozone dat houders van
staatsobligaties ook moeten bijdragen aan de sanering van de staatsschulden van andere landen dan alleen
Griekenland. Tweede strijdpunt is of het nieuwe € 500 miljard grote reddingsfonds volgend jaar 'gecontroleerde' staatsfaillissementen moet gaan ondersteunen, iets waar vooral Frankrijk sterk op aandringt.
Duitsers en Fransen tegen over elkaar
De Duitsers leken aanvankelijk te zwichten voor de Franse druk, maar uit het gelekte document blijkt dat ze
beslist niet van plan zijn om de Franse eisen in te willigen en akkoord te gaan met het ongelimiteerd
opkopen van Zuid Europese staatsobligaties. In plaats daarvan wil Duitsland meer financiële controle krijgen
over de begrotingen van de eurolanden, en landen die teveel geld blijven uitgeven uit de eurozone kunnen
zetten - zelfs als het om Frankrijk zou gaan.
Aangezien de eurozone zonder de inbreng van Duitsland onmiddellijk failliet zou gaan, lijken de kansen dat
de ECB toestemming krijgt om door te gaan met de aanschaf van Italiaanse, Spaanse en straks wellicht ook
Franse staatsobligaties verkeken. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zou inmiddels bevestigd
hebben dat er inderdaad serieus gekeken wordt of er naast Griekenland nog meer landen op een 'ordelijke'
manier bankroet moeten gaan. Veel economen en financiële experts denken echter dat de eurozone zonder
het opkopen van staatsobligaties door de ECB geen lang leven meer beschoren is, vooral omdat de
financiële markten geen enkel vertrouwen meer hebben in de tot nu toe aangedragen oplossingen.
Xander - (1) Zero Hedge

Ongekende zeespiegeldaling in 2011
Complete artikel: cassandraclub.wordpress.com
Er is iets vreemds aan de hand met de zeespiegel. Decennialang stijgt de
zeespiegel met gemiddeld 3 mm per jaar. Maar in het afgelopen half jaar is de
zeespiegel opeens gaan dalen.
Sinds 1995 trad er twee keer eerder een tijdelijke daling op van de
zeespiegel. Tijdens de La Nina van 1999 en tijdens de La Nina van 2008.
Maar in beide gevallen was het een tijdelijke nauwelijks meetbare daling. De
zeespiegeldaling van 2011, gemeten door satellieten, is veel groter. Wat is er
aan de hand? De Sea Level Research Group van de University of Colorado
publiceerde vorige week de nieuwste satellietmetingen.
Het ziet ernaar uit dat ook de daling van 2011 een tijdelijk fenomeen is.
De recente metingen laten weer een stijging zien.
Toch zal deze tijdelijke daling van 4 mm. per 12 maanden nog lang
meewegen in het gemiddelde. Over de periode 2010 - 2011 is de netto
zeespiegelstijging 0 mm. En we moeten op zoek naar een verklaring.
Waarom zien we de zeespiegel zo ongekend dalen in een periode dat we
juist een steeds sterkere stijging verwachten?
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/ongekende_zeespiegeldaling_in_2011
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'Russische oorlogsschepen naar Syrië om Westerse invasie af te weren'
Met het sturen van marineschepen naar Syrië zou Rusland het Westen
willen laten weten dat een invasie van Syrië niet zal worden getolereerd.
Volgens een Syrisch persbureau stuurt Rusland oorlogsschepen naar
de Syrische territoriale wateren om het Westen duidelijk te maken dat
een invasie van Syrië niet zal worden toegestaan. Tevens verklaarde
een Syrische official vandaag dat de regering in Damascus in principe
bereid is om enkele honderden waarnemers van de Arabische Liga toe
te laten die gaan meehelpen een einde te maken aan het
bloedvergieten in het land.
Volgens de VN zijn er tijdens de 8 maanden durende opstand in Syrië ruim 3500 mensen om het leven
gekomen. Om deze reden werd Syrië afgelopen weekend geschorst als lid van de Arabische Liga.
Gisteren sloten Jordanië, Marokko, Qatar en Saudi Arabië zich bij een VN resolutie van Duitsland, Frankrijk
en Groot Britannië aan waarin het mensenrechten comité van de organisatie wordt gevraagd om van Syrië
een einde aan het geweld te eisen, de mensenrechten te respecteren en het actieplan van de Arabische
Liga te accepteren. Ook de VS zou zich bij de resolutie willen aansluiten. In oktober gebruikten Rusland en
China hun vetorecht in de Veiligheidsraad, waarmee een resolutie die het geweld van het regime van
president Assad zou veroordelen werd geblokkeerd. Rusland en China vreesden namelijk dat het Westen
net als in het geval van Libië misbruik van de resolutie zou maken door Syrië binnen te vallen. Wat
eveneens gelijk is aan het Libië scenario is de sterk éénzijdige berichtgeving door de Westerse media over
de gebeurtenissen in Syrië. Vorige week gingen in Damascus vele tienduizenden mensen de straat op om
hun steun te betuigen aan president Assad en te protesteren tégen de opstandelingen, die voornamelijk
bestaan uit islamitische extremisten van onder andere de Moslim Broederschap. Dit soort pro-Assad
betogingen vinden regelmatig plaats maar worden door de Westerse media compleet doodgezwegen (2).
Ook wordt het aantal anti-Assad demonstranten steevast zwaar overdreven. (3)
Xander - (1) Haaretz

International Forecaster: FED plant dollar devaluatie en invoering nieuwe munt in 2012
De nieuwe dollar gaat er waarschijnlijk anders uitzien dan nu, al is dit een fantasie ontwerp.
Geruchten zijn er de afgelopen jaren al vaker geweest, maar de
aanwijzingen worden steeds sterker dat de Amerikaanse dollar
inderdaad op korte termijn zal worden gedevalueerd. Bob
Chapman, voormalig aandelenmakelaar en uitgever van The
International Forecaster (waar zo'n 10.000 aandelenhandelaren en
beleggers op zijn geabonneerd), zegt over betrouwbare inside
informatie te beschikken dat de FED van plan is om nog voor het
einde van 2012 een nieuwe, sterk gedevalueerde dollar te gaan drukken. (1)
Het gaat dus om een nieuwe dollar en niet om de 'amero', de munt die volgens veel alternatieve websites in
de toekomst gebruikt zou gaan worden in een valuta unie tussen de VS, Canada en Mexico.
In een radio interview aan het begin van november vertelde Chapman dat hij zijn informatie rechtstreeks
heeft gekregen van leidinggevende officials in het bankwezen. Geen werknemers van de grootste banken,
maar van middelgrote banken. Tijdens de regelmatige vergaderingen met de Amerikaanse Federal Reserve
hebben zij te horen gekregen dat de banken beveiligde opslagruimte moeten vrijmaken voor een nieuwe,
nog te drukken dollar. Deze nieuwe dollar zal er waarschijnlijk anders uitzien als de huidige bankbiljetten.
'Het komt er dus aan,' aldus Chapman. 'Misschien dat er nog niet gedrukt wordt, maar de plannen liggen
klaar. De FED en het ministerie van Financiën verwachten namelijk dat de dollar binnen nu en anderhalf jaar
-of zelfs eerder- niet langer de wereld reservemunt zal zijn. Daarom gaan ze officieel devalueren en komt er
een nieuwe munteenheid.'
'De FED rekent erop dat dit binnen circa één jaar zal gebeuren, dus nog vóór het einde van volgend jaar. Ik
denk zelf dat het iets langer gaat duren, zo'n 18 maanden. Deze info kan natuurlijk nog veranderen, maar dit
is wat ze nu van plan zijn.'
Als Chapmans bronnen binnen het bankwezen gelijk hebben, dan zal het wereldwijde financiële- en
valutasysteem binnen nu en halverwege 2013 een enorme omwenteling ondergaan, met verstrekkende
consequenties. De Amerikanen zullen de hardste klappen krijgen, aangezien zij te maken krijgen met
dramatisch stijgende prijzen en permanent zullen moeten overschakelen op een sobere levensstijl. Het zal
ook grote gevolgen hebben voor de economie van de landen die veel in de VS hebben geïnvesteerd, waar
Nederland steevast tot de top toebehoort.
Xander - (1) YouTube (fragment radio interview met Bob Chapman)
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Ark van Noach gevonden, resten zijn echt
Geplaatst op 19/11/2011
Ik kan me levendig voorstellen dat dit voor bijbelcritici en
godloochenaars zich bij dit nieuws flink achter de oren zullen
krabben. De bewijzen stapelen zich op dat de Ark inderdaad
gevonden is, de zure kritiek onder vele andere op de site van
stichting skepsis ten spijt. Voor mensen die de Bijbel serieus nemen
is dit nou eens een mooi bericht zo op de zaterdagmorgen.
Bron:ND
MIAMI — De Amerikaanse archeoloog Klenck denkt dat de in 2010 gevonden ‗resten van de Ark‘ echt
kunnen zijn. Dus alle leedvermaak over de zeperd van Noah‘s Ark Ministries International in Hong Kong was
voorbarig. Het was groot nieuws op 27 april 2010, toen het in Hong Kong gevestigde Noah‘s Ark Ministries
International met het bericht kwam dat een door hen op touw gezette expeditie op de berg Ararat aan het
doel had beantwoord: resten van de Ark van Noach zouden inderdaad gevonden zijn. Echt hard bewijs leek
er niet te worden bijgeleverd; seculiere media en wetenschappers gingen ervan uit dat evangelisch
wensdenken had meegespeeld. Het zou niet de eerste keer zijn dat christenen resten van de Ark vonden,
stelde de met de Bijbel opgevoede journalist Frank Westerman al in zijn boek Ararat (2009). De bekendste
speurder naar de ark was de Apollo 15-astronaut James Irwin. Maar deze week maakte de archeoloog Joel
Klenck, directeur van de Paleontological Research Corporation aan de Harvard-universiteit bekend dat de
gelovige bergbeklimmers uit Hong Kong mogelijk gelijk krijgen. Hij vergeleek de gevonden houten
constructie op de Ararat met andere vondsten en denkt dat de langgerekte vorm uit het Epipaleolithicum
(Mesolithicum) stamt. Klenck schat dat de houtresten, die op 4200 meter hoogte onder lagen sneeuw en ijs
liggen, dateren uit een tijd tussen 13.000 en 9600 voor Christus. Het NAMI in Hong Kong had de ouderdom
van de mogelijke ark bepaald op 4800 v. Christus.
„geen nep‟
Klenck keek zelf rond en vond resten van cypressen en zaden van vruchten en groenten die normaal niet op
zo‘n hoogte voorkomen. Bovendien bleken de constructies van hout, waaronder een kamer, trapachtige
constructies en een verdieping, later bezocht te zijn; voorwerpen en bewerkte steen wijzen op een laatste
visite in de Bronstijd (3000-1200 v.Christus). Klenck mat ook de omvang van de constructive: 121 meter
lang, bijna 24 meter breed en minimaal 5,8 meter hoog. Die maten passen bij de Bijbelse gegevens over de
Ark, in Genesis 6:15. Volgens de Bijbel was de Ark van Noach 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog.
Uitgaande van een el van 45 cm is dat 135 meter lang bij 22 meter breed bij 13 meter hoog. De
maatverhoudingen van de ark zijn opmerkelijk modern: 30:5:3. Dat geeft een schip een zeer stabiele koers.
Mammoettankers hebben ook deze verhoudingen. Volgens Klenck is de vindplaats archeologisch in ieder
geval geen nep, al zegt dat nog niet iets definitiefs over de ark. Hij hoopt dat voorwerpen uit de
houtconstructie via de universiteit in Istanbul terechtkomen bij de afdeling archeometrie van de Freie
Universität in Berlijn. Turkije zou de plek moeten afsluiten voor toeristen en alpinisten.
Marco Polo
De eerste westerling die over de ark van Ararat begon, was Marco Polo, die in 1271 tijdens zijn reis naar
China over het schip van Noach hoorde en er in de gevangenis in Genua over schreef. In september 1960
publiceerde Life Magazine een artikel waarin een luchtfoto werd afgebeeld waarop de contouren van een
schip zichtbaar waren. De foto was door de Turkse luchtmacht genomen ten zuiden van de berg Ararat.
In 1977 onderzocht de Amerikaanse, christelijke amateurarcheoloog Ron Wyatt de vindplaats opnieuw. Hij
beweerde klassieke stenen zeeankers gevonden te hebben. In de daarop volgende jaren werden in de
Verenigde Staten diverse tests op resten van de vondst uitgevoerd en werd geclaimd dat het ijzeren en
gefossiliseerde bootstructuren waren. Dit werd op 21 juni 1987 door de Turkse regering bevestigd.
In 2003 begon een nieuw onderzoek naar de Ark van Noach. Een Chinees team vertrok naar de berg Ararat
voor onderzoek. In 2004 bereikten zij de hoogte van 4200 meter, maar zij slaagden er niet in om monsters te
nemen. In 2006 vonden Turkse klimmers die wel; na onderzoek werd dat geclassificeerd als gefossiliseerd
hout.
Klik, Kijk en lees verder op: http://www.genade.info/blog/2011/11/ark-van-noach-gevonden-resten-zijn-echt/

Mobilisatie oproep leger
Mobilisatie oproep leger.
Omdat de Nederlands tanks zijn wegbezuinigd heb ik een functie
gekregen als transportfiets bestuurder.
Ik ben opgeroepen om met mijn onderdeel naar een centraal punt
(geheim) te fietsen en daar de gevechteenheden aan te koppelen.
Val ik gelijk nog iets af. Goede baan.
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Georgië mogelijk toch NAVO lid; Rusland waarschuwt voor nucleair conflict
Oost Europese landen richting militaire alliantie op om invloed Rusland tegen te gaan
Nikolai Makarov, de stafchef van de Russische Strijdkrachten,
waarschuwt dat de expansie van de NAVO uiteindelijk zou kunnen
uitmonden in een 'totale oorlog met kernwapens'.
Het lidmaatschap van Georgië van de NAVO komt steeds dichterbij.
'Maar er moet nog veel worden gedaan,' verklaarde Anders Fogh
Rasmussen, de secretaris-generaal van het Atlantische
Bondgenootschap, vorige maand. In augustus 2008 keerde de koude
oorlog tussen Oost en West voor korte tijd terug toen Russische troepen
de afvallige Georgische regio Zuid Ossetië binnenvielen, nadat het Georgische leger een vergeefse poging
had gedaan om het gezag te herstellen. Rusland is fel gekant tegen het Georgische lidmaatschap van de
NAVO, en waarschuwde gisteren bij monde van de stafchef van de Russissche Strijdkrachten, generaal
Nikolai Makarov, dat de uitbreiding van de NAVO tot een nucleair conflict met Rusland zou kunnen leiden.
Volgens Rasmussen blijft de NAVO Georgië de komende tijden ondersteunen bij het invoeren van de
noodzakelijke hervormingen om het land klaar te stomen voor het NAVO lidmaatschap, iets dat het land al
drie jaar geleden tijdens een topconferentie in Boekarest werd beloofd. 'Dit besluit blijft voor onze
bondgenoten onveranderd,' aldus Rasmussen, die de zwakte van de Georgische defensie als één van de
aan te pakken problemen omschreef. Wel bedankte hij Georgië voor de 'indrukwekkende bijdrage aan de
vredesoperatie in Afghanistan.' (1)
'Totale oorlog met kernwapens'
Rusland ziet de expansie van de NAVO naar het oosten als een directe bedreiging voor de eigen veiligheid.
Generaal Makarov waarschuwde dat de uitbreiding van de NAVO het risico op een gewapend conflict met
één van Ruslands buurlanden 'sterk heeft doen toenemen,' en voegde daar aan toe dat 'deze lokale en
regionale conflicten onder bepaalde omstandigheden kunnen ontaarden in een totale oorlog waarbij
kernwapens worden gebruikt.'
De Russen zijn de afgelopen jaren door het afkalven van hun conventionele strijdkrachten meer gaan
vertrouwen op hun nucleaire arsenaal. De huidige militaire doctrine van Moskou is dat Rusland kernwapens
zal gebruiken als het in zijn voortbestaan wordt bedreigd, ook als het land enkel met niet-nucleaire wapens
wordt aangevallen.
Makarov bekritiseerde specifiek de Westerse plannen om Georgië en Oekraïne op te nemen in het
Atlantische Bondgenootschap. Tegelijkertijd sprak hij zijn zorgen uit dat, zodra de NAVO zich uit Afghanistan
heeft teruggetrokken, er in de voormalige Sovjet staten in centraal Azië conflicten gaan uitbreken die zouden
kunnen uitmonden in een grootschalige oorlog.
Raketafweersysteem
Ook het geplande Amerikaanse raketafweersysteem wordt door Moskou als een bedreiging gezien. De
NAVO wil weliswaar samenwerken met de Russen bij het opzetten van dit systeem, maar wil er zelf de
controle over houden. De Russen, bang dat de raketten tegen hun eigen nucleaire arsenaal worden
gebruikt, eisen echter dat ze medezeggenschap over het systeem krijgen.
De stafchef gaf toe dat het Russische leger moeite heeft om voldoende rekruten te vinden voor de in totaal 1
miljoen man tellende strijdkrachten, en er daarom mogelijk stap voor stap wordt overgegaan op een
vrijwilligersleger. Deze verklaring is een duidelijke trendbreuk met het verleden, omdat Rusland zo'n leger tot
nu toe als veel te kostbaar beschouwde. (2)
Nieuwe Oost Europese alliantie tegen Rusland
Om de Westerse expansie naar het oosten tegen te gaan stelde de Russische premier en
hoogstwaarschijnlijke toekomstige president Vladimir Putin in oktober de oprichting van een Euraziatische
Unie voor. In de eerste fase zou deze Unie moeten gaan bestaan uit Rusland, Wit-Rusland, Kyrgyzië,
Tadjikistan en Kazachstan. Later zouden mogelijk ook andere ex-Sovjet lidstaten erin kunnen worden
opgenomen. De voormalige door Rusland overheerste landen in Oost Europa zijn doodsbenauwd dat
Moskou opnieuw probeert zijn invloed over hen uit te breiden, en zien met lede ogen aan hoe de Russen
hun dollarreserves gebruiken -officieel zo'n $ 580 miljard, volgens Stratfor daarnaast nog eens $ 600 miljardom in heel Europa -maar met name in Polen, Tsjechië, Italië en Griekenland- bedrijven, banken en andere
zaken op te kopen of joint-ventures met energiebedrijven aan te gaan. Dit geeft de Russen een steeds
grotere voet tussen de deur van het in grote financiële problemen verkerende Europa.
De angst van de Oost Europese landen, die nog maar kort zijn bevrijd van het Russische juk, is zó groot, dat
Polen, Slowakije, Tsjechië en Hongarije een nieuwe militaire alliantie hebben opgericht: de Visegrad Groep,
volgens de inlichtingen experts van Stratfor een duidelijke strategisch signaal dat Oost Europa vast van plan
is om hun verworven vrijheid te verdedigen tegen hernieuwde Russische inmenging. In de toekomst zullen
waarschijnlijk meer voormalige Oostblok landen zich bij de Visegrad Groep aansluiten. (3)
Xander - (1) Ria Novosti, (2) Haaretz, (3) The Trumpet
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Implanteerbare biochip bij mens komt steeds dichterbij
Amsterdam-Lienden, het knp:
Wat voor enkele jaren voor velen nog gold als science fiction, dreigt nu
werkelijkheid te worden: mensen die geïmplanteerd worden met een
biochip waarop informatie staat die in het dagelijkse leven niet meer
hoeft te worden onthouden of meegenomen hoeft te worden. Het staat
immers op de biochip en die kun je niet meer verliezen omdat het
geïmplanteerd is onder de huid van de hand, het voorhoofd of de hals.
De volgende ontwikkeling van de vercomputerisering van de samenleving, de volgende stap na het
electronisch betalen via de magneet card en smart card, is de onderhuids aangebrachte biochip die
afgelezen zal worden via biometrische scanningapparatuur en alternatieve barcodelezers. Over de
implantering van een onderhuidse chip en de mogelijkheden die dit systeem biedt wordt steeds openlijker
gesproken.
Ronald Kane, vice-president van Cubic Corporation, een Amerikaans bedrijf dat 'high tech' controle-en
volgsystemen fabriceert, zei over de implanteerbare chip bij de mens: "Als wij het voor het zeggen hadden,
dan zouden wij een chip implanteren bij iedereen, om te beginnen bij al degenen die in een kinderdagverblijf
zitten."
Overal ter wereld wordt geëxperimenteerd met onderhuidse chips, nu nog bij dieren. Het dagblad De
Telegraaf sprak op 14 maart 1992 van een implanteerbare chip achter de oren van een koe. In mei vorig jaar
spraken de dagbladen van een zg. anti-diefstal chip bij paarden. Met één druk op de knop is het mogelijk te
zien wie de eigenaar van het dier is, hoe hij heet en waar hij woont. Het Nederlandse bedrijf Nedap maakt de
chips die begin 1994 bij runderen werden ingespoten.
Ook de bevers in de Biesbosch blijken geïmplanteerd te zijn (NRC 25-3-1995). In Artis worden stekelvarkentjes met chips ingespoten (Nederlands Dagblad 8-3-1995). Het idee van verplichte registratie van honden
en katten in Nederland door middel van een chip krijgt steeds meer voorstanders.
Dierenartsen lobbyen bij het ministerie. En in bepaalde gebieden van Spanje worden huisdieren gehouden
met chips. Welke technische onoverkomelijkheden bestaan er eigenlijk nog om dit ook bij mensen door te
voeren?
In Singapore loopt iedereen momenteel met een 'high tech' identificatiekaart rond, compleet met pasfoto,
duim-en vingerafdrukken, naam, woonadres en andere persoonlijke gegevens. Deze informatie op een chip
brengen en onderhuids inbrengen is geen enkel probleem.
De Amerikaanse World Future Society spreekt openlijk over kleine computertjes die in het menselijk lichaam
worden gebracht met het doel de prestaties van de hersenen en het geheugen te verbeteren. Een topman
van dit genootschap met 27.000 leden wereldwijd, zegt: "Een geïmplanteerde biochip kan bij de mens op
diverse manieren worden gebruikt. Een nummer kan worden toegekend meteen na de geboorte zodat
iemand zijn hele leven lang gevolgd kan worden. Dit nummer moet op de hand aangebracht worden en kan
als universele vorm van identificatie worden gebruikt." Een idee dat eerder gelanceerd werd in 1993 tijdens
een congres in Sydney door de Australische professor Trevor Dean.
Hij is er een voorstander van dat alle babies in Australië meteen na de geboorte op hun linkerbil van een
identificatie merkteken worden voorzien.
Het Amerikaanse blad 'Science News' meldt dat er nieuwe electronische apparatuur is ontwikkeld waarmee
de hersenen direct kunnen worden afgeluisterd. Het is mogelijk direct met de neuronen van de hersencellen
te communiceren. En de 'Wall Street Journal' meldde kort geleden dat het nu reeds mogelijk is levende
hersencellen met microchips te verbinden. Critici zeggen dat daarmee echt de grenzen zijn overschreden en
dat het mogelijk is 'een leger van killer-zombies' te creëren.
Recentelijk zei een topambtenaar van het Witte Huis op een conferentie die gefinancierd werd door IBM: "De
smart card is een prachtig idee, maar nog beter zou zijn een chip in het oor.(...) We moeten over de grenzen
van de smart card heen stappen en iets van de technologie gebruiken die voorhanden is".
En als klap op de vuurpijl meldde 'De Automatiseringsgids' op 10 juni 1994 dat elke wereldburger moet
worden voorzien van een uniek identificatienummer. Deze stelling werd gelanceerd op het zevende
internationale congres over dataverwerking in de sociale zekerheid. Wordt dit nummer onderhuids
ingebracht of bestaan daarvoor nu nog te veel bezwaren?
Lienden, 9 december 1996, Persbureau Het KNP
De bijbel over de eindtijd en het merk van het beest:
Openbaring 13: 16: “En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en
slaven een merkteken zal geven op hun rechterhand of op hun voorhoofd.”
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=645649&r=1
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Het meest verbazingwekkende verhaal dat ik ooit gehoord heb – Obama
door Jim Bramlett
Dear friends,
Dit is het meest verbazingwekkende en intrigerende verhaal dat ik ooit heb
gehoord. Het zal je schokken! Velen van jullie hebben het misschien nog nooit
eerder gehoord. Dit zou ‗De Moeder van alle Complottheorieën‘ genoemd
kunnen worden, behalve dan dat het niet een theorie is, maar een feit. Ik
moest denken aan het nieuwe boek van de Nieuw-Zeelandse auteur Trevor Loudon: ‗Barack Obama and the
Enemies Within‘. Het boek beschrijft de mensen met wie Barack Obama zichzelf associeert. De schrijver
zegt dat "degenen die Obama omringen, vallen binnen een grote groep radicalen, marxisten, communisten
en Amerikanen, die met elkaar zijn verbonden in een gecoördineerde poging om het kapitalisme op te
werpen, en de Republiek der Verenigde Staten van Amerika omver te werpen". Dit klopt precies met het
verhaal hieronder.
Het verhaal gaat over een Amerikaanse zakenman, Tom Fife, over zijn reis naar Moskou in 1992, en wat
daaruit gebleken is. Het was dáár, dat hij voor het eerst hoorde van Barack Obama…. in 1992. Het bewijs
voor het waarheidsgehalte van dit verhaal is krachtig. Ik hoorde dit verhaal voor het eerst van de columnist
en Faith2Action ministerie President Janet Porter op WorldNetDaily. Het is vreemd dat dit tot me kwam,
meteen nadat ik hoorde dat oud-VN-ambassadeur Alan Keyes Barack Obama schaamteloos een communist
noemde. Obama's obsessie voor "herverdeling" van de rijkdom van productieve mensen komt regelrecht uit
het draaiboek van Karl Marx. Als het onderstaande verhaal waar is, helpt het de anti-Amerikaanse en antikapitalisme geschiedenis en de gevoelens van Obama en zijn vrouw verklaren, en ook hoe hij ‗zomaar‘ aan
de macht kon komen vanuit het niets, terwijl hij geheime sleutelaspecten over zijn leven voor zich hield.
Vergeet niet, zijn mentors zijn anti-Amerikaanse marxisten en terroristen. Hoe is het mogelijk dat dit geen
grote rode vlaggen bij de media veroorzaakte? Het voor de hand liggende antwoord is dat de media van
dezelfde filosofische overtuiging en partij is. Dit verhaal zou ook Obama's band met de miljardair George
Soros bevestigen; Obama moest zijn ‗Meester Marionet‘ worden. In mijn onderzoek ontdekte ik een
opmerking in een verhaal over Soros en zijn Russische connectie: "In 1994 kraaide Soros in The New
Republic, dat ‗het voormalige Sovjet Rijk nu het Soros Rijk heet‘. 1994? Dat was slechts twee jaar na
onderstaande ontmoeting. Houd dat in gedachten als je verder leest.
Jim
De Eerste keer dat ik van Barack hoorde - door Tom Fife
Gedurende de periode van februari 1992 tot medio 1994 reisde ik veelvuldig naar Moskou, Rusland, tijdens
het proces van het opstarten van een software ontwikkeling onderneming met enkele mensen uit de
Russische wetenschappelijke gemeenschap. Eén van de mannen die de leiding had aan de Russische zijde,
en die V.M. werd genoemd - hij had een vrouw met de naam T.M.V.- was een nuchtere wetenschapper,
terwijl zijn vrouw nogal bijzonder toegewijd was aan de communisten.
Op een avond, tijdens een reis aan het begin van 1992, werden de Amerikanen van de helft van onze
onderneming uitgenodigd in V & T‘s flat in Moskou, toen we op het punt stonden terug te keren naar de
Verenigde Staten. Het feestje verliep goed en we hadden van die gewone diner discussies. Naarmate de
avond vorderde, ontwikkelde T. een uitgesproken anti-Amerikaanse ruwe kant, eentje die haar man rustig
probeerde in te binden. De tirade die ze tegen de Verenigde Staten begon, ging ongeveer als volgt:
―Jullie Amerikanen willen altijd graag denken dat jullie de perfecte regering hebben en jullie mensen zijn altijd
zo perfect. Welnu, waarom hebben jullie niet inmiddels een vrouwelijke president gehad? Jullie hadden de
kans om te stemmen voor een vrouwelijke vice-president en jullie hebben het niet gedaan.‖
De algemene respons was iets in de trant van dat je niet moest stemmen, enkel vanwege iemands geslacht.
"Nu, ik denk dat je verrast gaat worden wanneer je zeer binnenkort een zwarte president krijgt! Wat als ik je
vertelde dat je zeer spoedig een zwarte president zult hebben en hij een communist zal zijn?"
De out-of-the-blue opmerking ontmoette onze blikken. Ze vervolgde: "Nu, hij zal het worden, en hij zal een
communist zijn." Een van ons merkte op: "Het klinkt alsof je iets weet dat wij niet weten."
"Ja, het is waar. Dit zijn geen ijdele woorden. Hij is al geboren en hij is opgeleid en klaargestoomd om nu
president te worden. Je zult onder de indruk zijn, te weten dat hij zich heeft begeven naar de beste scholen
voor Presidenten. Hij is wat je noemt "Ivy League" (opleiding op dure privé-scholen gehad hebbend). Je
hoeft me niet geloven, maar hij is echt en ik weet zelfs zijn naam. Zijn naam is Barack. Zijn moeder is blank
Amerikaans, en zijn vader is zwart uit Afrika. Zeker, een ‗chocolade‘ baby! En hij wordt jullie president.‖
Ze werd meer en meer zelfvoldaan bij die uitspraken…."Het is allemaal al uitgedacht. Zijn vader is geen
Amerikaanse zwarte, dus zal hij die sociale slaafschandvlek niet hebben. Hij is intelligent en hij is half blank,
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en is als een atheïst en een communist opgestaan uit de wieg. Hij heeft de beste scholen gehad. Hij wordt
begeleid bij elke stap op de weg en hij zal onweerstaanbaar worden voor Amerika."
We zaten daar, niet wetend wat te zeggen. Ze was duidelijk erg blij dat de communisten dit deden. Uit deze
en andere gesprekken met haar beweerde ze voortdurend dat het communisme verre van dood is. Ze was
vol van kleine details over Barack en ratelde een complete litanie. Hij kwam uit Hawaï. Hij ging naar school
in Californië. Hij woonde in Chicago. Hij zou al snel gekozen worden tot de wetgevende macht. "Ik heb er
geen twijfel over: hij is een van ons, een Sovjet."
Ik kende een beetje Arabisch en maakte de opmerking: "Als ik het me goed herinner, komt 'Barack' van het
Arabische woord 'Blessing'. Dat lijkt een vreemde naam voor een Amerikaan."
Ze antwoordde snel: "Ja, het is 'Afrikaans‘‖, drong ze aan, "hij zal een zegen voor de wereld van het
communisme zijn. We zullen onze macht terugwinnen en de nummer één macht in de wereld zijn."
Amerika was op dat moment de grote hoop en de grote hinderpaal voor het communisme. Amerika zou
moeten worden omgezet in het communisme en Barack zou de weg daartoe effenen.
Dus, wat moet dit gesprek uit 1992 bewijzen?
Het bewijst niet dat Obama een Sovjet-communistische opleiding heeft gehad, noch dat hij werd voorbereid
om de eerste zwarte Amerikaanse president te worden, maar het toont wel één ding waarvan ik denk dat het
heel belangrijk is. Het laat zien dat Sovjet-Russische communisten al heel vroeg van Barack op de hoogte
waren. Het toont ook aan dat ze echt geloofden dat hij communistisch werd opgevoed en verzorgd om de
weg voor hun toekomst te effenen. Hoewel ik nog nooit van hem had gehoord, was Obama, op het moment
van dit gesprek, 30+ jaar oud en duidelijk voldoende getest, opdat hij hun verwachte rijzende ster zou zijn.
Tom Fife
BEVESTIGING!!!
Ik stuurde daarom een e-mail naar mijn maillijst met het verhaal van Tom Fife.
Natuurlijk, ik www.snopes.com en www.truthorfiction.com gecheckt. Geen site, die het verhaal plaatst.
Omdat Snopes.com typisch een liberale site is, die Obama verdedigt, weet ik zeker dat als het verhaal niet
waar zou zijn, zij dit hardop gezegd zouden hebben. Maar ze zwegen… dat zegt me iets.
Na mijn e-mail beledigde een prominente, grote stadskrant columnist me ruw (typisch liberale tactiek) en
vroeg me verwijderd te worden van mijn mailinglijst.
Nu, hier is de bevestiging…
Bij het lezen van het verhaal, stuurde een zeer geloofwaardige dame mij de volgende beschrijving van een
ervaring, die ze in Israël had in 2008. Haar naam en het beroep van haar man zijn verwijderd wegens
privacy redenen: "Dit gebeurde op 8 november 2008, de nacht van de verkiezingen. Mijn man en ik waren in
Israël gedurende twee weken. Mijn man reist in zeer hoge ….kringen, en we waren in Tel Aviv op dat
moment. We verbleven in het Hilton. Het was avond, en de verkiezingsresultaten waren al bekend. Ik was
alleen, omdat mijn man naar Wenen moest vliegen die middag. In het Hilton Hotel in Tel Aviv, waren we op
een VIP verdieping met drankjes, voedsel, hapjes en grote tv's, etc., net zoiets als de
luchtvaartmaatschappijen 1e klas hebben. Ik zat daar Fox News te kijken en bestelde iets, en deze man zit
aan de tafel naast mij, en hoorde mijn Amerikaanse accent. Hij vroeg me wat ik vond van de
verkiezingsuitslag. Deze man was in de 60, leek zeer zakelijk, en we begonnen te praten over de
verkiezingen. Hij was ook een Amerikaan, maar woonde in het buitenland. Hij vertelde me dat als Amerika
wakker zou worden van de realiteit van wat er zojuist gebeurd was, dit een ramp zou betekenen, en dat er
misschien zelfs een politieke crisis zou plaatsvinden. Ik vroeg hem wat hij bedoelde, en toen vertelde hij me
al die dingen over BHO (Barack Hussein Obama). Ik had reeds de beschuldigingen gehoord over de
geboorteakte tijdens de campagne, maar deze man vertelde me dat hij wist - als een vaststaand feit - dat
BHO geen natuurlijk-geboren burger was, en dat dit tot een echt probleem voor het land zou leiden. Hij zei
dat BHO zwaar gefinancierd was door de Arabische staten en andere islamitische landen. Hij zei dat
algemeen werd aangenomen dat hij een moslim was. Hij zei dat de echte reden, dat Saoedische koninklijke
familie illegaal geld hadden doorgesluisd naar zijn politieke campagnes, is omdat ze erg bang waren dat de
conservatieven zouden streven naar energie onafhankelijkheid, en ze konden zich niet veroorloven om dát
te laten gebeuren. Ik had geen commentaar, want ik ben voorzichtig vanwege de positie van mijn man, maar
ik stelde vragen. Hij vertelde me dat hij in het leger (Speciale Eenheden) had gezeten en een commercieel
piloot was. Hij zei dat hij ook werkte voor de Saoedische koninklijke familie. Hij zei dat BHO een communist
was. Hij zei dat hij contacten had in Rusland, die al jaren praten over deze zwarte Ivy League politicus uit
Chicago, die was klaargestoomd voor een hoge politieke functie. Hij vertelde ook dat we voor de gek worden
gehouden door de media en dat vroeg of laat zouden uitvinden. Ik was echt geschokt om dit alles te horen
en ik kan je niet zeggen, waarom iemand dit soort dingen aan een wildvreemde zou vertellen. Ik voelde dat
de man zeer geloofwaardig was. We kunnen weleens echt een 'Manchurische Kandidaat President'
hebben." Vrienden, de Verenigde Staten van Amerika zijn het slachtoffer van de grootste fraude in de
wereldgeschiedenis ooit, een satanische misleiding van de grootste omvang!
Jim - Bron: Fivedoves.com - Vertaald: Marion
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Deel 1
(tussen haakjes achter het protocolnummer is toegevoegd ter verduidelijking, staat niet in het originele doc.)
PROTOCOL 1 (De hoofd doctrine)
1. Laten we elk gepraat vermijden, maar iedere gedachte afzonderlijk onderzoeken en den toestand door
vergelijkingen en gevolgtrekkingen onder de loupe nemen. Ik zal ons systeem zoowel volgens ons
gezichtspunt uiteenzetten als volgens de opvatting van hen die niet tot onze gelederen behoren.
2. Het staat vast, dat de menschen met slechte instincten veel grooter in aantal zijn dan die met goede.
Daarom bereikt men betere resultaten, als men de menschen met geweld en bangmakerij regeert dan met
geleerde uiteenzettingen.
3. Ieder mensch streeft naar de heerschappij; iedereen zou graag dictator worden, als hij er de kans toe zag
en slechts weinigen zijn bereid hun eigen belang aan het gemeenschappelijk welzijn op te offeren.
4. Wie heeft de roofdieren, die men menschen noemt, in toom gehouden? Wie heeft hen tot nog toe geleid?
Tot aan het begin van de sociale orde hebben zij zich onderworpene aan het ruwe en blinde geweld; later
aan de wet, die niets anders is dan dat zelfde geweld, alleen in anderen vorm. Ik trek hieruit de conclusie,
dat volgens de natuurwet het recht in het geweld ligt.
5. De politieke vrijheid is geen feit, alleen maar een idee. Men moet dit idee kunnen verwerkelijken, zoodra
men de volksmassa‘s door het lokaas van een denkbeeld op zijn hand moet brengen, indien zij de bedoeling
hebben om de heerschende partij omver te werpen. Dit vraagstuk is gemakkelijk op te lossen, als de
tegenpartij haar macht put uit de vrijheidsidee – het zoogenaamde liberalisme – en ter wille van dit idee iets
van haar macht prijsgeeft. Op dat oogenblik zal onze leer triomfeeren: zoodra de teugels van het bewind zijn
los geraakt, worden ze krachtens de natuurwet direct door andere handen gegrepen, omdat het blinde
geweld van de massa geen dag zonder leider kan zijn; de nieuwe macht treedt eenvoudig in de plaats van
de vroegere macht, die door het liberalisme van zijn kracht werd beroofd. In onzen tijd is de macht van het
goud in de plaats gekomen van de heerschappij der liberale regeeringen. Er was echter een tijd, dat men
aan God geloofde.
6. De vrijheidsidee is niet te verwerkelijken, want niemand is in staat om er het juiste gebruik van te maken.
Men behoeft het volk slechts korten tijd zichzelf te laten regeeren en het zelfbestuur verandert al heel gauw
in teugelloosheid. Van dit oogenblik af ontstaan er twisten, die spoedig tot sociale oorlogen leiden; de staten
gaan in vlammen op en hun heele grootheid valt tot asch ineen.
7. Of een staat zich nu al uitput onder de werking van zijn eigen schokken of dat zijn binnenlandsche twisten
hem aan vreemde vijanden overleveren, in ieder geval kan hij als reddeloos verloren worden beschouwd: hij
is in onze macht. De heerschappij van het kapitaal, dat geheel in onze handen is, komt hem dan voor als
een reddingsanker, waaraan hij zich goedschiks of kwaadschiks moet vastklampen, wil hij niet ten onder
gaan.
8. Wanneer iemand volgens liberaal standpunt zulke overwegingen voor immoreel zou houden, dan vraag ik
hem: Als iedere staat twee vijanden heeft, een in zijn eigen boezem en een vreemden, en wanneer het hem
veroorloofd is om zonder eenige moreele consideratie tegen een vreemden vijand alle strijdmiddelen te
gebruiken, b.v. door hem zijn aanvals- en verdedigingsplannen niet bekend te maken of hem ‗s nachts of
met overmachtige strijdkrachten aan te pakken, waarom – vraag ik – zouden zulke middelen tegenover den
veel gevaarlijker vijand, die de sociale orde en den welstand verstoort, immoreel zijn?
9. Kan iemand met gezond verstand hopen om de volksmassa‘s met succes te leiden door vermaning of
overreding, wanneer aan het volk, dat slechts oppervlakkig denkt, de vrijheid tot tegenspraak is gegeven, die
– ofschoon zij zinloos is – het volk verleidelijk voorkomt?
10. Deze menschen laten zich uitsluitend leiden door hun bekrompen verlangens, hun bijgeloovige
beschouwingen, hun gebruiken en overleveringen en hun intuïtieve principes; zij zijn de speelbal van de
strijdende partijen, die zich zelfs tegen de verstandigste, overeekomst verzetten.
11. Iedere beslissing van de massa hangt van toevalligheden af; ze heeft geen flauw begrip van de geheime
kunst der politiek, neemt daardoor heel dwaze beslissingen en legt zoodoende de kiem van de anarchie in
de regeering.
12. Politiek heeft met moraal niets gemeen. Een heerscher, die zich door de moraal laat leiden, handelt niet
politiek en zijn gezag berust op zwakke grondslagen. Wie heerschen wil, moet gebruik maken van list en
huichelarij. Hoogstaande eigenschappen van een volk, zooals oprechtheid en rechtschapenheid, zijn in de
politiek alleen maar zonde, want zij stooten de koningen gemakkelijker van hun troon dan zelfs de
machtigste vijand. Zulke eigenschappen mogen dan al kenmerken van het volk zijn, wij echter mogen ze in
geen geval tot richtsnoer nemen.
13. Ons recht ligt in het geweld. Het woord recht is een leeg, ondefinieerbaar begrip. Het zegt alleen maar:
Geef mij, wat ik wil, opdat ik daardoor kan bewijzen, dat ik de sterkere ben.
14. Waar begint het recht, waar eindigt het? In een staat, waar de macht slecht georganiseerd is, waar de
wetten en de regeering ten gevolge van de tallooze rechten, die het liberalisme in het leven heeft geroepen,
onmachtig zijn geworden, vind ik een nieuw recht: namelijk door mij volgens het recht van den sterkere op
de heele bestaande rechtsorde te storten en ze omver te werpen, de hand op de wetten te leggen, alle
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instellingen om te vormen en de baas te worden over hen, die aan ons hun rechten – die zij zich door
geweld hadden verschaft – hebben overgedragen en van hun macht vrijwillig – uit liberalisme – afstand
hebben gedaan.
15. Terwijl tegenwoordig alle machten wankelen, zal onze macht sterker zijn dan elke andere, omdat zij
zoolang onzichtbaar zal blijven, totdat zij door geen enkele list meer kan worden ondermijnd.
16. Uit het voorbijgaande kwaad, dat wij nu moeten stichten, zal het goede te voorschijn komen van een
onwankelbare regeering, die den regelmatigen loop van het nationale leven, welks raderwerk door het
liberalisme werd verstoord, zal herstellen. Het doel heiligt de middelen. Laten wij bij onze plannen minder
aandacht besteden aan het goede en het zedelijk hoogstaande dan aan het noodzakelijke en het nuttige.
17. Voor ons ligt een plan, waarop – zooals bij een krijgsplan – de weg is aangegeven, dien wij niet mogen
verlaten zonder gevaar te loopen het werk van eeuwen in de war te sturen.
18. Om tot ons doel te geraken moeten wij de gemeenheid, de veranderlijkheid en de wankelmoedigheid van
de massa begrijpen en haar onbekwaamheid om de voorwaarden van haar eigen bestaan en haar eigen
welvaart in te zien en te waardeeren. Men moet inzien, dat het volk niet oordeelen kan en dan weer naar
rechts, dan weer naar links luistert. Een blinde kan een blinde niet leiden zonder hem in den afgrond te
storten. Daarom kunnen de uit het volk omhooggeklommen afstammelingen van het gepeupel, al zijn ze ook
nog zoo begaafd, door hun gebrek aan inzicht en gevoel voor de hooge politiek, de menigte niet leiden
zonder de heele natie in het verderf te storten.
19. Alleen een persoonlijkheid, die van jongsaf voor de alleenheerschappij is opgevoed, kan de woorden
begrijpen, die uit het politieke alfabet worden gevormd.
20. Een volk, dat aan zichzelf, dat wil zeggen aan de parvenu‘s uit zijn midden, is overgelaten, stort zich
door den twist van naar de macht hongerende partijen en de daaruit voortkomende wanorde in het verderf.
Is het de massa mogelijk, rustig en zonder kleingeestige jaloezie te oordeelen of de landszaken te
behartigen, die met persoonlijke belangen niet verward moeten worden? Kan zij zich weren tegenover
vreemde vijanden? Dat is onmogelijk. Een plan, dat in even zooveel stukken wordt gescheurd als de massa
koppen telt, verliest zijn uniformiteit; het wordt onbegrijpelijk en onuitvoerbaar.
21. Alleen een onafhankelijk heerscher kan zijn breed opgezette plannen volvoeren en invloed uitoefenen op
het raderwerk van de staatsmachine. Daaruit volgt, dat de regeering van een land, wil zij nuttig en succesvol
zijn, alleen in de handen van één enkelen verantwoordelijken man mag berusten. Zonder absoluut
despotisme is er geen beschaving; zij is niet het werk van de massa, maar alleen van haar leider, wie deze
ook mag zijn.
22. De massa is barbaarsch en zij bewijst dit bij iedere gelegenheid. Zoodra de massa de vrijheid tot zich
trekt, verandert deze al heel gauw in anarchie, die de hoogste trap van het barbarendom is.
23. Zie deze door den alcohol versufte en door het wijngenot stompzinnig geworden dieren, die het recht om
onbeperkt te zuipen gelijktijdig met de vrijheid verworven hebben. Wij mogen niet dulden, dat diegenen
onder ons tot dezen lagen trap afdalen.
24. De volkeren zijn door den alcohol versuft; versuft is hun jeugd door de studie van de klassieken en door
vroegtijdige uitspattingen, waartoe ze door onze handlangers in de rijke huizen, zooals b.v. huisonderwijzers,
dienstboden, opvoedsters, door onze handelsbedienden en door onze vrouwen in de orden van vermaak
worden verleid. Tot de laatsten reken ik ook de dames van gezelschap, die de liederlijkheid en de luxe van
die vrouwen vrijwillig nabootsen.
25. Ons parool is: geweld en arglist. Uitsluitend het geweld zegeviert in de politiek, in het bijzonder dan, als
zij verborgen is in het voor een staatsman onontbeerlijk talent. Geweld moet de basis zijn, list en huichelarij
regel voor de regeeringen, die niet geneigd zijn haar kroon aan de vertegenwoordigers van de een of andere
nieuwe macht te verliezen.
26. Dit euvel is het eenige middel om tot het doel, tot het goede te geraken. Daarom mogen wij ons niet laten
afhouden van omkooping, bedrog en verraad, zoodra dit voor ons doel dienstig kan zijn. In de politiek moet
men eens anders eigendom zonder dralen afnemen, als men door dit middel onderwerping en macht kan
bereiken. Onze staat, die den weg van de vreedzame, verovering volgt, zal bewerkstelligen, dat de
verschrikkingen van den oorlog worden vervangen door de minder opvallende, maar veel meer afdoende
terechtstellingen, die voor de instandhouding van de terreur, als middel om tot het doel van de blinde
gehoorzaamheid te geraken, noodzakelijk zijn.
Rechtvaardige, maar onbuigzame gestrengheid is het belangrijkste machtsmiddel van een staat.
27. Niet alleen ter wille van ons eigen voordeel, maar ter wille van onzen plicht om de overwinning weg te
dragen, moeten wij aan het principe van geweld en arglist vasthouden. Deze op berekening berustende
leerstelling is net zoo krachtig als de middelen waarvan zij zich bedient. Niet alleen door deze middelen,
maar ook door de niets ontziende gestrengheid van onze leer zullen wij zegevieren en alle regeeringen aan
onze opperheerschappij onderwerpen. Het besef, dat wij onbuigzaam zijn, zal voldoende zijn om iedere
weerspannigheid te doen ophouden.
28. Wij waren de eersten, die het volk eenmaal de woorden vrijheid, gelijkheid en broederschap toewierpen,
woorden, die sindsdien zoo dikwijls door onwetende papegaaien werden nagebrabbeld, die, door deze
lokstem van overal vandaan aangetrokken de welvaart van de wereld, de ware persoonlijke vrijheid, die
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eens zoo goed tegen den druk van het gepeupel beschermd was, alleen maar verstoorden. Menschen, die
zichzelf voor verstandig hielden, beseften den verborgen zin van deze woorden niet, voelden niet de tegenstrijdigheid daarin. Zij zagen niet, dat er in de natuur geen gelijkheid is, dat de natuur de ongelijkheid van het
verstand, van het karakter, van het vernuft, in afhankelijkheid van haar wetten heeft geschapen. Deze
menschen hebben niet begrepen, dat de massa een blinde macht is, dat door haar gekozen parvenu‘s in de
politiek net zoo blind zijn als de massa zelf, dat de ingewijde, ook als hij een domkop is, regeeren kan, terwijl
de nietingewijde, al is hij een genie, van de politiek niets begrijpt. Dit alles is den niet-ingewijden ontgaan.
29. Op deze grondslagen berustten intusschen de dynastieke regeeringen. De vader droeg de geheimen
van de politiek aan zijn zoon over en wel zoo, dat zij zelfs aan de andere leden van de regeerende familie
niet bekend werden, opdat niemand het geheim zou verraden. In den loop der tijden ging de beteekenis van
de mondelinge overdracht der staatskunst verloren en dit verlies droeg tot het succes van onze zaak bij.
30. Onze slagwoorden vrijheid, gelijkheid en broederschap brachten met behulp van onze geheime agenten
heele legioenen in onze rijen, die onze slagen met geestdrift droegen. Intusschen waren deze woorden
wormen, die aan de welvaart knaagden, terwijl zij overal den vrede, de rust en de eensgezindheid
verstoorden en de grondslagen van de staten ondermijnden. Wij zullen later zien, dat dit tot onze zegepraal
heeft geleid. Onder andere maakte dit het ons mogelijk de belangrijkste troef uit te spelen, namelijk de
privileges te vernietigen, die een levensvoorwaarde zijn van den niet-ingewijde adel en de eenige
bescherming vormen, die de naties tegenover ons hebben.
31. Op de puinhoopen van den bloeds- en geslachtsadel hebben wij den adel van het vernuft en het geld
opgericht. Tot het voomaamste kenteeken van deze nieuwe aristocratie verklaarden wij den rijkdom, die van
ons afhankelijk is en de wetenschap, waarvan onze wijzen de richting bepalen.
32. Onze zegepraal werd overigens nog gemakkelijker gemaakt door de omstandigheid, dat wij in den
omgang met de menschen, die ons onontbeerlijk toeschenen, altijd de gevoeligste kanten van den
menschelijken geest beroerden, zooals bijvoorbeeld ontvankelijkheid voor weldaden, berekening, begeerte
en onverzadigbaarheid in materieele behoeften; elk van deze menschelijke zwakheden is geschikt om de
energie te verstikken, terwijl hierdoor de wil van de menschen dienstbaar wordt gemaakt aan hen, die hen
van hun energie berooft.
33. Het begrip vrijheid maakte het mogelijk de massa‘s er van te overtuigen, dat de regeering alleen maar de
rentmeester is van den eigenaar van het land, dus van het volk, en dat men dezen bestuurder even
gemakkelijk kan verwisselen als een paar afgedragen handschoenen. De afzetbaarheid van de
volksvertegenwoordigers bracht dezen in onze macht; hun verkiezing hangt van ons af.
PROTOCOL 2 (Economische oorlogen)
1. Voor onze doeleinden moet het tot elken prijs vermeden worden, dat door oorlogen land wordt gewonnen;
iedere oorlog wordt dus op economisch terrein overgebracht en de volkeren zullen de macht van onze
overheersching erkennen. Deze stand van zaken levert de tegenstanders uit aan onze internationale
vertegenwoordigers, die over miljoenen oogen beschikken, welke door geen landsgrenzen worden
tegengehouden. Dan zal ons internationaal recht de nationale rechten terzijde stellen en de volkeren net zoo
beheerschen als het burgerlijk recht in de verschillende staten de betrekkingen tusschen de onderdanen
onderling regelt.
2. De ambtenaren, die wij – met inachtneming van hun geschiktheid tot slaafsche gehoorzaamheid – zullen
uitzoeken, moeten van de hoogere staatskunst niets begrijpen. Op deze wijze zullen ze gemakkelijk tot
pionnen in ons schaakspel worden gemaakt en zullen ze geheel afhankelijk zijn van onze wijze en geniale
raadgevers, die van jongsaf werden opgevoed om de heele wereld te regeeren. Zooals U inmiddels weet,
hebben deze vakmenschen van ons de kennis van de regeeringskunst geput uit onze politieke plannen, uit
de lessen van de geschiedenis en uit de studie van alle opmerkenswaardige gebeurtenissen. De volkeren
trekken uit de historie geen practisch nut, maar zij laten zich leiden door de zuiver theoretische kennis, die zij
zich eigen hebben gemaakt en die niet tot werkelijke resultaten kan leiden. Wij behoeven ons om degenen
die niet tot onze gelederen behoren niet te bekommeren. Laten zij nog maar een tijdje voortleven in de hoop
op een nieuwe toekomst of in de herinnering aan vergane glorie. Laten zij zichzelf maar wijs maken, dat het
geloof aan de theoretische wetten, dat wij hun ingepompt hebben, van de grootste beteekenis is. Tot dit doel
versterken wij ononderbroken door middel van onze pers het blinde vertrouwen in deze wetten. De
intellectueelen zullen trotsch op hun kennis zijn en haar net zoo toepassen als onze vertegenwoordigers hun
wijs maken, met de bedoeling hun geest te leiden in de richting, die voor ons noodzakelijk is.
3. Gelooft U maar niet, dat onze beweringen slechts holle phrasen zijn. Kijkt U maar eens naar het succes,
dat Darwin, Marx en Nietzsche ons opgeleverd hebben. De ontbindende invloed van deze leerstellingen
moest ons ten minste duidelijk zijn.
4. Het is voor ons noodzakelijk met de ideeen, karakters en de moderne geestesrichtingen van de volkeren
rekening te houden teneinde noch in de politiek noch in de regeering fouten te begaan. Ons systeem, dat
aangepast moet worden aan de geaardheid van de verschillende volkeren, waarmee wij in aanraking
komen, zal alleen dan succes hebben, als zijn practische toepassing uitgaat van de resultaten, die uit het
verleden en tevens uit het heden voortkomen.
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5. In de hedendaagsche staten is de pers een groote macht, waarmee men de openbare meening
beheerscht. Haar taak is het, te wijzen op de zoogenaamd noodzakelijke eischen, bekendheid te geven aan
de klachten van het volk, ontevredenheid te wekken en tot uitdrukking te brengen.
6. De pers belichaamt de zoogenaamde vrijheid. Maar de staten hebben er geen kans toe gezien zich deze
macht ten nutte te maken en dus is zij in onze handen gevallen. Door de pers verwierven wij onzen invloed,
maar bleven daarbij toch op den achtergrond.
7. Dank zij de pers hebben wij in onze handen het goud, opgehoopt, of schoon ons dit stroomen van bloed
en tranen in onze gelederen kostte. Ieder offer van onzen kant weegt voor God echter even zwaar als
duizenden offers van de overige mensheid.
PROTOCOL 3 (Overwinningsmethoden)
1. Ik kan U verzekeren, dat wij thans nog maar weinige schreden van ons doel zijn verwijderd. Nog maar een
korte tijd en de cirkel van de symbolische slang, die het zinnebeeld van ons volk is, zal gesloten zijn. En
zoodra de cirkel zich sluit, zullen alle staten van Europa daarin als in een bankschroef geklemd zijn.
2. Spoedig zal de weegschaal van de grondwettelijke instellingen uit haar evenwicht geraken, want wij zullen
haar ononderbroken uit haar evenwicht brengen, net zoo lang tot de balans van de weegschaal versleten is.
De overheden dachten, dat ze die stevig genoeg hadden geconstrueerd en wachtten altijd tot de weegschaal
weer in evenwicht zou komen. Maar de draagbalken van den steiger, de regeerende personen, worden door
hun ambtenaren gehinderd, terwijl dezen zich door hun onbeperkte en onverantwoordelijke macht tot
domheden laten meeslepen. Deze macht hebben zij te danken aan de terreur, die in de paleizen heerschte.
Daar de vorsten niet meer onmiddellijk met hun volk in verbinding staan; kunnen zij het ook geen
opheldering meer geven of zich beschermen tegenover hen, die naar de macht hongeren. Zoodra wij de
scherpzinnige macht van de vorsten en de blinde macht van het volk van elkaar gescheiden hebben, hebben
zij iedere beteekenis verloren, want eenmaal gescheiden, zijn zij even machteloos als de blinde zonder stok.
3. Om de eerzuchtigen tot misbruik van hun macht te verleiden, hebben wij alle krachten tegen elkaar
opgezet, terwijl wij hun liberaal streven in de richting van de onafhankelijkheid voerden. Tot dit doel hebben
wij tot iedere onderneming aangespoord, hebben wij alle partijen van wapens voorzien, hebben wij de
heerschende macht tot mikpunt van alle eerzucht gemaakt. Wij hebben van de staten arena‘s voor hun
partijstrijd gemaakt. Nog korten tijd slechts en wanorde en ineenstorting zullen overal haar intrede doen.
4. Onvermoeide kletsers hebben de zittingen van de volksvertegenwoordigingen in tournooien van redenaars veranderd. Brutale journalisten en onbeschaamde schrijvers van smaadschriften vallen doorloopend
de regeeringsambtenaren aan. Het misbruik van macht leidt ten slotte tot ineenstorting van de grondwettelijke instellingen en onder de slagen van de razend geworden massa stort alles tot puinhoopen ineen.
5. De volkeren zijn door de armoede veel vaster aan den harden arbeid geketend dan eens door slavernij en
lijfeigenschap. Hiervan konden zij zich op de een of andere manier bevrijden, maar van de ellende kan men
zich niet losmaken. De rechten; die wij in de staatsregelingen hebben opgenomen, zijn voor de massa
slechts schijnbare rechten, geen reëele. Alle zoogenaamde rechten van het volk leven slechts in het rijk van
de fantasie; in de practijk worden zij nooit verwerkelijkt. Wat kan het den over zijn werk gebogen, door zijn lot
neergedrukten proletarier baten, als kletsers het recht hebben te spreken, als journalisten het recht hebben
om naast ernstige dingen ook allen mogelijken onzin neer te schrijven? Wat beteekent voor het volk een
grondwet, waarvan het geen andere voordeelen heeft dan de kruimels, die wij het over de tafel toewerpen,
opdat het op onze vertegenwoordigers stemt? De republikeinsche rechten zijn voor den arbeider een bittere
hoon, daar de dwang van den dagelijkschen arbeid hem verhindert, er van te genieten en ze berooven hem
alleen van de zekerheid op een vast loon, afhankelijk als dit is van de werkstakingen der ondernemers en
der kameraden.
6. Onder onze leiding werd de adel verwoest, die de natuurlijke beschermer en de voedster van het volk was
en wiens belangen onafscheidelijk met de welvaart van het volk zijn verbonden. Nadat tegenwoordig de
voorrechten van den adel te niet zijn gedaan, is het volk onder het juk van rijk geworden woekeraars en
parvenu‘s gekomen, die het onbarmhartig onderdrukken.
7. Wij zullen den arbeider toeschijnen als de bevrijders uit zijn onderdruking, terwijl wij hem uitnoodigen, toe
te treden tot onze legers van socialisten, anarchisten en communisten. Deze groepen helpen wij steeds
voort, waarbij wij den schijn aannemen, dat wij hen willen helpen uit een gevoel van broederschap en
humaniteit, deze door onze socialistische vrijmetselarij verkondigde principes.
8. De adel, die volgens wettelijk recht de arbeidskracht van de arbeiders opeischte, had er belang bij dat de
arbeiders goed gevoed, gezond en krachtig waren. Ons belang vergt daarentegen de verslechtering van den
toestand der massa‘s.
9. Onze macht berust op den voortdurenden honger en zwakte van den arbeider, omdat hij daardoor aan
onzen wit wordt onderworpen en noch kracht noch energie zal hebben om zich tegen onzen wil te verzetten.
De honger verleent aan het kapitaal meer rechten over den arbeider dan destijds de wettelijke macht van de
koningen aan den adel kon verleenen. Door nood, afgunst en haat zullen wij de massa‘s leiden en ons van
haar handen bedienen om alles te vermorzelen wat zich tegen onze plannen verweert.
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10. Zoodra het oogenblik van de kroning van onzen wereldvorst gekomen zal zijn, zullen die zelfde handen
alles wegvagen wat ons nog in den weg staat.
11. De volkeren hebben het verleerd, zonder onze wetenschappelijke raadgevingen te denken. Daarom zien
zij de beteekenis niet in van bepaalde dingen, die wij, ons voorbehouden tot het oogenblik, waarop ons uur
gekomen zal zijn: dat namelijk al op de lagere scholen de eenige ware wetenschap moet worden
onderwezen, de wetenschap van den socialen opbouw van den staat en van de plaats van den mensch in
de maatschappij, welke wetenschap de arbeidsverdeeling en bijgevolg de onderscheiding van de menschen
naar stand en beroep bevordert. Iedereen moet onvoorwaardelijk weten, dat er ingevolge de veelsoortige
werkzaamheid van de menschen, geen gelijkheid is, dat de menschen voor de wet niet in gelijke mate
verantwoordelijk kunnen zijn, dat de verantwoordelijkheid van hem, die door zijn handelingen een heele
klasse benadeelt, niet dezelfde kan zijn als de verantwoordelijkheid van hem, die door een misdaad alleen
zijn eigen eer kwetst.
12. De ware wetenschap van den maatschappelijken opbouw, in welker geheimen wij anderen niet inwijden,
zal bewijzen, dat de verschillende werkzaamheden tot een bepaalden kring beperkt moeten blijven, opdat uit
de wanverhouding tusschen opvoeding en arbeid geen onverdraaglijke onbillijkheid zal ontstaan. In de
erkenning van deze leer zullen de volkeren zich vrijwillig onderwerpen aan de regeerende macht en de door
haar ingestelde sociale staatsorde. Bij den huidigen stand der wetenschap en bij de richting, die wij haar
gegeven hebben, gelooft het volk blindelings in alles wat gedrukt is en vertrouwt de volksmisleiders,
waarmee wij het dank zij zijn onwetendheid opgescheept hebben en het staat vijandig tegenover, die
klassen, die het voor hooger aanziet, terwijl het de beteekenis van de afzonderlijke roeping niet begrijpt.
13. Deze haat zal nog toenemen door de economische crisis, waardoor het beursleven, de industrie en het
bedrijf ten slotte lam gelegd worden. Met behulp van het goud, dat geheel in onze handen is, zullen wij met
alle verborgen middelen een algemeene economische crisis in het leven roepen en heele legers arbeiders in
alle landen van Europa gelijktijdig op de straat gooien. Deze massa‘s zullen zich dan bloeddorstig storten op
hen, die ze in hun eenvoud van jongsaf benijden en die ze dan eindelijk van hun eigendom kunnen
berooven.
14. Ons zal men geen kwaad doen, omdat ons het oogenblik van den aanval bekend zal zijn en wij
maatregelen getroffen zullen hebben om de onzen te beschermen.
15. We hebben bewezen, dat de vooruitgang alle volkeren aan het rijk van het verstand zal onderwerpen.
Zóó zal onze machtsheerschappij zijn: zij zal met rechtvaardige gestrengheid alle oproer onderdrukken en
alle liberale opvattingen uit de regelingen van het staatkundig leven verdringen.
16. Toen het volk zag, dat men het in naam van de vrijheid de meest verschillende rechten en concessies
gaf, verbeeldde het zich de baas te zijn en trok de macht tot zich. Natuurlijk stootte het, zooals iedere blinde,
op onoverkomelijke hindernissen. Het ging op zoek naar een leider en daar het niet rneer tot het vroegere
bewind wilde terugkeeren, legde het zijn macht voor onze voeten neer. Herinnert U zich maar de Fransche
Revolutie, welke wij den naam van ‗de groote‘ gegeven hebben. De geheimen van haar voorbereiding zijn
ons welbekend, want zij was het werk van onze handen. Sinds dat oogenblik hebben wij de volkeren van de
eene ontgoocheling in de andere geleid, opdat zij zich van ons zouden afwenden en hun toevlucht zouden
zoeken bij den koning dien wij voor de wereld gereed houden.
17. Tegenwoordig zijn wij als internationale macht onkwetsbaar, want zoodra men ons in een staat aanpakt,
ondersteunen andere staten ons.
18. De onuitputtelijke gemeenheid van de volkeren werkt onze onafhankelijkheid in de hand, zij het dan ook,
dat de volkeren voor het geweld op de knieen kruipen of bij zwakheden en fouten onverbiddelijk, maar bij
misdaden toegeeflijk zijn, zij het dan ook, dat zij de tegenstrijdigheden van de vrijheid niet willen aannemen,
zij het dan ook, dat zij tegenover de gewelddadigheid van een onverschrokken despoot gedwee zijn tot het
martelaarschap toe. Zij verdragen van hun tegenwoordige vorsten en ministers alle misbruiken, voor de
kleinste waarvan zij twintig koningen onthoofd zouden hebben.
19. Hoe kan men dit verschijnsel verklaren, deze inconsequente gedragslijn van de massa‘s tegenover
schijnbaar gelijksoortige gebeurtenissen? Het kan verklaard worden uit het feit, dat deze dictators het volk
door hun vertegenwoordigers laten influisteren, dat, indien zij niettemin den staat schade toebrengen, dit
geschiedt om een hooger doel na te jagen, namelijk voor het welzijn van het volk, ten gunste van de
broederschap, eensgezindheid en gelijkheid. Het spreekt vanzelf, dat, men het volk niet vertelt, dat deze
samenvoeging tot één groote eenheid zich pas onder onze heerschappij zal voltrekken. En zoo zien we hoe
het volk den rechtvaardige veroordeelt en den schuldige vrijspreekt, terwijl het zich inpraat, dat het alles mag
doen wat het belieft. Onder zulke omstandigheden verwoest het volk iedere stabiliteit en verwekt het bij
iederen stap wanorde.
20. Het woord vrijheid brengt de menschelijke samenleving in strijd met alle machten, zelfs met de natuur en
met God. Daarom zullen wij, als wij de heerschappij veroverd hebben, dit woord in het woordenboek van de
menschheid doorhalen, omdat dit het symbool is van het dierlijke geweld, dat de menschen in wilde beesten
verandert. Maar in ieder geval: deze dieren slapen in, zoodra zij door het bloed verzadigd zijn en dan laten
ze zich gemakkelijk boeien. Wanneer men hun echter geen bloed geeft, slapen ze niet in en zullen ze
vechten.

Nieuwsbrief nr. 140 – 29 november 2011 - pag. 18

PROTOCOL 4 (Materialisme vervangt Religie)
1. Iedere republiek doorloopt verschillende ontwikkelingsphasen. De eerste komt overeen met de eerste
dagen van razernij van een met blindheid geslagen mensch, die naar rechts en links waggelt. De tweede
phase is die van de demagogie, waaruit de anarchie ontstaat; deze leidt tot het despotisme en niet naar een
wettig, door verantwoordelijkheid gebonden despotisme, doch naar een despotisme, dat verborgen en
onzichtbaar, maar toch voelbaar is. Het staat in het algemeen onder leiding van een geheime organisatie,
die des te gewetenloozer handelt, als zij in het verborgene werkt met verschillende agenten, wier veelvuldige
wisseling niet alleen onschadelijk, maar bovendien voordeelig is, omdat dit de organisatie ontheft van de
besteding van haar geldmiddelen ter belooning van langjarige diensten.
2. Wie en wat zou een onzichtbare macht ten val kunnen brengen? Juist hierin ligt de kracht van onze
heerschappij. De zichtbare vrijmetselarij heeft slechts ten doel, onze bedoelingen te verbergen. Het
krijgsplan van onze onzichtbare macht, ja zelfs haar zetel zullen voor de wereld altijd onbekend blijven.
3. De vrijheid zou onschadelijk kunnen zijn en in de staten zonder gevaar voor de welvaart der volkeren
kunnen worden toegepast, indien zij zou berusten op het geloof aan God en de broederschap van de
menschen en indien zij zich verre zou houden van het denkbeeld der gelijkheid, welke in strijd is met de
wetten der schepping, waarin het principe van de ondergeschiktheid is vastgelegd. Door zulk een geloof
beheerscht, zou het volk onder toezicht van de geestelijkheid vreedzaam en bescheiden aan de hand van
zijn zielenherders verder gaan en zich onderwerpen aan de door de Goddelijke voorzienigheid getroffen
verdeeling van de aardsche goederen. Om deze redenen moeten wij onvoorwaardelijk het geloof
verwoesten, het fundamenteele bewustzijn van God en den Heiligen Geest uit de ziel van de Christenen
rukken en het geloof vervangen door materieele overwegingen en behoeften.
4. Om de volkeren geen tijd te laten tot nadenken en beschouwingen, moeten wij hun gedachten afwentelen
op handel en bedrijf. Dan zullen zij slechts op hun eigen voordeel bedacht zijn en daarbij den
gemeenschappelijken vijand niet opmerken.
5. Maar om de vrijheid van de volkeren volledig te kunnen ontbinden en vernietigen, moet men de speculatie
tot fundament van de nijverheid maken; zoodoende zullen de schatten, die de nijverheid aan den bodem
onttrekt, niet in handen van de industrieelen blijven, maar door speculatie in onze zakken vloeien.
6. De verbitterde strijd om de macht in het economisch leven zal een ontgoochelde, koude en hartelooze
samenleving in het leven roepen. Deze samenleving zal absoluut afkeerig zijn van de hoogere staatskunst
en van den godsdienst. De zucht naar het goud zal haar eenige leidraad zijn. Met het goud zal ze een waren
eeredienst uitoefenen wegens de materieele voordeelen, die het verschaffen kan. Dan zullen de onderste
klassen van de samenleving in onzen strijd tegen de intellectueele klassen – onze concurrenten in den strijd
om de macht – ons volgen, niet om goed te doen, zelfs niet om rijkdommen te veroveren, maar uitsluitend en
alleen uit haat tegen de bevoorrechten.
PROTOCOL 5 (Depotisme & Moderne vooruitgang)
1. Welken regeeringsvorm kan men geven aan een maatschappij, waarin de omkoopbaarheid overal
doorgedrongen is, waarin men slechts met handige streken en bedrieglijke middelen vermogen verwerft,
waarin de tuchteloosheid heerscht, waarin de moraal slechts wordt beschermd door bestraffing en strenge
wetten, maar niet door vrijwillig aangenomen principes, waarin de gevoelens voor vaderland en godsdienst
door wereldburgerlijke beschouwingen worden verstikt? Welken anderen regeeringsvorm kan men aan zulke
samenlevingen geven als dien van het despotisme, welken ik U later zal beschrijven?
2. We zullen een stevige centralisatie van de regeering in het leven roepen om alle sociale krachten bij ons
te vereenigen. Door nieuwe wetten zullen we het politieke leven van onze onderdanen regelen als het
raderwerk van een machine. Deze wetten zullen langzamerhand alle vrijheden en concessies, die door de
volkeren werden aangehouden, weer terugnemen. Op deze wijze zal onze heerschappij zich ontwikkelen tot
een oppermachtig despotisme, dat te allen tijde en op alle plaatsen in staat zal zijn den menschen, die zich
verzetten of ontevreden zijn, het zwijgen op te leggen.
3. Men zal ons tegenwerpen, dat zulk een despotisme niet in overeenstemming is met de huidige
ontwikkeling van de beschaving. Ik zal het tegendeel bewijzen.
4. Zoolang de volkeren in de vorsten de zuivere uitvloeiing van den ‗Goddelijken‘ wil zien, onderwerpen ze
zich zonder morren aan het absolutisme, maar sedert het oogenblik, dat wij hun de gedachte aan hun eigen
rechten ingoten, beschouwden zij de vorsten slechts als eenvoudige stervelingen. De goddelijke genade viel
van de hoofden der koningen af en toen wij den volkeren het geloof in God hadden ontnomen, werd de
vorstelijke macht op straat gegooid; zij werd als het ware publiek eigendom, waarvan wij ons meester
maakten.
5. Verder: De kunst om zoowel de massa‘s als de menschen afzonderlijk te regeeren met voorgewende
theorieën en phrasen, met sociale maatregelen en andere vernuftige middelen, waarvan zij niets begrijpen,
vormt eveneens een deel van ons regeeringsgenie en berust op de juiste ontleding van de begrippen, op
nauwkeurige beschouwing en op zoo‘n fijn bevattingsvermogen, dat wij op dit gebied geen gelijkwaardige
tegenstanders hebben; evenmin kunnen zij zich met ons meten op het gebied van politieke plannen of met
betrekking tot onze eensgezindheid. Alleen de Jezuieten zouden ons op deze punten kunnen evenaren,
maar het gelukte ons hen in de oogen van de gedachtelooze menigte in waarde te doen dalen, omdat zij een
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zichtbare organisatie vormen, terwijl wij met onze geheime organisatie op den achtergrond blijven. Wat
beteekent overigens de vorst voor de wereld? Is het haar niet hetzelfde of hij nu het hoofd van de
Katholieken is of de vorst uit het geslacht van Sion? Maar ons laat deze vraag niet onverschillig.
6. Korten tijd zou een wereldomvattende vereeniging van alle volkeren ons onder haar macht kunnen
brengen; maar in dit opzicht loopen we geen gevaar, want wij zijn beschermd door hun diepgaande
oneenigheid, welker wortels niet meer uitgetrokken kunnen worden. Gedurende twintig eeuwen hebben we
de persoonlijke en nationale belangen van de niet-ingewijden met elkaar in strijd gebracht en geloofs en
rassenhaat gekweekt. Daarom zal geen regeering ergens hulp vinden, omdat iedereen gelooven zal, dat een
verbond tegen ons haar eigen belangen zou kunnen schaden. Wij zijn reeds te sterk; met ons moet men
rekening houden. De regeeringen kunnen tegenwoordig nog niet de onbeteekenendste overeenkomst
sluiten zonder dat wij niet heimelijk in het spel zijn.
7. Per me reges regnant, door mij regeeren de koningen. Onze profeten hebben verkondigd, dat wij door
God zijn uitverkoren om over de heele wereld te heerschen. God zelf heeft ons de gave geschonken om dit
werk te volbrengen. Wanneer het vijandelijke kamp vernuftig was, dan zou het met ons kunnen vechten. De
strijd zou onbarmhartig zijn, zooals de wereld er nog nooit een aanschouwd heeft. De genialiteit van de
volkeren is echter achtergebleven.
8. Het heele raderwerk van de regeeringsmachine hangt af van een motor, die in onze hand is en deze
motor is het goud. De wetenschap van de staathuishoudkunde, door onze wijzen uitgevonden, toont sinds
lang de macht van het goud over de tronen aan.
9. Om de vrije hand te hebben, moet het kapitaal het monopolie van handel en industrie bezitten; dit wordt
ook al door een onzichtbare hand in alle landen van de wereld verwerkelijkt. Dit voorrecht zal den
industrieelen een politieke macht geven, maar het volk onderdrukken.
10. Op het oogenblik is het van meer belang het volk te ontwapenen dan het in den oorlog te voeren; het is
van meer belang, de opgezweepte hartstochten tot ons voordeel uit te buiten dan ze tot bedaren te brengen,
van meer belang, zich meester te maken van de gedachten van anderen en er zich van te bedienen dan ze
ter zijde te stellen.
11. Het wezenlijkste probleem van onze regeering is de publieke opinie door critiek te verzwakken, den
menschen het denken af te leeren, omdat het weerleggen tegenstand uitlokt en den geest door holle
phrasen zonder zin en begrip op zijwegen te leiden.
12. Te allen tijde hebben de volkeren en de individuen woorden voor daden genomen, want zij vergenoegen
zich met den schijn en letten er zelden op of de beloften in het openbare leven ook vervuld worden. Daarom
zullen onze regelingen een aantrekkelijk uiterlijk hebben, dat met welbespraaktheid en weldaden van den
vooruitgang zal aantoonen.
13. We zullen ons de liberale beschouwingen van alle partijen en richtingen toeëigenen en ze overbrengen
op onze sprekers, die zoo lang moeten spreken tot alle toehoorders afgemat zijn en afkeer gevoelen.
14. Om zich van de openbare meening meester te rnaken, moet men deze voor alles geheel en al in de war
brengen, terwijl men van alle kanten op de meest verschillende manieren onderling tegenstrijdige
beschouwingen tot uitdrukking brengt, totdat men geen weg meer weet in den doolhof en ten slotte tot het
inzicht komen, dat het het beste is, in politieke kwesties er heelemaal geen meening op na te houden. Op dit
terrein heeft het volk niets te maken, het is voorbehouden voor hen, die de leiding hebben. Dat is het eerste
geheim.
15. Het tweede geheim, dat voor het succes van onze regeering noodzakelijk is, bestaat daarin, de fouten,
gewoonten, hartstochten en regels van den dagelijkschen omgang zoodanig te vermenigvuldigen, dat
niemand meer in den chaos thuis is en de menschen elkaar niet meer begrijpen. Deze politiek zal er ook toe
bijdragen in alle partijen tweedracht te zaaien en alle gezamenlijke krachten, die zich niet aan ons willen
onderwerpen, te ontbinden; zij zal iedere persoonlijke wilskracht ontmoedigen.
16. Er is niets gevaarlijkers dan de persoonlijke energie; wanneer zij verstand achter zich heeft, is ze
machtiger dan miljoenen menschen, onder wie we tweedracht hebben gezaaid. We moeten daarom de
opvoeding van de menschen daarheen leiden, dat zij van iedere onderneming, die energie vereischt, hun
handen in hopelooze onmacht aftrekken.
17. De krachten, die zich onder de heerschappij van onbeperkte vrijheid ontwikkelen, verliezen haar sterkte
zoodra zij op de vrijheid van anderen stuiten; daaruit ontstaan moreele schokken, ontgoochelingen en
mislukkingen.
18. Met al deze middelen zullen wij de mensheid dermate ontmoedigen, dat zij zich ten slotte gedwongen
gevoelen ons om een internationale regeering te verzoeken, die – zonder gebruik van geweld – in staat zal
zijn alle regeeringen van de wereld op te slokken en een opperste regeering te vormen. In de plaats van de
tegenwoordige regeeringen zullen wij iets geweldigs neerzetten, dat zich den administrateur van de opperste
regeering zal noemen. Zijn handen zullen zich naar alle kanten als tangen uitstrekken en het zal zoo‘n
kolossale instelling zijn, dat alle volkeren zich aan haar moeten onderwerpen.
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PROTOCOL 6 (Overname techniek)
1. Zeer spoedig zullen we geweldige monopolies oprichten, vergaarbakken van reusachtige rijkdommen,
waarvan zelfs de groote vermogens van de niet-ingewijden op de een of andere manier afhankelijk zullen
zijn en wel zoodanig, dat zij, alsmede het crediet van de staten, reeds den eersten dag na een politieke
ineenstorting verdwijnen. Laten de hier aanwezige heeren economen de beteekenis van deze gedachte
eens overwegen.
2. We moeten met alle mogelijke middelen de beteekenis van onze opperste regeering tot aanzien brengen,
terwijl wij haar doen voorkomen als de beschermer en weldoener van al diegenen, die zich vrijwillig aan haar
onderwerpen.
3. De niet tot ons behorende adel is als politieke macht verdwenen; daarmee behoeven we geen rekening
meer te houden. Maar als grondbezitter is hij nog gevaarlijk voor ons, omdat hij door zijn natuurlijke
hulpbronnen onafhankelijk is. Daarom moeten wij hem tot elken prijs zijn landerijen afnemen.
4. Het beste middel hiervoor is, de grondbelastingen te verhoogen, om het grondbezit met schulden te
bezwaren. Deze maatregelen zullen het grondbezit in een toestand van onvoorwaardelijke afhankelijkheid
brengen. De aristocraten die van oudsher niet in staat zijn, zich met weinig tevreden te stellen, zullen
spoedig te gronde gericht zijn.
5. Tegelijkertijd moeten wij den handel en de industrie zoo goed mogelijk voorthelpen en in het bijzonder de
speculatie, wier voornaamste taak het is, als tegenwicht tegenover de industrie te dienen. Zonder speculatie
zou de industrie de particuliere vermogens vermeerderen en den toestand van den landbouw verbeteren,
terwijl zij den landbouw zou bevrijden van de schulden, die door de leeningen van banken zijn ontstaan. De
industrie moet den landbouw zoowel van de arbeidskrachten als van het kapitaal berooven en ons door de
speculatie het geld van de heele wereld toevoeren. Hierdoor zullen de menigten tot proletariers afdalen en
zich voor ons buigen om ten minste nog het recht op het leven te behouden.
6. Om de industrie van onze rivalen te verwoesten, zullen wij de speculatie en de zucht naar een alles
verslindende luxe ontwikkelen.
7. Wij zullen het arbeidsloon verhoogen zonder dat dit den arbeiders eenig voordeel zal kunnen brengen,
omdat we gelijktijdig een prijsstijging teweeg zullen brengen voor alle artikelen van dagelijksch gebruik; als
oorzaak zullen wij den achteruitgang van landbouw en veeteelt voorwenden.
8. We zullen verder de grondslagen van de productie ondermijnen, terwijl wij de arbeiders voor de anarchie
en den alcohol ontvankelijk maken en met alle middelen de intellectueele klasse uit het land verdrijven.
9. Opdat men den waren stand van zaken niet ontijdig zullen inzien, zullen wij onze eigenlijke plannen
verbergen achter het motief van de arbeidersklasse te helpen en onze hoogstaande economische principes
tot aanzien te brengen.
PROTOCOL 7 (Wereldwijde oorlogen)
1. De vergrooting van de militaire macht en van de politie is een noodzakelijke aanvulling van ons plan. We
moeten bereiken, dat er buiten ons in alle staten alleen nog maar proletariërsmassa‘s, eenige ons
toegenegen millionnairs en politie en soldaten zijn.
2. In heel Europa en evenzoo in de andere werelddeelen, moeten we gisting, tweedracht en haat opwekken;
daaruit ontstaan twee voordeelen. Eenerzijds zal dit tot gevolg hebben, dat alle landen respect voor ons
hebben, daar ze wel weten, dat wij naar believen wanorde veroorzaken en de orde weer herstellen kunnen.
Zoodoende zullen alle landen er aan wennen ons als een noodzakelijk kwaad te beschouwen. In de tweede
plaats zullen onze kuiperijen alle draden verwarren, die wij tusschen de regeeringen door middel van de
politiek, door middel van economische verdragen of van financieele regelingen hebben gesponnen. Om tot
ons doel te geraken, moeten we bij de onderhandelingen en transacties groote sluwheid gebruiken in de
zoogenaamde officieele taal echter zullen we precies omgekeerd handelen en ons eerbaar en
tegemoetkomend voordoen. Op deze wijze zullen de volkeren en de regeeringen, die we er aan gewend
hebben de dingen zoo te zien, zooals wij hun die afschilderen, ons nog als de, weldoeners en redders van
de menschheid beschouwen.
3. Bij iederen tegenstand tegen ons moeten wij in staat zijn den oorlog te verklaren en wel door den
nabuurstaat van den staat, die ons heeft durven tegenstreven; zouden de nabuurstaten zich echter
verstouten zich tegen ons te vereenigen, dan moeten wij een algemeenen oorlog ontketenen.
4. In de politiek is de zekerste weg tot succes de geheimhouding van de ondernemingen; de handelingen
van een diplomaat moeten met zijn woorden niet overeenstemmen.
5. We moeten de regeeringen dwingen te handelen volgens dit plan, dat wij in zijn geheele breedte hebben
beraamd en dat zijn doel al nadert. Daarbij zullen we ondersteund worden door de openbare meening,
waarvan wij ons door de grootmacht ‗pers‘ al hebben meester gemaakt. Op weinig uitzonderingen na,
waarmee we geen rekening behoeven te houden, is de pers feitelijk al van ons afhankelijk.
6. Om ons systeern van de onderwerping van de regeeringen in Europa in één zin samen te vatten: we
zullen én van haar onze macht door aanslagen, dat wil zeggen door terreur, doen voelen en als de andere
zich tegen ons verheffen, dan zullen we haar met Amerikaansch, Chineesch of Japansch geschut
antwoorden.
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PROTOCOL 8 (Provisionele regering)
1. Wij moeten ons meester maken van alle strijdmiddelen, waarvan onze tegenstanders zich zouden kunnen
bedienen. We moeten onze toevlucht nemen tot juridische spitsvondigheden en vernuftige interpretaties in
alle gevallen, waarin we beslissingen zullen nemen, want het is van belang een besluit in zulke
bewoordingen te kleeden, dat het zich voordoet als uiting van de verhevenste grondslagen der moraal en
van het recht.
2. Onze regeering moet zich omgeven met alle machtsmiddelen der beschaving, in welker midden zij zal
werken. Zij zal publicisten, ervaren rechtsgeleerden, regeeringspersonen en diplomaten tot zich trekken en
ten slotte mannen, die op onze vakscholen een afzonderlijk voorbereidend hooger onderwijs hebben
genoten.
3. Deze mannen zullen alle geheimen van het dagelijksch leven kennen en de politieke zinswendingen van
alle talen begrijpen en zij zullen vertrouwd zijn met het diepere wezen van de menschelijke natuur en haar
gevoeligste snaren, die zij zullen moeten bespelen. Tot deze snaren behooren de geestesrichting van de
menschen, hun goede en slechte eigenschappen, hun ijver en hun ondeugden en de bijzonderheden van de
afzonderlijke standen en beroepen.
4. Het spreekt vanzelf, dat deze krachtige medewerkers van onze regeering niet gehaald moeten worden uit
de niet-ingewijde kringen, die gewend zijn hun regeeringsarbeid te verrichten zonder zich om het nut hiervan
te bekommeren. De ambtenaren teekenen zonder te lezen; ze doen hun dienst ter wille van eigen voordeel
of uit persoonlijke eerzucht.
5. We zullen onze regeering met een heele wereld van economen omgeven. Dit is de reden, dat de
economie het belangrijkste onderwijsvak binnen onze kringen is. We zullen verder omringd zijn door een
zwerm vakmenschen uit de bankwereld, industrieelen en kapitalisten, in het bijzonder echter door miljonairs,
omdat uiteindelijk alles door cijfers beslist wordt.
6. Zoolang het nog gevaarlijk zou zijn om de verantwoordelijke functies in onze staten aan onze
geillumineerde broeders toe te wijzen, zullen wij deze toevertrouwen aan menschen, wier verleden en
karakter zoodanig zijn, dat tusschen hen en het volk een afgrond gaapt; menschen, die in geval van
overtreding van onze voorschriften hun veroordeeling of verbanning tegemoet kunnen zien: dit om te
bereiken, dat zij zich gedwongen voelen onze belangen tot aan den laatsten ademtocht te verdedigen.
PROTOCOL 9 (Heropvoeding)
1. Bij de toepassing van onze beginselen moet U het karakter van het volk in aanmerking nemen, in welks
midden U zich bevindt en werkt. Een algemeene, uniforme toepassing van deze beginselen kan geen
succes hebben, zoolang wij de volksopvoeding niet hebben omgevormd. Gaan we echter met haar
toepassing voorzichtig te werk, dan zult U zien, dat er geen tien jaar noodig zijn om zelfs het koppigste
karakter te veranderen. Wij zullen dan één volk meer tellen onder hen, die zich al aan ons onderworpen
hebben.
2. Zoodra onze heerschappij tot stand gekomen zal zijn, zullen we onzen liberalen strijdkreet ―vrijheid,
gelijkheid en broederschap‖ niet door een anderen strijdkreet vervangen, maar door woorden, die alleen
maar een idee uitdrukken. We zullen zeggen: ―het recht op vrijheid, het recht op gelijkheid en het recht op
broederschap!‖ Daarmee zullen we de koe bij de horens pakken.
3. Feitelijk hebben wij alle regeeringen al verwoest, al zijn vele wettelijk nog aanwezig. Wanneer
tegenwoordig de een of andere staat, welke ook, tegen ons optreedt, dan gebeurt dit slechts op formeele
gronden, maar met ons volle medeweten, ja zelfs met onze volle instemming.
4. Feitelijk zijn er voor ons geen hinderpalen meer. Onze opperste regeering bevindt zich in een
buitenwettelijke positie, die men gevoeglijk met het machtige en energieke woord ‗dictatuur‘ bestempelen
kan. Ik kan met een gerust geweten beweren, dat wij tegenwoordig reeds de wetgevers zijn, wij spreken
recht, wij vellen doodvonnissen en begenadigen, wij zitten als legeraanvoerders hoog te paard.
5. Wij zullen met vaste hand regeeren, want in onze handen bevinden zich de puinhoopen van een eens
machtige partij, die thans aan ons is onderworpen. We bezitten onbegrensde eerzucht, brandende hebzucht,
onverbiddelijke wraakzucht en diepen haat: Van ons gaat een alles verslindende terreur uit.
6. In onzen dienst staan mannen van alle denkrichtingen en leerstellingen. Mannen, die de monarchie weer
willen invoeren, demagogen, socialisten, communisten en alle soorten van utopisten. Wij hebben hen allen
voor ons wagentje gespannen. Ieder van hen ondermijnt van zijn plaats af de laatste puinhoopen van de
vroegere macht en probeert de bestaande rechtsorde omver te werpen. Alle staten lijden onder zulke
kuiperijen; zij roepen om rust, zij zijn bereid voor den vrede alles op te offeren. Wij echter zullen hun den
vrede niet schenken alvorens zij onze opperheerschappij openlijk en volkomen zullen hebben erkend.
7. Het volk zal kreunen en de oplossing van de sociale vraagstukken langs den weg van een internationale
overeenkomst verlangen. De versplintering in partijen heeft ons deze in handen gespeeld, want om een
partijstrijd te steunen is er geld noodig en dit is alleen in ons bezit.
8. Wij zouden kunnen vreezen, dat de regeeringen zich met de blinde macht van het volk zouden verbinden,
maar wij hebben alle noodzakelijke maatregelen tegen zulk een mogelijkheid getroffen; tusschen deze twee
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krachten hebben we een muur opgericht en wel in de gestalte van de terreur, die beiden om beurten
uitoefenen.
9. Op deze manier blijft de blinde macht van het volk onze steun. Alleen wij zullen leider zijn en het naar ons
doel leiden.
10. Opdat de hand van dezen blinde zich niet uit onze omklemming zal bevrijden, moeten wij van tijd tot tijd
met het volk in verbinding treden, zoo al niet persoonlijk, dan toch door bemiddeling van onze trouwste
landen. Zoodra onze heerschappij erkend is, zullen wij op de openbare pleinen met het volk praten en het in
politieke vraagstukken onderwijzen in den zin, die ons bevorderlijk toeschijnt. Wie zou kunnen nagaan wat er
in de dorpsscholen onderwezen wordt? Wat echter de vertegenwoordigers der regeeringen of de vorst zelf
aan het volk zullen zeggen, dat zal zonder mankeeren direct in den heelen staat bekend zijn, want het wordt
door de stem van het volk gauw verbreid.
11. Om de instellingen van de menschen niet ontijdig te verwoesten, pakten wij ze voorzichtig aan; we
namen de afzonderlijke regeeringstakken van het staatsmechanisme in bezit. Deze ambtsgebieden waren
vroeger streng, maar billijk afgebakend. Wij echter vervingen haar door een organisatie van vrije willekeur.
Zoo veranderden wij de rechtspraak, het kiesrecht, de pers, de individueele vrijheid en in het bijzonder het
opvoedingswezen, den hoeksteen van de vrijheid.
12. Wij hebben de jeugd wereldwijd versuft en bedorven, terwijl wij haar opvoedden volgens principes en
theorieen die ons als valsch bekend waren, maar die wij haar opzettelijk op het hart hebben gedrukt.
13. Over de bestaande wetten heen hebben we verrassende resultaten bereikt, terwijl wij ze zonder
wezenlijke wijziging door tegenstrijdige interpretaties misvormden. We hebben ze langs den weg der
interpretatie eerst verdraaid, daarna echter geheel vertroebeld, zoo dat de regeeringen in een dusdanig
verwarde wetgeving geen weg meer weten. Daaruit ontwikkelde zich de theorie van de rechtspraak volgens
vrije beoordeeling.
14. U zult tegenwerpen, dat men zich tegen ons gewapenderhand zal verzetten, als men ontijdig merkt waar
het om gaat. Voor dit geval bezitten we zoo‘n verschrikkelijk middel, dat zelfs de dappersten daarvan
sidderen. Spoedig zullen in alle hoofdsteden ondergrondschen zijn gebouwd, van daar uit kunnen we alle
steden met hun instellingen en documenten in de lucht doen vliegen.
PROTOCOL 10 Voorbereiding op macht)
1. Ditmaal begin ik met een herhaling van het vroeger gezegde en ik verzoek U zich te herinneren, dat de
regeeringen en de volkeren alleen op den schijn van de dingen letten. Hoe zouden zij ook den dieperen zin
begrijpen, als hun vertegenwoordigers slechts aan praten denken? Voor onze politiek is het heel belangrijk,
dit bijzondere feit te beseffen. Dit besef zal ons van nut zijn, als wij zullen spreken over de verdeeling van de
macht, de vrijheid van het woord, de pers, de gewetensvrijheid, het recht van vereeniging en vergadering, de
gelijkheid voor de wet, de onschendbaarheid van den eigendom en van de woning, de belasting en de
terugwerkende kracht van de wetten. Dat zijn allemaal vraagstukken, waarover men tegen het volk nooit
openlijk mag spreken. Ingeval men ze echter noodgedwongen moet uiteenzetten, mag men ze niet
afzonderlijk opsommen, doch men moet alleen maar in het algerneen verklaren, dat de grondslagen van het
moderne recht door ons erkend worden. De beteekenis van deze terughoudendheid ligt daarin, dat een niet
openlijk uitgesproken principe ons de vrijheid laat het een of andere punt er uit te nemen zonder dat iemand
het merkt, terwijl men een eenmaal uitgesproken principe ruiterlijk zou moeten handhaven.
2. Het volk heeft een bijzondere voorliefde en een groote achting voor politieke genieën en beantwoordt hun
daden van geweld met woorden als: ―Wat een gemeene streek, maar handig gedaan!‖ of: ―Het is een
boevenstreek, maar goed in elkaar gezet en wat een moed!‖
3. Wij houden er rekening mee, dat wij alle volkeren tot ons zullen trekken met de oprichting van het nieuwe
fundamenteele gebouw, welks plan wij ontworpen hebben. Daarom moeten wij mannen zoeken, die met
vermetelheid en geestkracht zijn toegerust en die de bekwaamheid bezitten om alle hinderpalen, die ons in
den weg zouden kunnen staan, te overwinnen.
4. Als wij onze staatsomwenteling voltrokken hebben, dan zullen we tot de volkeren zeggen: ―Alles is tot nu
toe slecht gegaan, allen hebben geleden. Wij echter nemen nu de oorzaken van Uw kwalen weg: de
nationaliteiten, de grenzen, de veelsoortigheid van den muntstandaard. Zeker, gij zijt vrij ons te
veroordeelen, maar zal Uw oordeel rechtvaardig uitvallen, als ge het velt voordat ge onderzocht hebt wat wij
voor Uw welzijn deden?‖ Dan zullen ze ons toejuichen en ons met vurig enthousiasme in triomf op hun
schouders dragen. Het algemeen kiesrecht, waarvan wij ons bedienden als middel om tot onze macht te
geraken en waarmee we de onderste lagen van de maatschappij gelukkig gemaakt hebben – die nu door
vereenigingen en dergelijke medeleden der menschheid werden – zal zijn rol voor den laatsten keer spelen
in den eensgezinden wensch om ons – voordat men over ons oordeelt – te leeren kennen.
5. Tot dit doel moeten wij alle menschen naar de stembus leiden, zonder onderscheid van stand en
vermogen, om de heerschappij van de absolute meerderheid te verkrijgen, die wij door middel van de
beschaafde standen alleen nooit zouden kunnen bereiken.
6. Terwijl wij, op deze manier alle menschen van de waarde van hun persoonlijkheid overtuigd hebben,
zullen we de familiebanden en haar Christelijke opvoedenden invloed vernietigen
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7. We zullen verhinderen, dat hoogbegaafde mannen zich op den voorgrond dringen. (Onder onze leiding
zal het gepeupel niet toestaan, dat zij zich doen kennen, niet eens, dat ze spreken, want het is gewend
alleen te luisteren naar ons, die hem zijn gehoorzaamheid en oplettendheid betalen. Zoo zullen we van het
volk een zoo blind meegaande macht maken, dat het niet in staat is zich te bewegen zonder de leiding van
onze vertrouwensmannen, die wij op de plaats van hun tegenwoordige leiders zetten. Het volk zal zich aan
dit systeem onderwerpen, omdat het zal weten, dat van deze nieuwe leiders belooningen, geschenken en
alle weldaden zullen afhangen.
8. Het regeeringsplan moet geheel gereed uit één enkel brein voortkomen, want de eenheid zou er aan
ontbreken, als meer kopstukken er aan meegewerkt zouden hebben. Daarom mogen we zelf het plan
kennen, maar mogen er nooit over spreken, opdat geen afbreuk zal worden gedaan aan zijn verheven
beteekenis, den samenhang van de afzonderlijke deelen, de practische waarde en de geheime beteekenis
van elk punt afzonderlijk. Zou zoo‘n plan aan een algemeene bespreking en stemming worden onderworpen,
dan zou het onvermijdelijk alle sporen vertoonen van de opvattingen van menschen, die niet tot zijn dieperen
zin en samenhang kunnen doordringen. Onze plannen moeten scherp en logisch opgebouwd zijn. Daarom
mogen we den genialen arbeid van onzen leider de menigte niet voor de voeten werpen en mogen hem zelfs
niet aan een engeren kring ter hand stellen.
9. Deze plannen zullen de bestaande regelingen voorloopig niet omver werpen. Zij zullen alleen verandering
brengen in de economische principes en dientengevolge in hun verdere ontwikkeling, die haar weg volgens
onze richtlijnen zal nemen.
10. In bijna alle staten vinden we in verschillende vormen dezelfde instellingen: de volksvertegenwoordiging,
de ministers, den senaat, den raad van state, de wetgevende en uitvoerende lichamen, Ik behoef U de
betrekkingen van deze instellingen onderling niet te verklaren, omdat zij U welbekend zijn. Let U er slechts
op, dat elk van deze instellingen betrekking heeft op de een of andere belangrijke functie van de regeering.
Met het woord ‗belangrijk‘ bedoel ik hier de functie en niet de instelling. Dus niet de instellingen, maar de
werkzaamheden, die zij omvatten, zijn het gewichtigst. Deze instellingen hebben alle werkzaamheden van
de regeering onderling verdeeld: de administratie, de wetgeving en de uitvoerende macht. Zij vervullen in het
staatslichaam dezelfde taak als de organen in het menschelijk lichaam. Als wij een lid van de staatsmachine
beschadigen, zal de staat – evenals het menschelijk lichaam – ziek worden en sterven.
11. Nadat we het staatslichaam het gif van het liberalisme ingegeven hadden, is zijn heele politieke toestand
veranderd. De staten werden door een doodelijke ziekte, de ontbinding van het bloed, aangetast. Men
behoeft slechts het einde van hun doodstrijd af te wachten.
12. Uit het liberalisme zijn de constitutioneele staten, die de eenige nuttige regeeringsvorm voor de
nietingewijden zijn, voortgekomen. Ze traden in de plaats van de vroegere autocratieën. Zooals U zelf wel
weet, is de staatsregeling niets anders dan de school voor oneenigheden, tweedracht, twisten en
onvruchtbaren partijstrijd, in één woord: de school voor alles wat aan den staat de kracht van zijn
individualiteit ontneemt. Het spreekgestoelte en evenzoo de pers hebben de regeeringen gedoemd tot
werkeloosheid en machteloosheid en zij werden daardoor van geen nut en overbodig. Eerst daardoor werd
de eeuw van de republieken mogelijk en wij vervingen den vorst door de carricatuur van een president, dien
wij kozen uit de volksmassa, midden uit onze creaturen en slaven. Dat was de bom, die wij onder alle staten
en volkeren legden.
13. In de naaste toekomst zullen wij de constitutioneele verantwoordelijkheid van de presidenten invoeren.
Dan zullen wij ons bij de uitvoering van onze handelingen geen beperkingen opleggen, omdat onze
strooman de verantwoordelijkheid zal dragen. Wat is er ons aan gelegen, als de rijen van diegenen, die naar
de macht streven, dunner worden en wanneer er onlusten ontstaan, omdat men geen president kan vinden,
onlusten die ten slotte het land ondermijnen?
14. Om dit resultaat te bereiken, zullen wij zorgen voor de verkiezing van die presidenten, in wier verleden
de een of andere zwarte plek is. De angst voor onthullingen en de wensch, die ten slotte ieder mensch – die
aan de macht gekomen is – heeft, n.l. zijn voorrechten en de aan zijn ambt verbonden voordeelen en
onderscheidingen te behouden, zullen trouwe uitvoerders van onze bevelen van hen maken.
15. De volksvertegenwoordiging zal den president kiezen, ondersteunen en verdedigen. Wij echter zullen
aan dit instituut het recht ontnemen wetten te maken of te veranderen. Dit recht zullen wij verleenen aan den
verantwoordelijken president, die een speelbal in onze handen zal zijn. De president zal zeer zeker het
mikpunt van alle aanvallen worden. Om zich te kunnen verdedigen, zullen wij hem daarom het recht
verleenen buiten de afgevaardigden om een beroep te doen op het volk, d.w.z. de beslissing van een ons
blindelings toegewijde meerderheid te verkrijgen.
16. Bovendien zullen wij hem het recht overdragen den staat van beleg te doen verklaren. Dit laatste
voorrecht zullen wij daarom in het leven roepen, omdat de president als hoofd van het leger het recht moet
hebben de nieuwe republikeinsche grondwet, waarvan hij de verantwoordelijke vertegenwoordiger is, te
verdedigen.
17. Onder deze omstandigheden zal de sleutel tot het heiligdom in onze handen liggen en niemand buiten
ons zal de wetgeving leiden.
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18. Zoodra we de nieuwe republikeinsche grondwet ingevoerd hebben, zullen wij verder de
volksvertegenwoordiging het recht van interpellatie ontnemen, onder het voorwendsel, dat het staatsgeheim
in acht moet worden genomen.
19. Ook zullen we het getal der afgevaardigden tot een minimum terugbrengen. Daardoor verminderen we
ook naar evenredigheid de politieke hartstochten.
20. Tot de bevoegdheden van den president behoort ook de benoeming van de voorzitters en vicevoorzitters
van de volksvertegenwoordiging en van den senaat. In plaats van de doorloopende zittingen zullen wij den
vergaderingsduur van, de volksvertegenwoordiging tot eenige maanden beperken. Bovendien zal de
president als drager van de uitvoerende macht het recht hebben de volksvertegenwoordiging bijeen te
roepen of te ontbinden en in dit laatste geval het opnieuw bijeen roepen te verdagen.
21. Opdat de president echter vanwege al deze duidelijk onwettige handelingen niet ter verantwoording
wordt geroepen, nog voor wij onze plannen uitgevoerd hebben, zullen wij de ministers en overige
ambtenaren uit de omgeving van den president verleiden, zelfstandig maatregelen te nemen, waarvoor ze
zelf de verantwoordelijkheid dragen. Wij zullen echter adviseeren deze zaak aan den senaat of den raad van
state of den ministerraad toe te vertrouwen en niet aan afzonderlijke personen.
22. De president zal de bestaande wettten, die voor verschillende interpretaties vatbaar zijn, in den door ons
gewenschten zin uitleggen. Hij zal ze buiten werking stellen, zoodra wij hem op de noodzakelijkheid zullen
wijzen. Hij zal het recht hebben voorloopige besluiten te nemen met kracht van wet en zelfs om de grondwet
te veranderen, beide onder voorwendsel van staatsbelang.
23. Deze maatregelen zullen het ons mogelijk maken allengs alles te vernietigen, wat wij in den tijd, dat we
naar de macht grepen – noodgedwongen in de staatsregelingen – moesten opnemen. We zullen hierdoor
ongemerkt tot terzijde-stelling van alle grondwetten geraken, zoodra de tijd gekomen zal zijn, alle
regeeringen onder ons gezag te brengen.
24. De erkenning van ons gezag kan al volgen vóórdat de grondwetten terzijde worden gesteld, wanneer de
volkeren – afgemat door onlusten en het volkomen mislukken van de staatsleiders, welke mislukkingen door
ons teweeg werden gebracht – zullen uitroepen: ―Zet hen af, geeft ons een wereldvorst, die in staat is ons
allen te vereenigen en de oorzaken van onze vijandschap, d.w.z. de staatsgrenzen, godsdiensten,
staatsschulden te verwijderen; een koning, die ons vrede en rust schenkt, welke wij onder onze
tegenwoordige heerschers en regeeringen niet kunnen vinden.‖
25. Gij weet zelf zeer goed, dat men – om de massa tot zulke eischen te brengen – ononderbroken in alle
landen de betrekkingen tusschen volk en regeering moet verwarren en de geheele wereld door oneenigheid,
vijandschap, haat, ja zelfs door kwellende ontberingen, door honger en door ziekten, die wij bij hen
veroorzaken door het inenten met bacillen, zoo moet afmatten, dat men geen anderen uitweg uit de ellende
ziet dan zich aan ons geld en aan onze overheersching volkomen te onderwerpen.
26. Als we den volkeren tijd geven om op adem te komen, dan komt het gunstige oogenblik misschien nooit
weer.
PROTOCOL 11 (De Totaitaire Staat)
1. De ‗raad van state‘ zal tot taak hebben de macht van de regeering te onderstrepen. Hij zal slechts in
schijn een wetgevend lichaam zijn, in werkelijkheid zal hij echter een redactiecommissie zijn voor het
uitwerken der wetten en regeeringsverordeningen.
2. Een wezenlijk deel van het program van onze staatsregeling bestaat daarin, dat wij de wetten maken, dat
wij recht spreken en dat tegelijkertijd de administratie in onze handen is. Deze werkzaamheid zullen wij
uitoefenen:
a. Door voorstellen aan het wetgevend lichaam.
b. Door verordeningen van den president in den vorm van algemeene besluiten, door
terzijdestelling van den senaat en door beslissingen van den raad van state in den vorm van
ministerieele besluiten.
c. Op het geschikte oogenblik in den vorm van een staatsgreep.
3. Nu wij ons plan in groote trekken ontworpen hebben, willen wij de afzonderlijke maatregelen uiteenzetten,
waarvan wij ons tot den opbouw van onzen staat in onzen geest zullen bedienen. Hiertoe behooren de
vrijheid van drukpers, het recht van vereeniging en vergadering, de gewetensvrijheid, het kiesrecht en vele
andere dingen, die uit de menschelijke gedachtenwereld moeten verdwijnen of grondig moeten worden
veranderd, zoodra de nieuwe staatsregeling afgekondigd zal zijn. Slechts op het juiste oogenblik zullen wij
onze vernieuwingen er door kunnen krijgen en wel om de volgende reden. Wanneer de verandering met
groote gestrengheid wordt gevoerd, kan ze vanwege de vrees voor veranderingen, welke er kort geleden
geweest zijn, tot wanhoop voeren. Wanneer we daarentegen concessies doen, zal het volk zeggen, dat wij
onze fouten ingezien hebben en dit zou het geloof aan de onfeilbaarheid van onze regeering verwoesten of
men zal zeggen, dat we bang zijn en slechts gedwongen concessies doen, waarvoor niemand ons dankbaar
zal zijn, omdat men ze voor vanzelfsprekend houdt. Een en het ander zou de nieuwe staatsregeling maar
schaden.
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4. Op den dag van haar afkondiging, als de volkeren door den juist volvoerden staatsgreep nog geheel
versuft en angstig en radeloos zijn, moeten zij erkennen, dat wij zoo sterk, machtig en onkwetsbaar zijn, dat
wij ons over hen niet meer bezorgd behoeven te maken, dat wij niet alleen geen acht meer zullen slaan op
hun beschouwingen en wenschen, maar dat wij voorbereid zijn op ieder oogenblik en op iedere plaats elken
tegenstand en elke demonstratie te onderdrukken. De volkeren moeten weten, dat wij de geheele macht met
één slag tot ons hebben getrokken en dat wij onze macht in geen geval met hen zullen deelen. Dan zullen zij
de oogen sluiten en geduldig het verloop der gebeurtenissen afwachten.
5. De volkeren zijn een kudde schapen, wij zijn de wolven. En weet gij wat er van de schapen wordt, als de
wolven de kudde binnendringen? Zij zullen hun oogen weer sluiten, omdat wij hun de teruggave van al hun
geroofde vrijheden zullen beloven, zoodra wij alle vijanden van den vrede neergeveld hebben en de partijen
tot onmacht zullen hebben veroordeeld. Ik geloof, dat ik U niet behoef te vertellen, hoe lang zij op den
terugkeer van hun vrijheden zullen wachten. Waarom hebben wij deze geheele politiek uitgevonden en het
volk bijgebracht, zonder hen in staat te stellen haar dieperen zin te onderscheiden, als het niet was om langs
omwegen datgene te bereiken wat ons verstrooid volk langs den rechten weg niet zou kunnen bereiken?
6. Dat was de grondslag van onze organisatie van de vrijmetselarij, welker plannen deze beesten in het
geheel niet vermoeden. Wij nemen hen niettemin in onze loges op; opdat zij hun broeders zand in de oogen
strooien.
7. De genade van God heeft ons over de gehele wereld verstrooid. In deze schijnbare zwakte ligt heel onze
kracht, die ons heden op den drempel van de wereldheerschappij heeft gebracht.
8. De eerste steen is gelegd. We moeten het bouwwerk alleen nog voltooien.
PROTOCOL 12 (Controle over de pers)
1. Het woord ‗vrijheid‘, dat men op verschillende manieren kan verklaren, leggen wij zoo uit: Vrijheid is het
recht om te doen wat de wet toestaat. Deze uitlegging van het begrip legt de vrijheid volledig in onze hand,
omdat de wet datgene zal vernietigen of oprichten wat wij – volgens de boven ontwikkelde richtlijnen – voor
gewenscht houden.
2. Met de pers zullen wij op de volgende wijze te werk gaan. Welke rol speelt thans de pers? Zij dient er toe
de hartstochten van de menschen te doen oplaaien of het zelfzuchtige streven der partijen te bevorderen. Ze
is hol, onrechtvaardig en leugenachtig. De meeste menschen weten in het geheel niet waartoe de pers
eigenlijk dient.
3. Wij zullen haar ten toom aanleggen en den teugel strak voeren. Op dezelfde wijze zullen wij met andere
drukwerken handelen, want het zou geen enkel nut hebben, als we alleen een wakend oog over de pers
lieten gaan, maar de aanvallen van de boeken en brochures buiten beschouwing lieten. Wij zullen de
producten van de publieke opinie, die thans nog veel geld kosten, door middel van de censuur tot een bron
van inkomsten voor den staat maken. We zullen een speciale krantenbelasting heffen en bij het oprichten
van kranten en drukkerijen waarborgsommen eischen om zoodoende onze regeering te vrijwaren voor
iederen aanval door de pers. Worden wij dan toch aangevallen, dan zullen wij zonder genade geldstraffen
opleggen. Belasting, waarborgsommen en geldstraffen zullen den staat reusachtige inkomsten opleveren.
Zeker, de partijbladen laten zich door geldboeten niet bang maken, maar bij den tweeden aanval zullen wij
ze eenvoudig onderdrukken. Niemand zal onze onfeilbaarheid in regeeringsaangelegenheden ongestraft
kunnen aantasten. Als voorwendsel voor het den kop indrukken van een krant, zullen wij zeggen, dat het
betreffende blad de openbare meening zonder reden heeft opgezweept. Ik verzoek U er op te letten, dat er
onder de kranten, die ons aanvallen, ook zullen zijn, die wij zelf opgericht hebben. Deze zullen echter
uitsluitend die punten aanroeren, welker verandering wij zelf zullen voorstaan.
4. Geen bericht zal zonder onze voorkennis openbaar worden. Dit resultaat hebben wij thans reeds daardoor
bereikt, dat alle berichten uit de geheele wereld bij een aantal persbureau‘s samenkomen. Deze zullen
geheel in ons bezit overgaan en slechts datgene bekend maken wat wij hun voorschrijven.
5. Wanneer we het thans reeds verstaan hebben de gedachtenwereld van de niet-ingewijde kringen
zoodanig te beheerschen, dat bijna alle menschen de wereldgebeurtenissen alleen nog maar zien door de
‗gekleurde brillen‘ die wij hun opgezet hebben. Wanneer er reeds nu geen slagboomen meer zijn, die ons
zouden kunnen verhinderen binnen te dringen in datgene wat het volk in zijn domheid staatsgeheimen
noemt, hoe zal het dan worden, als wij de aardsche goden in den persoon van onzen wereldvorst zullen
zijn?
6. Keeren wij tot de toekomst der pers terug. Wie uitgever, drukker of boekhandelaar wil worden, moet een
vergunning hiertoe hebben, welke in geval van twijfel onmiddellijk wordt ingetrokken.
7. Door zulke maatregelen wordt het instrument van het denken tot opvoedingsmiddel in de hand van onze
regeering, die het niet meer zal toestaan, dat de massa over de zegeningen van den vooruitgang valsch
wordt ingelicht. Wie Uwer zou niet weten, dat deze bedriegelijke zegeningen regelrecht tot droomerijen
leiden, waaruit de anarchistische verhoudingen van de menschen onder elkaar en tegenover de overheid
geboren worden, omdat de vooruitgang of liever de gedachte van den vooruitgang de meest verschillende
voorstellingen van de zelfstandigheid heeft voortgebracht zonder haar grenzen vast te stellen. Alle
zoogenaamde liberalen zijn anarchisten, zij het dan niet in hun handelwijze, dan toch in hun denken. Ieder
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van hen jaagt het drogbeeld van de vrijheid na en komt in de willekeur terecht, waarbij hij slechts protesteert
ter wille van het protesteeren.
8. Thans zullen wij ons met de boeken bezighouden. Wij zullen ze, evenals alle drukwerk, met
zegelbelasting naar het aantal bladzijden belasten en waarborgsommen eischen. Boeken met minder dan
dertig bladzijden worden dubbel belast. Deze zullen we rangschikken onder de brochures om eenerzijds het
aantal van deze geschriften, die het ergste gif uitstrooien in te perken. Anderzijds om de schrijvers er toe te
brengen zulke omvangrijke geschriften te produceeren, dat men ze alleen reeds door den hoogeren prijs
weinig zal lezen. Wat wij daarentegen zullen uitgeven om de menschen in de door ons gewenschte richting
op te voeden, zal heel goedkoop zijn en door iedereen gelezen worden. De belasting zal de ijdele
schrijfwoede tot zwijgen brengen en door de vrees voor bestraffing worden de auteurs van ons afhankelijk.
Wanneer menschen tegen ons willen schrijven, zullen ze geen uitgever vinden. Voordat een werk wordt
aangenomen, moet de uitgever of drukker zich tot de overheid wenden om de drukvergunning te verkrijgen.
Op deze wijze zullen wij van te voren van iederen tegen ons gerichten aanval op de hoogte komen en wij
zullen hem daardoor onschadelijk maken door over het betreffende onderwerp een verklaring te publiceeren.
9. Daar boeken en kranten de twee belangrijkste opvoedingsmiddelen zijn, zal onze regeering van het
meerendeel der bladen eigenares zijn. Daardoor wordt de schadelijke invloed van de pers uitgeschakeld en
wij verschaffen ons een buitengewonen invloed op de stemming onder het volk. Wanneer we de vestiging
van tien kranten toestaan, zullen we zelf dertig kranten uitgeven, enz. Het publiek mag daarvan niets
vermoeden. Onze kranten moeten daarom schijnbaar de meest tegenstrijdige richtingen en meeningen
vertegenwoordigen om vertrouwen te wekken en de tegenstanders tot zich te trekken. Dezen zullen dan in
de val loopen en onschadelijk zijn.
10. Op de eerste plaats zullen de officieele kranten staan, die de opdracht zullen krijgen steeds onze
belangen te vertegenwoordigen. Hun invloed zal daarom naar verhouding onbeduidend zijn.
11. Op de tweede plaats zullen de semi-officieele bladen komen, die de onverschilligen en lauwen voor ons
zullen winnen.
12. Op de derde plaats zullen de bladen van de voorgewende oppositie staan. Minstens één blad moet
scherp tegenover ons staan. Onze tegenstanders zullen dit schijnbare verzet voor echt houden en hun
kaarten voor ons openleggen.
13. Onze kranten zullen tot de meest uiteenloopende richtingen behooren. Er zullen aristocratische,
republikeinsche, ja zelfs anarchistische bladen zijn, natuurlijk slechts, zoolang de huidige staatsregelingen
nog bestaan. Evenals de Indische God Wischnu zullen deze bladen honderd handen hebben, waarvan elke
hand afzonderlijk den wisselenden polsslag van de openbare meening zal betasten. Met iederen polsslag
zullen zij de publieke opinie leiden in de richting, die ons welgevallig is, want een opgewonden mensch
verliest gemakkelijk zijn vermogen tot oordeelen en is onderhevig aan iedere soort van beinvloeding. Deze
domkoppen, die gelooven de meening van hun krant te verdedigen, zullen in werkelijkheid slechts onze
meening, of in ieder geval één, die ons welgevallig is, verdedigen. Zij zullen gelooven, dat zij hun partijblad
volgen en zullen in werkelijkheid slechts de vlag volgen, die wij voor hen laten wapperen.
14. Om ons leger van kranten in dezen zin te leiden, zullen wij de organisatie met groote zorgvuldigheid
moeten regelen. Onder de aanduiding persgenootschap zullen wij de vereenigingen van auteurs
samenvoegen tot één geheel, waarin onze vertegenwoordigers ongemerkt wachtwoord en strijdkreet zullen
vaststellen.
15. Onze bladen zullen over onze politiek oppervlakkig – zonder ooit op den dieperen zin in te gaan – over
en weer schrijven en aan de officieele bladen polemische schermutselingen leveren om ons daardoor in
staat te stellen, ons over datgene, wat we in de eerste publicaties niet duidelijk konden zeggen, nu
duidelijker uit te drukken. Natuurlijk zullen we dat echter alleen doen, wanneer het voor ons voordeelig is.
16. Deze aanvallen zullen tegelijkertijd daartoe dienen, het volk te doen gelooven, dat het vrijheid van
spreken bezit. Op deze manier zullen onze vertegenwoordigers kunnen beweren, dat de vijandelijke pers
slechts kletst, omdat ze geen zakelijke argumenten tegen onze maatregelen kan aanvoeren.
17. Door deze voor de openbare meening niet te onderscheiden methoden, zullen wij haar aandacht en haar
vertrouwen winnen. Met behulp van deze methoden zullen wij de openbare meening in alle politieke
vraagstukken naar believen opwinden of kalmeeren, overtuigen of verwarren, terwijl wij nu eens ware dan
weer valsche berichten publiceeren, nu eens dingen beweren, dan weer recht zetten, al naar hun indruk op
het publiek. Steeds zullen wij den grond voorzichtig betasten, alvorens er den voet op te zetten. Wij zullen
onze tegenstanders zeker overwinnen, omdat hun als gevolg van onze maatregelen geen kranten ter
beschikking staan, waarin zij hun meening vrij zouden kunnen verdedigen. Wij zullen niet eens gedwongen
zijn ze definitief te weerleggen. Tegen de proefballonnetjes van onze semiofficieele kranten zullen wij zoo
noodig in de kranten van de derde groep energiek optreden.
18. De tegenwoordige journalistiek is een soort vrijmetselarij. Alle leden van de pers zijn onder elkaar door
het beroepsgeheim verbonden. Evenals bij de waarzeggers in de oudheid geeft geen van deze leden het
geheim prijs, wanneer zij hiervoor geen opdracht krijgen. Geen krantenschrijver zal het wagen het geheim te
verraden, want niemand wordt tot dit beroep toegelaten, wanneer hij in zijn verleden geen duister plekje
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heeft. Dit zou direct aan den dag gebracht worden. Zoolang deze smet slechts aan enkelen bekend is, trekt
het aanzien van den journalist de meeste menschen aan en men volgt hem met verrukking.
19. Wij houden bijzonder sterk rekening met de provincie. Het is voor ons noodzakelijk, dat we daar
verwachtingen wekken, die lijnrecht tegenover die van de groote stad staan. Den grooten steden zullen we
wijs maken, dat het daarbij zou gaan om zelf bedachte, met beïnvloede ideeën van de provincie. Het is
duidelijk, dat de bron van deze ideeën altijd dezelfde zal zijn; ze zal de onze zijn. Zoolang we nog niet de
volle macht bezitten, zal het voor ons noodzakelijk zijn, d.w.z. van de meening der rneerderheid, die door
onze vertrouwensmannen gemaakt wordt. Op beslissende oogenblikken mogen de groote steden dan de
voldongen feiten niet meer bespreken, omdat ze reeds door de meerderheid in de provincies werden
goedgekeurd.
20. Wanneer we het tijdperk van onze nieuwe heerschappij zullen binnentreden, zullen wij de pers niet meer
toestaan berichten over misdaden te publiceeren. Het volk moet gelooven, dat de nieuwe leiding iedereen
zoo volkomen bevredigt, dat zelfs de misdrijven hebben opgehouden. Aan het daglicht gebrachte misdrijven
zullen slechts aan de slachtoffers en aan de toevallige getuigen bekend zijn.
Dit was ongeveer de helft, Klik hier voor het vervolg
Afkomstig van deze blog:
http://www.stormfront.org/forum/t668972/

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Deel 2
(tussen haakjes achter het protocolnummer is toegevoegd ter verduidelijking, dit staat niet in het originele
document)
PROTOCOL 13 (Afleidingen)
1. De zorg voor het dagelijksche brood legt den menschen het zwijgen op en maakt hen tot onze toegewijde
dienaren. Diegenen van hen, die we bij onze pers aanstellen, zullen volgens de voorschriften over alles
schrijven wat wij in de officieele bladen niet openlijk kunnen bespreken. Tijdens de hierdoor ontstane
opwinding zullen wij de ons nuttig lijkende maatregelen doorvoeren en het publiek voor, het voldongen feit
stellen. Niemand zal het terugnemen van zoo‘n maatregel durven eischen, vooral niet, als wij hem als een
verbetering van den huidigen toestand zullen voorstellen. Overigens zal de pers de aandacht direct op
nieuwe vraagstukken richten, omdat wij immers, zooals U weet, de menschen, er aan gewend hebben
voortdurend naar iets nieuws te zoeken. Eenige hersenlooze politieke avonturiers zullen zich op deze
nieuwe vraagstukken storten, zonder te beseffen, dat zij geen flauw begrip hebben van datgene waarover zij
willen spreken. De vraag- stukken van de hoogere politiek zijn voor niemand begrijpelijk, uitgezonderd voor
diegenen, die ze al sinds eeuwen hebben voortgebracht en beinvloed.
2. Uit dit alles zult U begrijpen, dat wij slechts daarom de publieke opinie voor ons willen winnen om het werk
van onze staatsmachine te verlichten. En U zult daaruit eveneens leeren, dat wij bij deze of gene
gelegenheid slechts de goedkeuring van onze woorden binnenhalen, niet echter van onze daden.
Ononderbroken verkondigen wij, dat steeds alleen de hoop en de zekerheid het ‗algemeen welzijn‘ te
dienen, maatstaf is bij al onze maatregelen.
3. Om de al te onrustige menschen van de politieke vraagstukken af te leiden, zullen wij schijnbaar nieuwe
vraagstukken op den voorgrond stellen: economische vraagstukken. Laten zij hun woede op dit gebied maar
uitrazen. De massa‘s stemmen er in toe werkloos te blijven en uit te rusten van hun voorgewende politieke
activiteit – waartoe wij hen overigens slechts opgevoed hebben om met hun hulp de regeeringen te
bestrijden – wanneer men hun nieuwe bezigheden verschaft, welke zij voor politiek belangrijk houden.
4. Opdat de volkeren niet tot rustig nadenken komen, zullen wij ze door verstrooiing, spelen en ontspanning
van hartstochten afleiden. Spoedig zullen wij alle mogelijke wedstrijden uitschrijven op het gebied van de
kunst en van de sport. De belangstelling voor deze dingen zal hen dan definitief afleiden van de
vraagstukken, waarin onze belangen tegenstrijdig zijn aan de hunne. Terwijl de menschen langzamerhand
het zelfstandige denken afleeren, zullen zij ten slotte geheel in de lijn van onze ideeen spreken, omdat wij de
eenigen zullen zijn, die nieuwe denkrichtingen naar voren brengen. Vanzelfsprekend alleen door
bemiddeling van zulke personen, die er niet van verdacht worden met ons in verstandhouding te staan.
5. De rol van de liberale dwepers zal definitief zijn uitgespeeld, zoodra onze heerschappij erkend is. Tot dat
moment zullen zij ons goede diensten bewijzen. Daarom zullen wij de gedachten van de volkeren ook verder
afleiden op fantastische theorieën, die nieuwerwetsch en schijnbaar vooruitstrevend zijn; want met het
slagwoord ‗vooruitgang‘ hebben wij dezen domkoppen van ‗niet-ingewijden‘ het hoofd op hol gebracht en er
is onder hen geen een, die zal begrijpen, dat dit woord altijd onwaar is, als het niet om materieele behoeften
gaat, omdat er slechts één waarheid is, die lijnrecht tegenover het woord vooruitgang staat. Evenals iedere
verkeerde gedachte dient de vooruitgang er toe de waarheid te verduisteren, opdat niemand ze zal
onderscheiden dan wij de beschermers der waarheid.
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6. Wanneer onze heerschappij gevestigd zal zijn, zullen onze sprekers over de groote vraagstukken der
menschheid spreken, die de heele wereld hebben bewogen, totdat zij ten slotte onder onze weldadige
leiding kwam. Wie zou dan argwaan koesteren, dat al deze vraagstukken door ons volgens een politiek plan
werden uitgedacht, dat door zooveel eeuwen heen niemand geraden
heeft?
PROTOCOL 14 (Aanval op religie)
1. Zoodra wij de wereldheerschappij verkregen hebben, zullen wij geen ander geloof dulden dan dat aan
onzen eenen God, met wien ons lot verbonden is, omdat wij het ingewijde en ‗geillumineerde‘ volk zijn en
omdat door onzen God ons lot met dat van de geheele wereld samenhangt. Op dezen grond moeten wij alle
andere religies vernietigen. Wanneer ook het aantal der godloozen zou vermeerderen, dan zal deze
overgangstoestand onze plannen toch niet in de war sturen, veel meer den toekomstigen generaties tot
vermaning dienen. Wij zullen de geheimzinnige waarheid bewijzen, waarop de geheele kracht van onzen
godsdienst berust.
2. Dan zullen wij bij iedere gelegenheid verhandelingen publiceeren, waarin wij onze zegenrijke regeering
met die van het verleden zullen vergelijken. De voordeelen van den vrede, veroverd door eeuwen van
onrust, zullen het zegenrijke karakter van onze heerschappij doen uitkomen. De fouten van de regeeringen
uit het verleden zullen wij in de felste kleuren afschilderen. Wij zullen zoo‘n afkeer tegen ze verwekken, dat
de volkeren de lijfeigenschap zullen verkiezen boven de rechten van die veelgeroemde vrijheid, welke hen
slechts heeft gekweld en de bronnen van het menschelijke bestaan heeft uitgeput en die alleen door een
troep avonturiers werd uitgebuit, die niet wisten hoe zij haar moesten gebruiken. De nuttelooze revoluties
waartoe wij de menigten dreven om hun regeeringen te ondermijnen, zullen hen dermate vermoeien, dat zij
er de voorkeur aan zullen geven van ons alles te verdragen, alleen om geen nieuwe onrust te moeten
doormaken. Speciaal zullen wij de historische fouten van de regeeringen uit het verleden onderstrepen, die,
tegen, alle beter weten in, de menschheid zooveel eeuwen lang gekweld hebben, vage plannen van sociaal
verkregen vrijheden najoegen, zonder te merken, dat deze plannen de algemeene verhoudingen van de
menschelijke samenleving niet verbeterden, alleen maar verslechterden.
3. De geheele kracht van onze beginselen en maatregelen zal daarin bestaan, dat we ze in de lichtende
tegenstelling tot het gevallen systeem van de oude ‗sociëteitsverhoudingen‘ zullen stellen.
4. Onze filosofen zullen alle gebreken van den Christelijken godsdienst bespreken. Nooit zal iemand echter
onzen godsdienst vanuit zijn ware gezichtspunten aan een beoordeeling onderwerpen, omdat niemand hem
ooit begrijpen zal, uitgezonderd de onzen, die nooit zijn geheim zullen verraden.
5. In de zoogenaamde vooruitstrevende landen hebben wij een onbeduidende, smerige, afschuwwekkende
literatuur geschapen. Deze literatuur zullen wij nog eenigen tijd na de instelling van onze heerschappij
onderhouden om de tegenstelling tot onze uiteenzettingen en leerstellingen te laten uitkomen. Onze ‗Wijzen‘
zullen redevoeringen, plannen, verhandelingen en opstellen ontwerpen, met behulp waarvan wij de geesten
beïnvloeden en in de richting van die ideeen zullen leiden, die wij hun willen ingieten.
PROTOCOL 15 (Meedogenloze onderdrukking)
1. Wanneer wij met behulp van de door ons overal op denzelfden dag voorbereide revoluties – en nadat alle
regeeringen haar onbekwaamheid hebben erkend – eindelijk aan de macht zijn gekomen (het zal misschien
nog een eeuw duren) – dan zullen wij er voor zorgen, dat tegen ons geen samenzweringen worden gericht.
2. Tot dit doel zullen wij allen ter dood laten brengen, die de komst van onze regeering met de wapens in de
hand begroeten. Iedere nieuwe oprichting van het een of andere geheime genootschap zal eveneens met
den dood worden gestraft. De thans bestaande ons bekende geheime genootschappen, die ons goede
diensten bewezen hebben en nog bewijzen, zullen wij opheffen. Hun leden zullen naar ver van Europa
gelegen deelen der aarde worden gezonden.
3. Op deze manier zullen wij handelen met hen die tot vrijmetselaarsloges behooren en daarvan te veel
weten. Diegenen, die wij om de een of andere reden zullen sparen, zu1len onder den voortdurenden druk
staan te worden uitgewezen. We zullen een wet uitvaardigen, volgens welke alle oud-leden van de geheime
genootschappen uit Europa, den zetel van onze regeering, verbannen zullen worden. De besluiten van onze
regeering zullen definitief zijn en zonder mogelijkheid tot hooger beroep.
4. De samenleving, waarin wij de kiemen van de tweedracht en de tegenstrijdigheid hebben gelegd, kan
alleen door onbarmhartige maatregelen, die van onbuigzame kracht zijn, weer in orde worden gebracht.
Daarbij mag het op het aantal offers, dat voor het toekomstig welzijn gebracht moet worden, niet aankomen.
Het is de plicht van iedere regeering, die zich op haar bestaansrecht beroept, niet alleen haar voorrechten te
genieten, maar ook haar taak te vervullen, al kost die ook nog zooveel offers.
5. Wil een regeering onwrikbaar staan, dan moet zij het aanzien van haar macht versterken en dit aanzien
wordt slechts door een alles overtreffende onbuigzaamheid van de macht bereikt; die het teeken moet
dragen van een geheimzinnige onkwetsbaarheid, de uitverkorenheid door onze God. Zoo was tot in den
laatsten tijd de onbeperkte heerschappij van de Russische tsaren ingesteld, onze eenige vijand in de
geheele wereld naast het Pausdom. Herinnert U zich het voorbeeld van het in bloed gedrenkte Italie, dat
Sulla – die dit bloed ver goot – geen haar krenkte; het volk, dat hij gepijnigd had, verafgoodde hem en zijn
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onverschrokken terugkeer naar Italie maakte hem onkwetsbaar. Het volk vergrijpt zich niet aan hem, dien
het door zijn moed en zijn geestkracht in den ban doet.
6. Voordat wij echter tot de macht zijn gekomen, zullen wij in alle landen der wereld vrijmetselaarsloges
oprichten en vermeerderen. Wij zullen in deze loges allen halen, die in het openbare leven een vooraanstaande rol spelen of kunnen spelen. Deze loges zullen het voortreffelijkste middel zijn om inlichtingen te
verkrijgen en invloed uit te oefenen.
7. Wij zullen alle loges in een hoofdleiding samenvatten, die alleen aan ons bekend zal zijn en uit onze
‗wijzen‘ zal bestaan. De loges zullen haar voorzitters hebben om de eigenlijke leidende personen te
verbergen. Slechts dezen hebben het recht het wachtwoord uit te geven. In deze loges zullen wij alle
revolutionnaire en vrijzinnige elementen vereenigen. Zij zullen uit alle lagen van de maatschappij zijn
samengesteld. De meest geheime politieke plannen zullen ons reeds op den dag van hun ontstaan bekend
xzijn en tot onze beschikking staan. Bijna alle politie – autoriteiten, zoowel van de staat als ook van de
internationale politie, zullen leden van de loges zijn, omdat hun diensten voor ons onontbeerlijk zijn; want de
politie is in de gelegenheid niet slechts maatregelen tegen weerspanningen te nemen, maar ook onze eigen
handelingen te verbergen en voorwendsels tot ontevredenheid te scheppen. De meesten, die tot geheime
genootschappen toetreden, zijn gewoonlijk eerzuchtige avonturiers en in het algemeen menschen, die voor
alles te krijgen zijn, bij wie het ons niet veel moeite zal kosten hen voor onze plannen te winnen.
8. Wanneer het tot onlusten komt, dan beteekent dat, dat wij er behoefte aan hadden ze op te wekken, om
een al te groote eensgezindheid te vernietigen. Komt het tot de een of andere samenzwering, dan zal het
hoofd er van niemand anders zijn dan een van onze trouwste dienaren.
9. Het is natuurlijk, dat alleen wij de werkzaamheid van de vrijmetselarij kunnen leiden, omdat alleen wij
weten, waarheen wij haar leiden en wat het einddoel van ieder harer handelingen is. De niet-ingewijden
daarentegen weten niets, niet eens de onmiddellijke resultaten. Zij zijn gewoonlijk met de oogenblikkelijke
bevrediging van hun eigenliefde bij de doorvoering van hun plannen tevreden en merken niet, dat deze
plannen niet van hen afkomstig zijn, maar hun door ons werden ingegeven.
10. Veel niet-ingewijden treden tot de loges toe uit louter nieuwsgierigheid of in de hoop een voordeel te
verkrijgen of om over hun onvervulbare droomen voor een publiek te kunnen spreken. Ze smachten naar
uiterlijk succes en bijval, waarmee we steeds vrijgevig zijn. Wij gunnen hun gaarne dit succes om hun
zelfvoldaanheid uit te buiten. Dan nemen de menschen onze inblazingen in zich op zonder zich daarvan
bewust te zijn; zij zijn in hun ingebeelde onkwetsbaarheid er ten volle van overtuigd, alleen hun eigen
gedachten en niet die van anderen te hebben geuit. Gij, mijne heeren, kunt U in het geheel niet voorstellen,
tot welk een belachelijken graad van onnoozelheid men zelfs de intelligentste menschen brengen kan,
wanneer men hun ijdelheid streelt en hoe gemakkelijk het aan den anderen kant is hen door den geringsten
tegenslag – zij het ook slechts door het uitblijven van bijval – te ontmoedigen en hen tot onderdanige
gehoorzaamheid te brengen, zoodra ze daarvan maar weer resultaat verwachten. Evenals de onzen ieder
succes, dat hen niet tot doel leidt, geringschatten, evenzoo zijn de nietingewijden ter wille van een uiterlijk
succes bereid al hun plannen op te offeren. Deze karakteristieke trek der nietingewijden verlicht ons
buitengewoon onze taak hen te leiden. Deze tijgers hebben zielen als lammetjes en door hun schedels waait
de wind.
11. Wij hebben hun een stokpaardje gegeven, namelijk den droom, dat de afzonderlijke persoonlijkheid in
een symbolische eenheid, in het collectivisme, moet opgaan. Zij hebben niet begrepen en zullen nooit
begrijpen, dat deze droom in tegenspraak is met de grondwetten der natuur, die van de schepping der
wereld af alleen van elkander verschillende wezens heeft voortgebracht om iedereen zijn bijzondere
persoonlijkheid te verleenen. Bewijst niet het feit, dat wij de mensheid tot zulk een waanidee brachten, met
verbluffende duidelijkheid, hoe weinig hun verstand in vergelijking met het onze ontwikkeld is? Dit is de
zekerste waarborg voor ons succes.
12. Hoe scherpzinnig waren toch onze oude ‗Wijzen‘, toen zij zeiden, dat men, om een doel te bereiken, voor
geen middel zou mogen terugschrikken en de offers niet zou mogen tellen. Wij hebben de offers van deze
beesten van niet-ingewijden nooit geteld en, ofschoon wij velen van de onzen moesten offeren, hebben wij
ons een zoo‘n machtige positie in de wereld verschaft, waarvan het nooit zou hebben durven dromen. De
naar verhouding geringe offers der onzen hebben ons voor den ondergang bewaard.
13. De dood is het onvermijdelijke einde van alle menschen. Het is beter het einde te verhaasten van hen,
die zich tegen ons werk verzetten dan ons einde, daar wij de scheppers van dit werk zijn. In de
vrijmetselaarsloges vellen wij doodvonnissen op een manier, dat niemand buiten de loges ook maar de
geringste verdenking kan opvatten. Niet eens de slachtoffers zelf vernemen hun veroordeeling. Zij allen
sterven, zoodra het noodzakelijk is, schijnbaar een natuurlijken dood. Daar dit den logebroeders bekend is,
durven zij niet daartegen op te treden. Door deze maatregelen hebben wij in de vrijmetselarij iedere
tegenspraak in de kiem gesmoord. Terwijl wij voor de massa‘s het liberalisme prediken, houden wij ons volk
en onze vertrouwenslieden onvoorwaardelijk gehoorzaam.
14. Onder onzen invloed werd de handhaving der wetten van diegenen die niet tot onze gelederen behoren
tot een minimum beperkt. Het aanzien der wetten werd door het liberalisme, dat wij ook op dit gebied tot
aanzien brachten, ondermijnd. In alle politieke en grondwettelijke twistpunten beslissen de rechtbanken
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volgens onze aanwijzingen – en zien de dingen in het licht, dat ons belieft. Wij maken hiervoor gebruik van
de bemiddeling van personen, van wie niemand vermoedt dat zij met ons in relatie staan, van
courantenberichten en van andere middelen. Zelfs de leden van den senaat en van het staatsbestuur
volgens onze adviezen blindelings op.
15. Het zuiver dierlijke verstand van de volkeren is tot ontleding van een begrip en tot waarneming
onbekwaam; en nog minder kunnen zij van te voren zien, waartoe een bepaalde manier om een zaak voor te
stellen dient. In dit onderscheid van den geestelijken aanleg tusschen hun en ons kunnen wij het teeken van
onze uitverkorenheid door God en onze boven de anderen uitstekende natuur herkennen. De nietingewijden
laten zich alleen door een dierlijk instinct leiden. Zij zien wel, maar zij zien niet vooruit, zij kunnen niets
uitvinden, behalve zuiver materieele dingen. Daaruit blijkt duidelijk, dat de natuur zelf ons tot de heerschappij
over de wereld voorbestemd heeft.
16. Zoodra de tijd van onze openlijke heerschappij gekomen is en wij op de zegeningen van onze regeering
kunnen wijzen, zullen wij alle wetten veranderen. Onze wetten zullen kort, duidelijk en onveranderlijk zijn en
geen enkele interpretatie noodig hebben, zoodat iedereen ze begrijpen kan.
17. De meest in het oog springende eigenschap van deze wetten zal de gehoorzaamheid tegenover de
overheid zijn, die wij tot den hoogsten graad zullen ontwikkelen. Dan zal tengevolge van de
verantwoordelijkheid van allen tegenover den oppersten vertegenwoordiger der macht ieder misbruik van de
wetten ophouden.
18. Het machtsmisbruik door de lagere ambtenaren zal zoo streng gestraft worden, dat iedereen den lust zal
verliezen, zijn kracht in deze richting te beproeven. Wij zullen alle handelingen van onze
regeeringsambtenaren, van wie de gang der staatsmachine athankelijk is, met de grootste aandacht nagaan,
want tuchteloosheid in de regeering leidt tot algemeene wanorde. Elk geval van onrechtmatigheid of
misbruik zal tot afschrik van anderen gestraft worden. Iedere heling, iedere ongeoorloofde verstandhouding
der ambtenaren zal na de eerste voorbeelden van strenge bestraffing verdwijnen.
19. Het aanzien van onze heerschappij vereischt afdoende, d.w.z. harde straffen bij de geringste
overtreding, die het aanzien van de overheid zou kunnen schaden. Zou iemand voor zijn fout al te streng
gestraft zijn, dan zal hij niet zijn als een soldaat, die op het slagveld van de regeering in dienst van de
overheid, de grondwet en de wetten is gevallen; want deze laten niet toe, dat zij, die het schip van staat
besturen, persoonlijke voordeelen hooger stellen dan hun publieke plichten.
20. Onze rechters zullen weten, dat zij, wanneer zij met dwaze goedertierenheid te werk gaan, het beginsel
van het recht schenden, volgens hetwelk begane fouten streng moeten worden gestraft en toegevendheid
niet is toegestaan. Mildheid kan men in het priveleven uitoefenen, maar niet in den openbaren dienst, die de
opvoedende grondslag in het staatsleven is.
21. Onze rechters zullen slechts tot hun 55 jaar in functie blijven en wel om de volgende twee redenen: in de
eerste plaats omdat oude menschen hardnekkiger aan hun dogma‘s vasthouden en minder bekwaam zijn
om zich aan nieuwe beschikkingen te onderwerpen, in de tweede plaats, omdat daardoor een snellere
mutatie van de rechters mogelijk wordt en dezen zich meer naar ons zullen schikken. Wie zijn functie
behouden wil, zal ons blindelings moeten gehoorzamen. In het algemeen zullen wij onze rechters kiezen uit
diegenen, die weten, dat het hun plicht is te straffen en de wetten toe te passen, maar niet tot schade van
den staat liberale ideeen te huldigen, zooals men tegenwoordig denkt dat goed is.
22. De uitwisseling van ambtenaren zal er ook toe bijdragen den korpsgeest te vernietigen en hen
toegedaan te maken aan de regeering, van wie hun lot afhangt. De nieuwe generatie van rechters zal zijn
opgevoed in het bewustzijn, dat handelingen, welke de bestaande orde in de wederzijdsche betrekkingen
tusschen onze onderdanen zouden kunnen verstoren, niet geduld mogen worden.
23. Heden ten dage zijn de rechters tegenover alle misdaden inschikkelijk, omdat zij van hun plichten geen
juiste voorstelling hebben en de regeeringen er bij de benoeming van rechters te weinig op letten, hun dat
plichtsgevoel in te prenten en hun op de beteekenis van hun taak te wijzen. Zooals het dier zijn jongen op
roof uitstuurt, zoo geven de overheden aan hun onderdanen winstgevende posities, zonder hen over het
doel van hun posities in te lichten. Daarom zullen hun regeeringen zichzelf door haar eigen ambtenaren
vernietigen.
24. We zullen uit deze feiten verdere leering trekken voor onze regeering. We zullen het liberalisme
verdrijven uit alle belangrijke regeeringsposten, waarvan de sociale opvoeding van onze onderdanen
afhangt. Op zulke plaatsen zullen wij uitsluitend slechts die personen zetten, die wij voor onzen
regeeringsdienst speciaal opgeleid hebben.
25. Op de tegenwerping, dat het ontijdig ontslag van oudere ambtenaren den staat veel geld kost,
antwoorden wij, dat wij allereerst zullen probeeren voor hen een particuliere betrekking te vinden a1s
vergoeding voor het verlies en dat in de tweede plaats al het geld van de wereld in ons bezit zal zijn, zoodat
wij uitgaven niet behoeven te schuwen.
26. Ons absolutisme zal in al zijn handelingen consequent zijn. Daarom zal onze opperste wil worden
geeerbiedigd en zonder tegenspraak worden doorgezet. We zullen noch van mopperen noch van
ontevredenheid nota nemen; elk verzet tegen ons zal tot afschrik van anderen gestraft worden.

Nieuwsbrief nr. 140 – 29 november 2011 - pag. 31

27. Het recht van beroep behouden wij ons slechts voor onze eigen doeleinden voor. Voor het overige
echter zullen wij het afschaffen, want bij het volk mag de gedachte niet opkomen, dat de door ons benoemde
rechters een onjuist oordeel hebben geveld. Zou zoo iets voorkomen, dan zullen wij zelf het vonnis
vernietigen, gelijktijdig echter den rechter, die tegen zijn taak niet opgewassen was, zoo voorbeeldig straffen,
dat zoo‘n geval niet meer zal voorkomen. Ik herhaal nog eenmaal, dat wij over iederen stap van onze
ambtenaren zullen waken, opdat het volk met ons tevreden zij.
28. Onze regeering zal den schijn wekken van een patriarchale, vaderlijke voogdij, die onze vorst uitoefent.
Ons volk en onze onderdanen zullen in hem een vader aanschouwen, die zich om alle behoeften, alle
handelingen en alle betrekkingen tusschen de onderdanen onderling en in verhouding tot de regeering, zal
bekommeren. Dan zullen zij van de gedachte, dat men deze voogdij en heerschappij niet kan ontberen, als
men in vrede en rust wil leven, zoodanig doordrongen zijn, dat zij de alleenheerschappij van onze regeering
met een aan verafgoding grenzende vereering zullen erkennen, in het bijzonder als zij er zich van overtuigd
hebben, dat onze ambtenaren de bevelen van den vorst slechts blindelings zullen uitvoeren. Zij zullen
gelukkig zijn, dat wij hun geheele bestaan hebben geregeld, zooals wijze ouders doen, die hun kinderen in
plichtsgevoel en gehoorzaamheid opvoeden. Want de volkeren zullen evenals hun regeeringen in de
geheimen van onze politiek voor eeuwig onmondig blijven.
29. Zooals U ziet, grondvest ik ons despotisme op het recht en op den plicht. Het recht om plichtsvervulling
te eischen is de voornaamste plicht van een regeering, die voor haar onderdanen een vader wil zijn.
Gelijktijdig bezit zij het recht van den sterkere, opdat zij de menschheid naar de door de natuur gewilde
ordening, d.i, gehoorzaamheid, leiden kan. Alles op deze wereld bevindt zich in een verhouding van
ondergeschiktheid, alles is onderworpen hetzij aan een mensch, hetzij aan de omstandigheden, hetzij aan
den eigen aanleg, maar in ieder geval aan een sterkere. Wij moeten zonder dralen afzonderlijke personen
kunnen offeren, als zij de bestaande orde schenden, want in de voorbeeldige bestraffmg van het kwaad ligt
een groote opvoedende kracht.
30. Wanneer de koning van Israel op zijn geheiligd hoofd de kroon zet, die heel Europa hem zal aanbieden,
zal hij de patriarch van de wereld zijn. Het getal der onvermijdbare offers, die hiervoor werden gebracht, zal
nooit zoo groot worden als het aantal offers, dat in den loop der eeuwen door de vorsten van de staten uit
zucht naar macht en strijdlust werd gebracht.
31. Onze koning zal met het volk steeds in verbinding staan. Hij zal er tribunale redevoeringen voor houden,
welker roem zich terstond over de geheele wereld zal verbreiden.
PROTOCOL 16 (Hersenspoeling)
1. In het streven elke aaneensluiting van krachten buiten de onze te vernietigen, zullen wij voor alles de
hoogescholen geheel veranderen en ze op nieuwe grondslagen opbouwen. Hun rectoren en professoren
zullen volgens nauwkeurige geheime plannen worden voorbereid, waarvan ze niet mogen afwijken. Ze
zullen met bijzondere zorg worden uitgekozen en volledig van de regeering afhankelijk zijn.
2. Uit het onderricht zullen we het staatsrecht en alle politieke vraagstukken weren. Deze dingen zullen
alleen aan een klein aantal bekwame mannen worden onderwezen, die uit den kring der ingewijden zullen
worden gekozen. Uit de hoogescholen mogen geen onervarenen voortkomen, die staatsrechtelijke
vraagstukken behandelen alsof het blij- of treurspelen zijn en zich met politieke vraagstukken bemoeien,
waarvan hun vaders al niets begrepen hebben.
3. Het verkeerde inzicht van de meeste menschen in politieke vraagstukken kweekt alleen utopisten en
slechte staatsburgers. U kunt dit aan de opvoeding van de volkeren merken. Wij moesten in hun opvoeding
alle principes leggen, waarmee we de orde van hun maatschappij van haar kracht beroofden. Zoodra wij
echter tot de macht gekomen zijn, zullen wij uit hun opvoeding alle onderwijsobjecten weghalen, welke
verwarrend zouden kunnen werken. We zullen de jeugd tot gehoorzame kinderen van de overheid maken,
die hun koning als steunpilaar en hoop van den vrede en de rust liefhebben.
4. In plaats van het onderwijs in de klassieken en de oude geschiedenis, welke meer slechte dan goede
voorbeelden biedt, zullenwij de studie van de problemen der teokomst stellen. We zullen uit de gedachten
van de menschen alle gebeurtenissen van het verleden bannen, die ons onaangenaam zijn en slechts die
bewaren, welke de fouten van de regeeringen uit het verleden aantoonen. Vraagstukken van het practische
leven, van de maatschappelijke ordening, van de onderlinge betrekkingen der menschen, den strijd tegen
het egoisme, dat het zaad van het kwaad zaait, en soortgelijke opvoedingsvraagstukken zullen in ons
leerplan de eerste plaats innemen.
5. Het onderwijs zal voor ieder beroep anders zijn en mag in geen geval uniform worden gemaakt. Deze
wijze van behandeling van het vraagstuk is van bijzonder belang. Elke stand moet een streng omlijnde
opvoeding krijgen al naar zijn taak en zijn arbeidsveld. Sterke geesten hebben altijd de kunst verstaan en
zullen haar altijd verstaan zich tot een hoogere positie, op te werpen; maar afgezien van zulke op zichzelf
staande uitzonderingen zou het dwaas zijn menschen in hoogere klassen te laten komen, die anderen de
posities wegnemen, waarop dezen volgens geboorte en beroep recht hebben. Gij, mijne heeren weet zelf,
welk een onheil het voor de mensheid werd, dat zij deze onzinnigheid toelieten.
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6. Opdat de vorst de harten van zijn onderdanen verovere, moet gedurende zijn heerschappij het geheele
volk zoowel in de scholen als op de openbare pleinen over zijn beteekenis, zijn handelingen en zijn goede
bedoelingen onderwezen worden.
7. Wij zullen iedere manier van vrijheid van onderwijs wegnemen. De scholieren zullen het recht hebben zich
met hun ouders in de schoolgebouwen als in een club te verzamelen; in deze bijeenkomsten zullen de
professoren in hun vrijen tijd zoogenaamde vrije lezingen houden over de betrekkingen van de menschen
onderling, over de principes van het goede voorbeeld, over de nadeelen van onbeperkte concurrentie en
over de filosofie van nieuwe, de wereld tot nu toe onbekende leerstellingen zullen wij verheffen tot artikelen
des geloofs en ons er van bedienen om de menschen tot onzen godsdienst te bekeeren. Na beeindiging van
mijn uiteenzettingen over ons tegenwoordig en toekomstig program zal ik u de grondslagen van mijn
theorieen bekend maken.
8. We weten door de ervaring van verscheidene eeuwen, dat de menschen voor hun ideeen leven en zich
door deze laten leiden, dat zij deze ideeen alleen door de opvoeding in zich opgenomen hebben en dat zij
zich op iederen leeftijd onder toepassing van verschillende middelen met hetzelfde succes laten opvoeden.
In het besef van deze feiten zu1len wij tot ons voordeel het laatste zweempje van het zelfstandige denken
uitwisschen, dat wij al sinds lang in de voor ons noodzakelijke richting hebben geleid. De onderdrukking van
het denkvermogen uit zich reeds in het zoogenaamde aanschouwelijk onderwijs, dat van de menschen
leerzame dieren zal maken, die niet denken, maar een aanschouwelijke voorstelling noodig hebben om een
zaak te begrijpen.
PROTOCOL 17 (Machtsmisbruik)
1. Het beroep van advocaat kweekt koude, wreede, koppige menschen zonder principes, die zich bij iedere
gelegenheid op een onpersoonlijk, zuiver wettelijk standpunt stellen. Zij zijn gewend bij hun verdediging alles
slechts vanuit het gezichtspunt van hun voordeel en niet vanuit dat van het publieke welzijn te beoordeelen.
Ze slaan over het algemeen geen enkele verdediging af en probeeren de vrijspraak tot elken prijs door te
drijven, waarbij zij zich van juridische draaierijen bedienen. Daardoor bederven zij de zeden van de
rechtspleging. We zullen daarom het arbeidsveld van dit beroep beperken en zijn leden tot
overheidsambtenaren maken. De advocaten zullen evenals de rechters het recht hebben met de partijen in
verbinding te staan. De rechtzaken zullen hun toegewezen worden en zij zullen ze aan de bepalingen
moeten toetsen; zij zullen hun clienten op grond van de resultaten van een vooronderzoek verdedigen. Zij
zullen hun honorarium bepalen zonder acht te slaan op het resultaat van de verdediging. Op deze manier
zullen wij een fatsoenlijke onpartijdige verdediging verkrijgen, die niet geleid wordt door het loeren op
voordeel, maar uit overtuiging. Dat zal ook de thans gebruikelijke omkooping wegnemen, waardoor hij wint,
die meer betaalt.
2. Wij hebben er al groote zorg aan besteed de christelijke geestelijkheid in de oogen van het volk omlaag te
halen en haar werkzaamheid, die ons anders ernstige hinderpalen in den weg zou kunnen leggen, te
ondermijnen. Haar invloed op het volk vermindert van dag tot dag.
3. Tegenwoordig wordt overal de geloofsvrijheid erkend. Daaruit vloeit voort, dat ons nog slechts weinige
jaren scheiden van het tijdstip, waarop de christelijke godsdienst volkomen ineen zal storten. Met de andere
godsdiensten zullen wij nog gemakkelijker tot hetzelfde doel geraken, maar het is nog te vroeg om daarover
te spreken. We zullen de geestelijkheid met zulke nauwe grenzen omgeven, dat zij in vergelijking met haar
vroegeren invloed in de toekomst zoo goed als heelemaal geen invloed meer zal hebben.
4. Wanneer het oogenblik gekomen is het Pausdom definitief te vernietigen, zal de vinger van een
onzichtbare hand de volkeren op den Pauselijken stoel wijzen. Als de volkeren zich echter op den Paus
zouden storten, dan zullen wij als zijn schijnbare beschermer optreden om bloedvergieten te verhinderen.
Door deze afleidingsmanoeuvre zullen wij tot in het binnenste van het Vaticaan doordringen, vanwaar we
niet eerder zullen wijken voor we zijn macht volledig vernietigd hebben.
5. De koning van Israel zal de ware Paus van de wereld, de patriarch van de internationale kerk zijn.
6. Zoolang wij de jeugd nog niet in de leerstellingen des geloofs, die na een overgangstijd tot onze
geloofsleer zullen leiden, onderwezen hebben, zullen wij de bestaande kerken niet openlijk vervolgen, maar
ze door critiek en opleiding tot twijfel aan het geloof bestrijden. In het algemeen zal onze pers over alle
regeeringszaken, over godsdienstvraagstukken en over de onbekwaamheid der volkeren onthullingen
brengen en wel in de meest verachtelijke uitdrukkingen om alles op zoo‘n manier omlaag te halen, zooals
alleen wij in staat is dat te doen.
7. Onze heerschappij zal gelijken op die van den Indischen god Vischnu. Honderd armen zullen de veeren
van de sociale machine vasthouden. We zullen alles zien zonder de hulp van de officieele politie, die, zooals
wij haar voor het volk hebben uitgezocht, tegenwoordig den regeeringen het zien maar belet. Volgens ons
program zal een derde van de onderdanen over de anderen waken, uit zuiver plichtsgevoel, om den staat
vrijwillige diensten te bewijzen. Het zal dan niet meer eerloos zijn een spion of aangever te zijn. Ongegronde
aanklachten zullen echter streng gestraft worden, opdat van dit recht geen misbruik wordt gemaakt.
8. Onze vertrouwenslieden zullen we uit de hoogste en de laagste klassen van de maatschappij kiezen, uit
genotzieke ambtenaren, uit uitgevers, drukkerij-eigenaars, boekhandelaren, winkelbedienden arbeiders,
koetsiers, dienstboden enz. Deze politie zal niet het recht hebben zelfstandig te handelen, maar heeft tot
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eenige taak getuigendiensten te bewijzen en berichten te verstrekken. Het toetsen van hun verklaringen en
de daarop berustende arrestaties zullen de taak van een groep verantwoordelijke politie-organen zijn. De
arrestaties zelf zullen door de gendarmerie en door de plaatselijke politie worden uitgevoerd.
9. Wie over datgene, wat hij over politieke dingen ziet of hoort, niets bericht, zal wegens medeplichtigheid
worden gestraft. Evenals onze geloofsbroeders reeds thans verplicht zijn uit eigen beweging allen uit hun
gemeente bekend te maken, die van het geloof afvallen of in strijd met de gemeente handelen, evenzoo
zullen in ons wereldrijk alle onderdanen verplicht zijn den staat op de aangegeven manier te dienen.
10. Zulk een organisatie zal alle misbruiken van de ambtelijke macht, elke omkoopbaarheid, kortom alle
fouten verwijderen, zooals onze theorieen die den niet-ingewijden tot gewoonte hebben gemaakt. Hoe
zouden wij anders ons doel – de regeeringen tot wanorde te brengen – kunnen bereiken? Een van de
belangrijkste middelen vormen de ambtenaren. Hun moet men het mogelijk maken hun slechte gevoelens te
ontwikkelen, hun ambtelijke macht te misbruiken en de omkoopbaarheid te laten domineeren om daarmee
anderen aan te steken.
PROTOCOL 18 (Gevangenname van tegenstanders)
1. Wanneer wij het voor noodzakelijk zullen houden verscherpte politiemaatregelen te nemen – het
gevaarlijkste gif voor het aanzien van den staat – zullen wij met behulp van bekwame redenaars kunstmatig
onlusten en uitingen van ontevredenheid te voorschijn roepen. Deze redenaars zullen bij velen instemming
vinden. Dit echter zal ons als voorwendsel dienen om huiszoekingen en bewakingen te laten uitvoeren door
onze vertrouwenslieden, die wij in de niet-ingewijde politie geplaatst hebben.
2. Daar de meeste opruiers als het ware uit liefde voor de kunst der samenzwering handelen, zullen wij ons
om hen niet bekommeren, zoo lang zij niet tot de daad overgaan. Wij zullen ons er toe beperken, hen door
spionnen in het oog te doen houden. Men moet in aanmerking nemen, dat het aanzien der regeering
verdwijnt, wanneer zij zoo dikwijls samenzweringen tegen zich ontdekt. Want dit sluit de bekentenis van de
onmacht of, wat nog erger is, van het eigen onrecht in. Gij weet, dat wij het aanzien van de niet-ingewijde
vorsten ondermijnden door talrijke aanslagen, welke wij door onze vertrouwenslieden, blinde schapen van
onze kudde, lieten uitvoeren; met behulp van een paar liberale phrasen kan men hen gemakkelijk tot een
misdaad verleiden, vooral wanneer men er een politiek tintje aan geeft. Wij zullen de regeeringen dwingen
haar onmacht te bekennen door het feit, dat zij openlijk beschermingsmaatregelen nemen; want daardoor
zullen wij hun aanzien verwoesten.
3. Onze vorst zal door een onzichtbare wacht beschermd worden, want nooit mogen wij ook maar de
gedachte laten bovenkomen, dat hij niet in staat zou zijn iederen opstand neer te slaan of dat hij zich
daarvoor zou moeten verbergen. Wanneer wij zoo‘n gedachte zouden toestaan zooals men dat deed en nog
doet, dan zouden wij daarmee het doodvonnis voor onzen vorst – en zeker voor zijn dynastie –
onderteekenen.
4. Onder strenge bewaring van den uiterlijken schijn zal onze vorst zijn macht slechts gebruiken tot het
welzijn van het volk, nooit echter tot zijn eigen voordeel of dat van zijn huis. Neemt hij deze houding in acht,
dan zal zijn macht geeerbiedigd en door zijn onderdanen zelf gerespecteerd worden. Zij zullen hem vereeren
met de gedachte, dat het welzijn van iederen burger en van de maatschappelijke orde van hem afhangt. Een
bescherming van den koning door zichtbare machtsmiddelen zou de erkenning van de zwakheid van zijn
heerschappij zijn.
5. Onze vorst zal, wanneer hij zich onder het volk begeeft, steeds door een aantal schijnbaar nieuwsgierige
mannen en vrouwen omgeven zijn, die schijnbaar toevallig de eerste rijen innemen en de overige menschen
onder voorwendsel tot handhaving der orde op een bepaalden afstand van hem zullen houden. Dit goede
voorbeeld zal voor de menschen aanleiding zijn zich op den achtergrond te houden. Zou de een of andere
adressant zich door de menigte willen dringen om zijn aangelegenheid naar voren te brengen, dan moeten
de eerste rijen het verzoekschrift overnemen en voor zijn oogen aan den vorst overreiken. Iedereen zal dan
weten, dat alle verzoeken hem bereiken en dat hij zich met alle kwesties bezighoudt. De macht van den
vorst geniet alleen dan aanzien, als het volk kan zeggen: ―Als de koning het maar wist‖, of ―De koning zal het
hooren.‖
6. Met de instelling van een officieele garde verdwijnt het geheimzinnige aanzien van de macht. Iedereen,
die over een zekere stoutmoedigheid beschikt; heeft dan praatjes, en de oproerling, die zich van zijn kracht
bewust is, loert slechts op de gelegenheid een aanslag te plegen. Aan de volkeren hebben wij het weliswaar
geheel anders gepredikt, maar wij weten, welke kwade gevolgen de openlijke beschermingsmaatregelen
voor hen hadden.
7. Wij zullen misdadigers bij de eerste min of meer gegronde verdenking in hechtenis nemen. De vrees voor
een vergissing mag er niet toe leiden, dat menschen, die van een politiek misdrijf verdacht zijn, ontvluchten,
want deze daden zullen wij werkelijk onverbiddelijk bestraffen. Het kan misschien geoorloofd zijn bij gewone
misdrijven op de beweegredenen in te gaan; geen verontschuldiging echter is er voor personen, die zich met
politieke-vraagstukken bezig houden, waarvan niemand, met uitzondering van de regeering, iets kan
begrijpen. Niet eens alle regeeringen zijn in staat de ware staatskunst te begrijpen.
PROTOCOL 19 (Heersers & Mensen)
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1. Ofschoon wij niemand toestaan zich met politiek te bemoeien, toch zullen we de rapporten en voorstellen
aan de regeering aanmoedigen, die een verbetering van den toestand van het volk betreffen. Op deze wijze
zullen wij de misstanden onder of de ideeen van onze onderdanen leeren kennen. De laatste zullen wij dan
uitvoeren of afwijzen op een manier, die het onverstand van de bedenkers van deze ideeen in het licht zal
stellen.
2. Opstanden zijn niets anders dan het blaffen van een kleinen hond tegen een olifant. Is een regeering, niet
alleen met betrekking tot haar politie, maar ook in sociaal opzicht goed georganiseerd, dan blaft de hond
alleen tegen den olifant, omdat hij diens sterkte niet kent. Het is voldoende door een voorbeeld de
beteekenis van deze sterkte te bewijzen en de hond zal direct ophouden te blaffen en met den staart
kwispelen, zoodra hij den olifant ziet.
3. Om den politieken misdadiger den schijn van den held te ontnemen, zullen wij hem op dezelfde
beklaagdenbank zetten als dieven, moordenaars of andere gemeene misdadigers. Dan zal de openbare
meening beide categorieen van misdadigers in haar voorstellingswereld met elkander verwarren en met
dezelfde verachting behandelen.
4. Wij hebben ons moeite getroost – en ik geloof met succes – om de bevolking er van af te houden politieke
misdadigers op deze manier te behandelen. Met deze bedoeling hebben wij door de pers, door openbare
redevoeringen en door goed samengestelde leerboeken de geschiedenis van het martelaarschap – dat de
oproerlingen om zoo te zeggen voor het publiek welzijn op zich genomen hebben – geprezen. Deze lofzang
heeft de aanhangers van het liberalisme vermeerderd en duizenden menschen in de rijen van onze kudde
gebracht.
PROTOCOL 20 (Financieel programma)
1. Nu zullen wij spreken over het financieele program, dat ik bewaard heb tot het slot van mijn voordracht,
omdat dit onderwerp het moeilijkste en het meest beslissende is in onze plannen. Voordat ik begin zou ik U,
willen herinneren aan wat ik reeds eerder terloops aanhaalde, n.l. dat alles zich slechts in een kwestie van
cijfers zal oplossen.
2. Zoodra onze heerschappij gekomen is, zal onze autoritaire regeering alleen reeds uit drang naar
zelfbehoud vermijden, het volk te hooge belastingen op te leggen; want zij zal nooit vergeten, dat zij de rol
van den vader en beschermer te spelen heeft. Niettemin moeten de noodige middelen verkregen worden,
daar het beheer van den staat veel kost. Daarom moet de kwestie van het evenwicht in de
staatshuishouding met bijzondere zorg behandeld worden.
3. Onze regeering zal van de wettelijk vastgelegde fictie uitgaan, dat alles wat zich in het gebied van den
staat bevindt, eigendom van den koning is, een veronderstelling, die zonder meer in de daad kan worden
omgezet. De regeering zal daarom overgaan tot het onteigenen van de vermogens in baar geld, zoodra zij
dat voor de regeling van den geldomloop noodzakelijk acht. Daaruit volgt, dat het beste middel de invoering
van een progressieve vermogensbelasting is. Op deze manier kunnen belastingen zonder onbillijke
verdrukking of benadeeling worden geheven volgens een met de grootte van het vermogen overeenkomend
percentage. De rijken moeten inzien, dat zij verplicht zijn een deel van hun overvloed ter beschikking van
den staat te stellen, omdat deze hun de zekerheid van het resteerende vermogen en een eerlijke winst
waarborgt. Ik zeg uitdrukkelijk ‗eerlijk‘, want de controle over het eigendom zal den roof onder het mom van
wettelijkheid onmogelijk maken.
4. De sociale verandering moet van boven komen, want de tijd daarvoor is rijp en zij is als waarborg voor
den vrede noodzakelijk.
5. Het opleggen van belastingen aan de armen legt de kiem voor de revolutie en is schadelijk voor den staat,
die zoodoende op de jacht naar het kleine het grootere voordeel prijsgeeft. Afgezien daarvan vertraagt de
vermogensbelasting het tempo van aangroeien der prive vermogens, waarvan wij de vermeerdering totnutoe
opzettelijk bevorderd hebben, opdat zij een tegenwicht vormen tegen de sterkte van de regeeringen en haar
financien.
6. Een progressieve belasting zal hoogere baten afwerpen dan een voor allen gelijke belasting, die ons
echter thans van pas komt om omlust en ontevredenheid onder de volkeren te wekken.
7. De macht, waarop onze koning zal steunen, zal bestaan in het evenwicht van de staatshuishouding en uit
den waarborg voor den vrede. Tot dit doel is het noodzakelijk, dat de bezittenden wat van hun inkomsten
opofferen om den goeden gang van de staatsmachine te verzekeren. De uitgaven van den staat zullen door
diegenen bestreden worden, die dit het gemakkelijkst kunnen dragen.
8. Zulke maatregelen zullen den haat van de armen tegen de rijken wegnemen, omdat de armen dan zullen
inzien, dat de rijken de voor den staat noodzakelijke hulpbronnen en de steunpilaren van vrede en welvaart
zijn en dat slechts de rijken de middelen voor het gedijen van den staat ter beschikking stellen.
9. Opdat de hoogere klassen over de nieuwe belastingen niet al te veel klagen, zullen wij hun nauwkeurige
rapporten uitbrengen over de besteding van de gelden, uitgezonderd natuurlijk de bedragen, die op de
uitgaven van den troon en de administratie betrekking hebben.
10. Onze vorst zal geen prive vermogen hebben, omdat toch alles, wat zich in den staat bevindt, hem
toebehoort. Twee verschillende vermogens van den koning zouden met elkaar in tegenspraak zijn, omdat de
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omstandigheid, dat hij prive vermogen zou bezitten, zijn recht op het eigendom, dat zich in het bezit van
anderen bevindt, zou opheffen.
11. Alleen de troonopvolger zal door den staat onderhouden worden. De overige leden van de koninklijke
familie moeten in den staatsdienst of een ander beroep gaan om een recht op een inkomen te verkrijgen.
Het voorrecht tot de koninklijke familie te behooren, geeft niemand het recht op staatskosten te leven.
12. Op het verwerven van eigendom en erfenis zal een progressieve zegelbelasting worden geheven. Voor
iedere overdracht van eigendom, hetzij in baar geld, hetzij in andere waarden, die niet gezegeld is, moet de
vroegere eigenaar van den dag van de overeenkomst af tot aan den dag van de ontdekking der
belastingontduiking een procentueele belasting betalen. De overdrachtsakten moeten wekelijks aan de
plaatselijke belastinginstantie voorgelegd worden onder opgave van den voor- en familienaam en
woonplaats van den ouden en nieuwen eigenaar. De door de overheid te registreeren koop is alleen van een
bepaald bedrag af noodzakelijk; bedrijven in artikelen voor het dagelijksch gebruik zullen slechts aan een
kleine, procentueele zegelbelasting onderhevig zijn.
13. Rekent U uit hoeveel de opbrengst van deze belastingen de ontvangsten van de niet tot ons behorende
staten zal overschrijden.
14. De staat moet een bepaald reservefonds bezitten; alles wat boven deze ruggesteun uitgaat, moet weer
in omloop worden gebracht. Met deze overschotten zullen openbare werken worden uitgevoerd. De
terhandneming van zulke met staatsmiddelen uitgevoerde werken zal de arbeidersklasse vast met den staat
en den vorst verbinden. Een deel van deze gelden zal voor prijzen voor uitvindingen en prestaties op het
gebied der productie besteed worden.
15. Buiten deze bedragen mag geen geld in de staatskas achtergehouden worden, want het geld is voor de
circulatie bestemd en iedere belemmering in de circulatie van het geld kan den gang van de staatsmachine
storen. Het geld is de olie voor het raderwerk van den staat. Ontbreekt de olie, dan hapert het mechanisme.
16. De vervanging van een deel van baar geld door waardepapier heeft precies zoo‘n storing veroorzaakt.
De gevolgen van dit feit zijn reeds voldoende voelbaar.
17. We zullen ook een rekenkamer instellen. De regeering zal daardoor ieder oogenblik een nauwkeurig
overzicht over de inkomsten en uitgaven van den staat ter beschikking hebben. Uitgezonderd is slechts de
nog niet afgesloten rekening over de loopende maand en de nog niet overgelegde afrekening over de vorige
maand.
18. De eenige persoon, die geen voordeel heeft van de plundering van de staatskas, is haar eigenaar, de
vorst. Daarom zal de door hem uitgeoefende controle de verspilling en verkwisting van staatsgelden
onmogelijk maken.
19. De representatieve plichten, die den vorst van zijn kostbaren tijd berooven, zullen wij afschaffen, opdat
hij genoeg tijd voor zijn staatsbezigheden over heeft. Zijn macht zal niet meer afhankelijk zijn van de
gunstelingen, die den troon alleen om de pracht en de praal willen omgeven, maar uitsluitend voor hun eigen
voordeel zorgen en niet voor dat van den staat.
20. Terwijl wij het geld uit de, circulatie haalden, hebben wij een economische crises in het leven geroepen.
Reusachtige bedragen werden zoo den staten onttrokken en deze zagen zich gedwongen, dezelfde
kapitalen, die door ons werden opgehoopt, als leeningen van ons aan te nemen. Deze leeningen
beteekenen een zwaren last voor de staten, die er nu rente voor moeten betalen en schuldenaars zijn.
21. De samentrekking van de industrie in handen van het kapitaal, die de kleine bedrijven vernietigde, zoog
alle productieve volkskrachten en daarmee ook den rijkdom van de staten op.
22. Tegenwoordig houdt de geldcirculatie geen verband meer met het zielenaantal en kan daarom geen
rekening houden met de behoeften van de arbeiders. De uitgifte van nieuw geld moet gelijken tred houden
met den groei van de bevolking, waarbij ook de kinderen meegeteld moeten worden, daar ook voor hen van
den dag hunner geboorte af geld noodig is. De reorganisatie van de geldcirculatie is een levensvraag voor
de heele wereld.
23. U weet, dat de gouden standaard verderfelijk werd voor de staten, die hem aanvaardden, want hij kan de
behoefte aan geld niet bevredigen, te minder nog toen wij ons best deden zooveel mogelijk goud aan den
omloop te onttrekken.
24. Onze regeering moet een standaard invoeren, die op de arbeidskracht berust, waarbij het om het even is
of het geld uit papier of uit hout bestaat. We zullen het geld uitgeven naar de doorsneebehoefte van de
onderdanen en de hoeveelheid geld bij iedere geboorte vermeerderen en bij ieder sterfgeval verminderen.
Elke provincie, elke gemeente moet deze berekeningen overnemen.
25. Opdat de afzonderlijke overheden op tijd in het bezit van de door hen benoodigde gelden komen, zullen
de bedragen en de dag van de verzending door de regeering bij verordening worden vastgesteld.
Zoodoende zal de bevoorrechting door de ministeries van de eene overheid ten nadeele van de andere
terzijde worden gesteld.
26. De voorloopige ramingen van de staatsinkomsten en uitgaven zullen naast elkaar gelegd worden, opdat
men beide met elkander vergelijken kan.
27. Hervormingen, die wij in de financieele instellingen willen invoeren, zullen wij voorstellen op een manier,
die niemand verontrust. We zullen de noodzakelijkheid van deze veranderingen voorstellen als gevolgen van
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den chaos, waarin de financieele huishouding van de staten terecht is gekomen. We zullen bewijzen, dat de
hoofdoorzaak van dezen ongezonden toestand daarin is gelegen, dat men aan het begin van ieder jaar een
begrooting opstelt, die van jaar tot jaar aangroeit. Dan verlangt men een supplement, dat al na drie maanden
uitgegeven is; hierop wordt een aanvullingsbudget gesloten en ten slotte begeert men nog een verder
crediet om de eindafrekening te kunnen opmaken. Daar de begrooting voor het daaropvolgende jaar naar de
totale rekening van het afgeloopen jaar wordt opgesteld, bedraagt het jaarlijksche verlies vijftig procent en de
begrooting verdrievoudigt zich alle tien jaren. Dank zij dezen gang van zaken, welke de regeeringen in haar
zorgeloosheid hebben toegepast, zijn hun schatkisten leeg. De daarop volgende leeningen hebben het
restant opgeslokt en alle staten tot het bankroet gebracht.
28. U zult wel begrijpen, dat wij zoo‘n economie, zooals wij haar aanbevalen, bij ons niet zullen dulden.
29. Iedere staatsleening bewijst zwakte en gebrek aan begrip voor de rechten van den staat. De leeningen
hangen als het zwaard van Damocles boven het hoofd der vorsten, die, in plaats van de benoodigde gelden
rechtstreeks bij de onderdanen in den vorm van een belasting te halen, met uitgestrekte handen bij onze
banken komen bedelen. Buitenlandsche leeningen zij als bloedzuigers, die men van het staatslichaam niet
kan verwijderen, of het zou moeten zijn dat zij vanzelf afvallen of dat de staat ze met geweld afschudt. Maar
de staten schudden deze bloedzuigers niet van zich af, integendeel, zij vermeerderen nog haar aantal,
zoodat zij aan deze vrijwillige aderlating ten slotte te gronde moeten gaan.
30. Wat is in werkelijkheid een leening, vooral een buitenlandsche, anders dan een aderlating? Een leening
bestaat uit staatsschuldverbintenissen, die de verplichting inhouden tot het betalen van een bepaalde rente,
in verhouding tot de grootte van het opgenomen kapitaal. Bedraagt de rente vijfprocent, dan heeft de staat in
den loop van twintig jaar ten overvloede alleen aan rente een bedrag betaald, gelijk aan het bedrag der
leening, in veertig jaar een dubbel zoo hoog bedrag, in zestig jaar het drievoudige en de schuld zelf blijft
altijd nog onbetaald.
31. Hieruit volgt, dat de staat langs den weg der belastingheffing den armen den laatsten cent ontneemt,
alleen om aan vreemde kapitalisten, van wie hij het geld leende, rente te betalen, in plaats van de
benoodigde bedragen door middel van een belasting, die geen rente kost, uit het eigen volksvermogen
bijeen te brengen.
32. Zoolang de leeningen in het binnenland werden opgenomen, lieten de overheden eenvoudig het geld uit
den zak van de armen in dien van de rijken vloeien. Toen wij echter door omkooping personen kregen om in
het buitenland geld op te nemen, verdwenen alle rijkdommen van de staten in onze kassen en de menschen
werden aan ons schatplichtig.
33. Door de nalatigheid in de leiding der staatszaken, door de omkoopbaarheid van de ministers, door de
onbekwaamheid in economische vraagstukken hebben de regeeringen haar landen dermate in de
schuldslavernij van onze banken gebracht, dat zij hun schulden nooit zullen kunnen betalen. Gij, mijne
heeren, zult begrijpen, welke moeite en geldelijke offers ons het veroorzaken van dezen toestand heeft
gekost.
34. Storingen in het geldverkeer zullen wij niet dulden. Daarom zullen er geen verschillende
staatsschuldverbintenissen meer zijn, een enkele uitgezonderd, die één, procent rentend zal zijn; deze lage
rente zal den staat niet meer de aderlating door bloedzuigers doen ondergaan. Het recht tot uitgifte van
waardepapieren zal uitsluitend worden toegestaan aan de industrieele maatschappijen, welken het niet
zwaar zal vallen uit haar winst rente te betalen, terwijl de staat uit zijn leeningen geen winst kan trekken,
daar hij die alleen opneemt om zijn uitgaven te bestrijden, maar niet om zaken te doen.
35. Zulke industriepapieren zal de staat ook koopen; op deze manier verandert hij van een rente betalenden
schuldenaar, die hij tegenwoordig is, in een schuldeischer. Deze maatregel zal storingen in het geldverkeer,
klaplooperij en gemeenheid onmogelijk maken, die ons in den tijd der heerschappij niet wenschelijk
voorkomen.
36. De onbekwaamheid van den zuiver dierlijken gedachtengang van de overheden ligt duidelijk voor de
hand; ze leenden bij ons geld tegen rente en dachten er niet aan, dat zij hetzelfde bedrag, vermeerderd met
de rente, uit de schatkist moesten nemen om de schuld aan ons in te lossen. Zou het niet veel eenvoudiger
geweest zijn, het geld door de belastingbetalers te doen opbrengen, wien zij geen rente moeten betalen?
Dat juist bewijst het overwicht van onzen geest, dat wij er in geslaagd zijn de staten de beteekenis van de
staatsleeningen zoo voor te stellen, dat zij daarin zelfs voordeel voor zichzelf zagen.
37. Gesteund door eeuwenlange ervaringen, waarvan de grondslagen door de staten zijn gelegd, zullen
onze instellingen zich van de hunne door duidelijkheid en doelbewustheid onderscheiden en iedereen van
de nuttigheid van onze veranderingen overtuigen. Zij zullen een einde maken aan de misstanden, met
behulp waarvan wij de overheden in onze macht hielden, maar die in ons koninkrijk niet meer geduld zullen
worden.
38. We zullen een zoodanige wijze van verrekening instellen, dat noch de vorst, noch de geringste
ambtenaar ook maar het kleinste bedrag ongemerkt aan zijn bestemming kan onttrekken of voor een ander
dan het door ons voorgeschreven doel kan gebruiken.
39. Men kan niet regeeren zonder een vast plan. Zelfs helden gaan te gronde, als zij niet weten waarheen
hun weg hen voert en als ze niet evenredig uitgerust zijn.
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40. De vorsten van deze wereld, die wij door representatieve plichten, feesten en besprekingen van de
vervulling van hun vorstelijke plichten afhielden, dienden onzen vorst slechts als wandscherm. De rapporten
van de hovelingen en ambtenaren, die den vorst in het openbaar vertegenwoordigen, werden in
werkelijkheid door onze vertrouwenslieden samengesteld. Ze bevatten voornamelijk bloote beloften op
bezuinigingen van den staat en op verbeteringen, waardoor de kortzichtige massa ten volle werd tevreden
gesteld. De lezers van onze rapporten zouden wet hebben kunnen vragen: ―Hoe moeten bezuinigingen
bereikt worden? Soms door nieuwe belastingen?‖ Maar zij stelden zulke vragen niet. Gij, mijne heeren, weet,
waartoe deze zorgeloosheid heeft geleid en in welk een financieel warnet de staten zijn geraakt, trots de
wonderbaarlijke arbeidskracht van hun volken.
PROTOCOL 21 (Leningen & Krediet)
1. Aan mijn laatste beschouwing wil ik nu een uitvoerige uiteenzetting over de binnenlandsche leeningen
toevoegen. Over de buitenlandsche leeningen zal ik niet meer spreken; ze hebben onze zakken met het geld
van de volkeren volgepropt; in onzen staat echter zullen er geen buitenlandse leeningen meer zijn.
2. Wij hebben de omkoopbaarheid van de staatsambtenaren en de nalatigheid van de vorsten gebruikt om
onze gelden twee-, drie- en meervoudig terug te krijgen, terwijl wij den regeeringen meer geld leenden dan
zij onvoorwaardelijk noodig hadden. Wie zou ons dat kunnen nadoen? Ik zal mij nu met de bijzonderheden
van de binnenlandsche leeningen bezig houden.
3. Als een staat een leening wil aangaan, dan stelt hij inteekenlijsten op. Opdat de uitgegeven
staatspapieren door iedereen genomen kunnen worden, wordt de nominale waarde van honderd tot duizend
gulden vastgesteld. Den eersten inteekenaren wordt voorgehouden, dat ze niet alles toegewezen krijgen.
Den volgenden dag komt het tot een prijsstijging; naar men voorgeeft, wegens grootere vraag. Na eenige
dagen maakt men bekend, dat de staatskassen overvol zijn en dat men niet meer weet wat met het geld aan
te vangen. Waarom neemt men het dan aan? De inteekening overschrijdt nu het gevraagde bedrag
meermalen; en hierin ligt het bijzondere succes, want het publiek heeft daarmee zijn vertrouwen in de
regeering te kennen gegeven.
4. Maar als de comedie afgeloopen is, staat men voor een ongehoorde schuld. Om de rente te kunnen
betalen, neemt de staat zijn toevlucht tot een nieuwe leening, die de totnutoe bestaande schuld niet
wegneemt, maar integendeel vermeerdert. Als het vertrouwen in den staat dan eindelijk uitgeput is, moet
men door nieuwe belastingen niet eens de leeningen, maar alleen de rente van de leeningen dekken. Deze
belastingen veroorzaken dus een schuld, waarmee men een andere schuld betaalt.
5. Dan komt de tijd van de conversie, waardoor echter alleen de rentevoet wordt verlaagd en niet de schuld
wordt gedelgd. Bovendien is zij alleen met toestemming van de schuldeischers door te voeren. Bij de
aankondiging van een conversie moet men de schuldeischers vrijlaten of er in toe te stemmen of hun geld
terug te vorderen. Als iedereen zijn geld terugeischte, zou de staat in zijn eigen net gevangen worden en zou
niet in staat zijn de terugbetalingsvorderingen na te komen. Gelukkig zijn de staten in geldzaken weinig
bedreven en hebben zij nog altijd aan koersverliezen en renteverlagingen de voorkeur gegeven boven de
onzekerheid van nieuwe beleggingen. Daardoor gaf men den regeeringen meer dan één keer de
gelegenheid zich van een schuld van eenige millioenen te ontdoen. Bij buitenlandsche leeningen wordt op
deze wijze niet gehandeld, daar men wel weet, dat wij onze gelden gezamenlijk zouden terugtrekken, wat
het staatsbankroet ten gevolge zou hebben; de verklaring van de onmacht tot betalen van den staat zou
tevens den volkeren bewijzen, dat tusschen hen en hun regeeringen iedere gemeenschappelijke band
ontbreekt.
6. Ik vestig Uw aandacht op dit feit en ook op het volgende: tegenwoordig zijn alle binnenlandsche leeningen
in zoogenaamde zwevende schulden omgezet, dat zijn schulden, die binnen een korter of langer tijdsverloop
afbetaald moeten worden. Deze leeningen worden onder absorbeering van de in de staatsbanken of de
spaarbanken liggende gelden opgenomen. Daar deze gelden de regeering lang genoeg ter beschikking
staan, worden zij tot betaling van de rente der buitenlandsche leeningen gebruikt en in de plaats daarvan
deponeert de regeering een zelfde bedrag in schuldbrieven. Met zulke pandbrieven worden alle verliezen in
de schatkisten der staten goedgemaakt.
7. Zoodra wij de wereldheerschappij verkregen zullen hebben, zullen a1 deze zwendelpractijken ophouden,
omdat zij onze belangen niet dienen. Eveneens zullen wij alle effectenbeurzen sluiten, omdat wij niet zullen
dulden, dat het aanzien van onze heerschappij door koersschommelingen van onze staatspapieren geschokt
wordt. Door een wet zal worden vastgesteld, dat de nominale waarde tegelijkertijd de koerswaarde is en dat
er geen schommelingen mogen zijn. Iedere koersstijging heeft een koersdaling ten gevolge en wij hebben
daarom koersstijgingen in het leven geroepen om den koers der waardepapieren omlaag te kunnen drukken.
8. We zullen de beurzen vervangen door machtige staatscredietinstellingen, welker taak het zal zijn den
koers van de industriepapieren al naar de wenschen van de regeering te bepalen. Deze instellingen zullen in
staat zijn op een enkelen dag industriepapieren tot een waarde van vijfhonderd miljoen op de markt te
werpen of aan te koopen. Op deze wijze zullen alle industrieele ondernemingen afhankelijk van ons worden.
U kunt u voorstellen, welk een macht wij ons daardoor zullen verschaffen.
PROTOCOL 22 (De macht van het goud)
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1. In alles wat ik U totnutoe uiteengezet heb, deed ik moeite U een indruk van de vroegere en de
tegenwoordige gebeurtenissen te geven en U aan te toonen hoe alles in den stroom van het lot meegolft.
Spoedig zult U de gevolgen herkennen. Ik heb U bekend gemaakt met de geheimen van onze verhoudingen
tot de niet tot ons behorende kringen en van onze financieele politiek. Ik heb er slechts weinig aan toe te
voegen.
2. In onze handen bevindt zich de grootste macht van den tegenwoordigen tijd! Het geld: Binnen twee dagen
kunnen wij ieder gewenscht bedrag terugtrekken. Moeten wij dan nog bewijzen, dat onze heerschappij door
God voorzien is? Zouden wij bij zulk een rijkdom niet in staat zijn het bewijs te leveren, dat al het kwade, dat
wij in den loop van zooveel eeuwen moesten doen, ten slotte toch tot de ware welvaart en tot de
alomvattende orde geleid heeft? Misschien zullen er nog eenige geweldige maatregelen noodig zijn, maar
uiteindelijk zal de ‗orde‘ worden ingesteld.
3. We zullen bewijzen, dat wij de weldoeners zijn, die de gekwelde wereld vrede en vrijheid hebben
gegeven. We zullen haar gelegenheid geven zich in de rust en den vrede te verheugen, maar onder de
uitdrukkelijke voorwaarde, dat onze wetten worden gerespecteerd. Gelijktijdig zullen wij allen opheldering
geven, dat de vrijheid niet in zedeloosheid en teugelloosheid en dat ‗s menschen kracht en waardigheid
nooit in de verkondiging van revolutionnaire principes, zooals b.v, de gewetensvrijheid en de algemeene
gelijkheid, kan bestaan, evenzoo, dat de persoonlijke vrijheid nooit het recht geeft, zichzelf of anderen door
opruiende redevoeringen op te winden. De ware vrijheid bestaat in de onschendbaarheid van den persoon.
De waardigheid van de menschen bestaat in de erkenning van hun rechten, maar niet in fantastische ideeen
over de beteekenis van hun ik.
4. Onze heerschappij zal roemrijk zijn, omdat zij machtig zal zijn en regeeren en leiden zal; ze zal zich niet
op sleeptouw laten nemen door partijleiders en volksredenaars, die holle woorden uitschreeuwen, die ze
voor hun principes uitgeven, maar die zuiver utopieen zijn. Onze heerschappij zal de gebiedster zijn over de
orde, die het heele geluk van de menschen uitmaakt. Het hooge aanzien van deze heerschappij zal bij het
volk mystieke aanbidding en vereering opwekken. Ware macht mag voor geen recht, niet eens voor
goddelijk recht, terugwijken; niemand mag het wagen haar te na te komen om haar ook maar het kleinste
stukje te ontrooven.
PROTOCOL 23 (Indoctrinatie van respect)
1. Om de volkeren aan gehoorzaamheid te wennen, moet men ze tot bescheidenheid opvoeden. Daarom
moet de productie van luxe artikelen ingekrompen worden. Daardoor zullen we de moraal verbeteren, die
door den wedijver in pronkzucht bedorven werd.
2. We zullen den handenarbeid weer bevorderen om de grootindustrie te benadeelen; dit is ook daarom
noodzakelijk, omdat de fabriekseigenaren dikwijls, zij het ook onbewust, hun arbeiders in staatsvijandigen
zin beinvloeden.
3. Een volk, dat zich alleen met kleinbedrijf bezighoudt kent geen werkloosheid; het is aan de bestaande
maatschappelijke orde vast verknocht en ondersteunt daarom de regeering. Werkloosheid is het grootste
gevaar voor de regeering. Voor ons zal de werkloosheid haar rol uitgespeeld hebben, zoodra de macht in
onze handen is.
4. De drankzucht zal eveneens wettelijk worden verboden en als misdaad tegen de menschheid gestraft
worden, omdat de mensch onder invloed van den alcohol tot een wild dier wordt.
5. De volkeren, ik herhaal het nog eens, gehoorzamen alleen maar blindelings aan een sterke, volkomen
onafhankelijke macht, die zich met zwaard in de hand tegen iederen socialen opstand verdedigt. Waarom
zouden de menschen een koning met een engelenziel noodig hebben? Ze moeten in hem de belichaming
van de kracht en de macht zien.
6. De tegenwoordige regeeringen leiden haar bestaan temidden van een door ons zedeloos gemaakte
maatschappij, die zelfs de macht van God loochent en waar de vlam van de anarchie uitslaat. Onze vorst
moet daarom voor alles dit verterende vuur blusschen en tot dit doel de huidige samenleving, zij het ook
door verdrinking in eigen bloed, opheffen om haar dan in de gedaante van een goed georganiseerd leger
weer te laten opstaan, die elke het staatslichaam bedreigende besmetting bewust zal bestrijden.
7. Onze vorst zal door onze God zijn uitverkoren de zinlooze krachten te vernietigen, die geleid worden door
een dierlijk drijven en niet door het verstand, door de ruwheid en niet door de menschelijkheid. Deze
krachten vieren thans overwinning, terwijl zij onder den schijn van het recht en de vrijheid roof en
gewelddadigheden uitoefenen. Ze hebben iedere maatschappelijke orde vernietigd om nu op haar
puinhoopen den troon van den ‗koning der joden‘ op te richten. Maar haar rol zal uitgespeeld zijn, zoodra
onze vorst de regeering overneemt. Dan moeten zij van zijn pad weggevaagd worden, opdat geen hindernis
overblijft.
8. Dan zullen wij den volkeren kunnen zeggen: Dankt God en buigt U voor hem, die op zijn voorhoofd het
teeken der voorzienigheid draagt en wiens ster God zelf leidt, opdat niemand buiten hem de menschheid
van al het kwaad verlosse.
PROTOCOL 24 (Kwaliteiten van de heerser)
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1. Ik ga nu over tot de middelen, waardoor het ‗Huis David‘ voor de eeuwigheid gewaarborgd zal zijn. Onze
methode zal op dezelfde principes berusten, die voor onze wijzen in alle wereldvraagstukken beslissend
waren, hetgeen beteekent, dat wij den gedachtengang van de geheele menschheid zullen bepalen.
2. Verscheidene medeleden van het ‗Huis David‘ zullen de koningen en hun opvolgers op hun ambt
voorbereiden, waarbij de laatsten niet volgens het recht van de erfopvolging, maar volgens hun bijzondere
bekwaamheid uitverkoren worden. Zij zullen hen in de diepste geheimen van de staatskunst en van onze
plannen inwijden, waarbij wij alle voorzichtigheidsmaatregelen zullen treffen, dat niemand anders van deze
geheimen iets te weten komt. Hierdoor zal bereikt worden, dat ieder de overtuiging krijgt, dat de regeering
alleen aan hen kan worden toevertrouwd, die in de geheimen van de staatskunst zijn ingewijd.
3. Alleen deze uitverkorenen zullen in de uitvoering van onze – op de ervaring van eeuwen berustende –
plannen, in onze kennis van de politieke, economische en sociale verhoudingen en in den geest van de
wetten onderricht zijn, die de natuur zelf heeft opgesteld om de betrekkingen van de menschen te regelen.
4. De onmiddellijke nakomelingen van den koning worden van de troonopvolging uitgesloten, als zij
gedurende hun opvoeding lichtzinnigheid, weekhartigheid en soortgelijke eigenschappen vertoonen, die hen
voor de regeering onbekwaam maken of het aanzien van den troon kunnen schaden.
5. Onze wijzen zullen de teugels der regeering alleen aan hen toevertrouwen, die de bekwaamheid bezitten,
met onvoorwaardelijke standvastigheid, ja, zoo noodig zelfs met wreedheid te regeeren.
6. In geval van ziek worden of van verlies der wilskracht moet de koning de teugels der regeering in andere,
meer bekwame handen leggen.
7. De plannen van den koning voor het heden, nog meer echter die voor de toekomst, zullen zelfs aan zijn
naaste raadgevers onbekend zijn. Alleen de koning zelf en drie ingewijden zullen de plannen voor de
toekomst kennen.
8. In den persoon des konings, die met onbuigzamen wil meester over zichzelf en over de menschheid za1
zijn, zullen allen de belichaming van het lot en zijn onbekende paden zien. Niemand zal weten wat de koning
met zijn bevelen bereiken wil; niemand zal zijn onbekenden weg durven kruisen.
9. Vanzelfsprekend, moet de geestelijke hoogheid van den koning overeenstemmen met de beteekenis van
de hem toevertrouwde plannen. Daarom zal de koning den troon eerst bestijgen, als onze wijzen zijn
bekwaamheden hebben vastgesteld.
10. Opdat het volk zijn koning kent en liefheeft, moet hij op de openbare pleinen voor hen spreken. Dit leidt
tot de zeer noodzakelijke vereeniging vann de twee krachten, die wij tegenwoordig, door de terreur van
elkaar scheidden. Deze terreur was voor ons totnutoe onvermijdelijk, want alleen dank zij haar scheiding
konden wij de beide krachten aan ons onderwerpen.
11. De koning mag zich niet door hartstocht en zeker niet door zinnelijkheid laten beheerschen; dierlijke
drijfveeren, die zijn geestelijke bekwaamheden zouden kunnen verzwakken, mag hij nooit laten opkomen.
Zinnelijkheid vernietigt meer dan elke andere hartstocht de bekwaamheden van den geest en de klaarheid
van den blik; zij leidt het denken naar de slechtste en meest dierlijke zijde der menschelijke natuur.
12. De wereldvorst uit het heilige geslacht Davids, de zuil der menschheid, moet al zijn persoonlijke
neigingen aan het welzijn van zijn volk opofferen. Onze vorst moet het voorbeeld der onberispelijkheid zijn.
Onderteekend door de vertegenwoordigers van Sion van den 33sten graad
Einde
Afkomstig van deze blog: http://www.stormfront.org/forum/t668972/

Veranderingen op Aarde!
Geplaatst door verborgennieuws
Onderstaande lijst kwam ik tegen op de website van wordwakkerwereld.nl
Allemaal zaken die te maken hebben met de veranderingen op aarde. Een lange lijst kwam er
tevoorschijn van dingen die we als niet normaal kunnen bestempelen:
Record aantal tornado‘s.
Record droogtes.
Record aantal vulkaan uitbarstingen.
Record aantal aardbevingen.
Record aan mislukte oogsten.
Talloze overstromingen.
Het water komt hoger en de maan gedraagt zich vreemd.
Zonnevlam uitbarstingen.
Overal springen pijpleidingen.
Aantal meteorieten neemt toe.
Magnetische polen verschuiven heel snel.
De activiteit op de zon is drastisch toegenomen.
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Kosmische straling is drastisch toegenomen.
Bijen sterven massaal.
Vissen sterven massaal.
Vogels sterven massaal.
Er ontstaan nieuwe breuklijnen zoals in Virginia en Nevada.
Overal ter wereld ontstaan sinkholes.
In de aardkorst verschijnen spontaan grote scheuren.
Er ontstaan nieuwe geysers zoals in Californië.
Hele vreemd geluiden zoals in Florida en Ukraine.
Men ruikt sulfur of benzine in verschillende delen van de wereld.
De zon komt twee dagen te vroeg op in Groenland.
Stormen op Jupiter.
Saturnus, die 90 graden is gedraaid in december 2010 met nu verticale ringen.
Andere tekenen die zijn er:
Overheden kopen grote hoeveelheden kant en klaar maaltijden.
Overheden kopen bijna alle voorraden medicijnen.
Overheden graven ondergrondse bunkers over de hele wereld in een
record tempo.
Biljoenen dollars verdwijnen via het Pentagon en de Federal Reserve.
Overheden laten hun troepen oefenen in het aanhouden en vasthouden
van mensen.
De CIA is verhuisd naar Denver.
Het vliegveld van Denver is veranderd in een gigantische ondergrondse
basis.
Overheden bouwen een gigantische zaadbank in Noorwegen.
Vader en zoon Bush kopen uitgestrekte stukken land in Paraguay.
Er wordt een ontheffing gecreëerd zodat Amerikaanse troepen tegen eigen burgers ingezet kunnen worden.
In 2001 waren er in Amerika 264 dammen die gerepareerd moesten worden, nu zijn het er 1200;
het kan de elite klaarblijkelijk weinig meer schelen.
De telescoop op de Zuidpool wordt uitgerust met infra rode mogelijkheden.
De Amerikaanse president krijgt speciale volmachten om alles en iedereen te passeren als een
alleenheerser.
Het Vaticaan heeft in 2007 haar bibliotheek gesloten die 500 jaar open is geweest.
De Amerikaanse EPA bibliotheek wordt gesloten.
Rotsen en asteroïden in de ruimte worden sinds dit jaar als geheim bestempeld.
Global Warming werd in eerste instantie als excuus gebruikt voor de veranderingen op aarde,
nu wordt het veranderd naar klimaat verandering.
In Yellowstone Park zijn er duizenden aardbevingen geregistreerd.
De aarde is besproeid met chemtrails.
De media brengen geen of nauwelijks berichten over Elenin; dit in schril contrast met alle publiciteit rondon
Haley‘s komeet.
Google heeft een stuk ruimte afgeplakt in het sterrenbeeld Orion.
Er worden door heel Amerika FEMA kampen gebouwd.
NASA geeft dringende veiligheidsinstructies aan personeel voor eventuele rampen.
Massale voorraden doodskisten in de staat Georgia.
Het kunstmatig op peppen van de aandelenmarkten.
En deze week het bericht dat het ISS waarschijnlijk wordt verlaten.
De lijst zal allesbehalve volledig zijn, maar waarom het gaat is dat een ieder die nu nog niet ziet dat er iets is
dat dit alles veroorzaakt stekeblind moet zijn of bewust de kop in het zand wil steken.
Ondertussen wordt de Pinokkio neus van de overheden langer en langer.
http://www.verborgennieuws.nl/algemeen/veranderingen-op-aarde.html
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Magnesium - het best bewaarde geheim tot gezondheid en verjonging
Magnesium wordt het wondermineraal of de vonk van het leven genoemd,
en is een zeer belangrijk element dat onze aandacht verdient. In de top drie
van de meest essentiële levensbehoeftes van een mens staat magnesium
op drie, voorafgegaan door zuurstof en water. Een goed magnesiumgehalte
in het lichaam is de basis voor een goede gezondheid. Veel mensen hebben
onwetend een ernstig chronisch tekort, met alle daaruit voortkomende
gevolgen van depressie tot hart- en vaatziekten, van autisme tot diabetes en
van migraine tot MS.
Nederlandse bodem arm aan magnesium
In Nederland is de bodem zeer arm aan het element magnesium. Het gebruik van kunstmest én de
industriële voedingsbewerking heeft over het algemeen tot gevolg dat veel mensen in Nederland lijden aan
klachten, die worden veroorzaakt door min of meer ernstige chronische tekorten van vooral magnesium. Ook
zorgen factoren als stress, medicijngebruik, luchtvervuiling, vaccinaties en electro-smog voor een sterke
daling van het magnesiumgehalte in het lichaam.
Wat doet Magnesium in ons lichaam?
Magnesium reguleert maar liefst 325 enzymen in ons lichaam, waarvan de productie, het transport en de
opslag van energie de belangrijkste functie is. Ook draagt het mineraal zorg voor de elektrische geleiding in
ons zenuwstelsel. Het reguleert ons hartritme, onze bloeddruk en voorkomt epilepsie. Magnesium is
essentieel voor de eiwitsynthese van DNA en RNA, dus voor groei en ontwikkeling. Het speelt een
belangrijke rol bij het in standhouden van een goed functionerend immuunsysteem. Het reguleert tevens de
calciumopname in de cellen, en waar calcium zorgt voor de contractie, daar zorgt magnesium voor de
relaxatiefase. Beiden werken samen en kunnen niet zonder elkaar. Magnesium zorgt dus voor de
broodnodige ontspanning van alle skeletspieren, ingewanden en van de hersenen. Het zorgt voor een goede
slaap en is minstens zo belangrijk voor een goede botopbouw als calcium. Een groot deel van de
botontkalkingepidemie is te wijten aan een chronisch magnesiumtekort. Dit wordt in de reguliere
geneeskunde volledig veronachtzaamd!
Magnesiumtekort komt helaas veel voor
De symptomen van een mogelijk magnesiumtekort en een verhoogde behoefte zijn indrukwekkend:
Verstijfde, verharde en verkrampte spieren, nervositeit, (chronische) vermoeidheid, overspannenheid,
uitputtingsverschijnselen, onrust, prikkelbaarheid, alertheid-, concentratie-, geheugen- en
woordbenoemingsstoornissen, duizeligheid, hoofdpijn, te hoge of te lage bloeddruk (magnesium is een
‗natuurlijke bètablokker‘), slaapstoornissen, constipatie, overgevoeligheid voor lawaai en (fel) licht, angsten,
fobieën en depressiviteit, stotteren, hyperreactiviteit en onhandelbaarheid en nauwelijks te beïnvloeden
onrust bij (jonge) kinderen. Problemen met circulatie, spijsvertering, spieren en het zenuwstelsel hangen
vaak samen met een magnesiumtekort, net als aandoeningen die met ―de oude dag‖ te maken hebben,
aangezien vooral ouderen vaak een ernstig chronisch magnesiumtekort hebben.
Onderzoeken tonen het verband aan tussen een chronisch magnesiumtekort en astma, diabetes,
alcoholisme, Alzheimer, epilepsie, autisme, ADHD, hart- en vaatziekten, CVS, migraine, menopauze,
osteoporose, PMS, vruchtbaarheidsproblemen, SIDS, cariës, RSI, auto-immuunziekten zoals MS, ALS,
reuma, psoriasis en eczeem, de ziekte van Parkinson en psychische aandoeningen als angst- en
paniekstoornissen, depressiviteit, stemmingswisselingen, agressie, bipolaire stoornissen en schizofrenie.
Veel mensen zouden op een goedkopere manier gezond kunnen blijven
Magnesium wordt zo massaal genegeerd door de huidige medische orde, deels door onwetendheid bij veel
artsen maar ongetwijfeld ook omdat zij niet te patenteren is. Een goed magnesiumgehalte zou veel mensen
op een goedkope manier een stuk gezonder houden, hetgeen vele miljarden aan inkomsten zou schelen
voor de farmaceutische industrie. Het zou mensen bekrachtigen en onafhankelijker maken, om nog maar te
zwijgen over al het lijden dat door het aanvullen van magnesium zou kunnen worden voorkomen.
Magnesium wordt ook wel het best bewaarde geheim tot gezondheid en verjonging genoemd.
Magnesiumrijk voedsel
Het gebruik van magnesiumrijke voeding kan een tekort aanvullen,
zoals (biologische) bladgroenten en alle groene groenten, cacao, noten,
pitten en zaden. Daarnaast kan ook gekozen worden voor extra
suppletie.
Supplementen - via de huid of gewoon oraal
Magnesiumchloride is de vorm die het beste wordt opgenomen door het
lichaam. In veel gevallen verdient de toepassing hiervan via de huid de
voorkeur, omdat lang niet bij iedereen orale suppletie voldoende werkt.
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Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat dit vitale mineraal het lichaam binnentreedt door de huid,
waardoor voor ons voordelige fysiologische processen optreden zoals een natuurlijk verhoging van de DHEA
productie, die op geen enkele andere manier plaatsvindt.
Nederland bezit de grootste voorraad ter wereld aan zuiver magnesiumchloride, die wordt gewonnen in
Veendam uit de Zechstein laag, en die nu voornamelijk wordt gebruikt, met veel succes, voor de bestrijding
van huidklachten zoals psoriasis en eczeem. Maar de toepassingen zijn nog veel breder. Het gebruik van
magnesiumchloride in de vorm van olie, gel en zout is de meest natuurlijke manier om een magnesiumtekort
aan te vullen en zo te genezen van een reeks aan klachten en/of erger te voorkomen. De Zechstein
magnesiumproducten zijn bij diverse Nederlandse leveranciers via internet te bestellen.
In haar boek ―The Magnesium Miracle‖ belicht Dr. Carolyn Dean (www.carolyndean.com) op begrijpelijke
wijze het grote belang van magnesium, hoe een tekort samenhangt met veel aandoeningen, hoezeer dit
onderbelicht is door de gevestigde medische orde en hoe mensen hun gezondheid weer in eigen hand
kunnen nemen.
Persoonlijke ervaringen van de schrijfster van dit artikel – Caroline Overzier
Ik ben inmiddels een half jaar bezig met de toepassing van magnesiumolie. Ik behaal bij acute
rugpijn/verkramping goede resultaten na aantal dagen smeren. Ik smeer dagelijks om het
magnesiumgehalte op peil te houden en rugpijn te voorkomen en het blijft nu vaker en langer weg.
Bovendien voel ik me soepeler, minder stijf. Die stijfheid van mijn gewrichten is het gevolg van de
ste
menopauze (zes jaar geleden ben ik op mijn 38 in de vervroegde overgang gekomen) en dat is sterk
verminderd als ik dagelijks magnesium smeer. Ik merk dat ik meer energie heb, me ―lichter‖ voel,
opgewekter, als ik het regelmatig, dagelijks gebruik. Persoonlijk ervaar ik dus zeer zeker een positief effect
op mijn geestesgesteldheid. Verder gebruik ik de magnesiumolie regelmatig met het poetsen van tanden en
tandvlees, het staat te boek als een krachtig middel tegen tandvleesontsteking en bloedend tandvlees. Het is
wennen, want het is erg zout, maar als je al zoute tandpasta gebruikt valt dat mee. Je kunt daarna altijd
naspoelen en napoetsen met tandpasta (zonder fluor! Bijvoorbeeld Paradontax zonder fluor). Ik merk dat
mijn tandvlees minder bloedt na regelmatig gebruik en steviger aanvoelt, ook hier een positief effect. De
tandarts was erg tevreden bij de controle.
Ook mijn familie, vrienden, kennissen en collega‘s zijn hier en daar aan de slag gegaan met het smeren van
de magnesiumolie. Hieronder hun ervaringen.
Andere ervaringen die ik uit eerste hand heb vernomen
 Vermindering dan wel verdwijnen van stijfheid van spieren en gewrichten, rugklachten en reumatische
klachten.
 Vermindering van pijn/stijfheidklachten bij een verrekte knie, kniebanden die pijnlijk verrekt waren.
 Vermindering van huidklachten zoals psoriasis en eczeem.
 Verbetering van energie, van gemoedstoestand.
 Vermindering van depressieklachten.
 Sterke vermindering van migraineklachten (een familielid had zeer regelmatig migraine; nu hij dagelijks
met magnesiumolie smeert (hij is bijna kaal dus smeert het zelfs op zijn hoofd), is de migraine voor
een groot deel verdwenen. Hij gaf aan tot 80% minder pijnstillers te gebruiken en is zeer te spreken
over toepassing van magnesium via de huid)
 Vermindering/verdwijnen van spierpijn/verzuring na het sporten.
 Vermindering/verdwijnen van krampen in handen en benen.
 Verbetering van het tandvlees door gebruik op de tandenborstel met poetsen.
 Vermindering/verdwijnen van pijnklachten bij hielspoor.
Dosering en toepassing
Hoeveel je moet smeren, hangt af van hoeveel je wilt binnenkrijgen.
6-8 mg per kg lichaamsgewicht, dus dan kun je zo uitrekenen om hoeveel het gaat. Rekenvoorbeeld:
Iemand van 75 kg heeft volgens deze rekensom 450 tot 600 mg per dag nodig, iemand van 100 kg zo‘n 600
tot 800 mg per dag. Stel dat je uit zou gaan van 600 mg per dag. 1 spray magnesiumolie geeft 13-18 mg
magnesiumchloride. Gemiddeld dus 15 mg. 600 mg zou 40 sprays per dag zijn. Dat lijkt veel maar ik doe op
één hand vijf sprays van de sprayflacon en smeer dit vervolgens op mijn huid. Als je 8 keer een handje van 5
sprays smeert over je lijf dan ben je er al. Je kunt het werkelijk overal smeren. Pijnlijke plekken doe ik wel het
vaakst en eerst. De huid wordt heel zacht en sterk van de olie. In het begin kan deze wat prikken, zeker bij
kleine wondjes. Verdunnen kan, maar dan zal er minder mg worden opgenomen. Je kunt de olie insmeren
en laten zitten, maar deze kan op de huid wat plakkerig aanvoelen, alsof je in zee hebt gezwommen. De
magnesium heeft ongeveer een half uur nodig om opgenomen te worden in je huid, daarna kan je je
douchen, mocht je niet van dat plakkerige gevoel houden.
Magnesium in voeding
Het is natuurlijk mooi om je magnesium ook uit voeding te halen.
Magnesium-, selenium- en zinkrijk is de paranoot of Braziliaanse noot. Een paar per dag en je komt al een
heel eind en het is een mooie aanvulling. Selenium en zink zijn ook essentieel. De ongebrande versie noten
is het beste en deze zijn bij de notenwinkel te koop en smaken niet zo anders als de gebrande versie. Ook in
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andere noten, zoals amandelen en cashewnoten, zit veel magnesium. Cacao is naast kelp een hele grote
magnesiumleverancier (niet zo gek dat zoveel vrouwen (en mannen ook) daar zo van opknappen, gezien het
verhaal over magnesium). Dr. Carolyn Dean is niet zo‘n voorstander van chocolade, omdat daar weer veel
vet en suiker inzit. Zij zegt dat als je je magnesium op peil hebt, het snakken naar chocolade ook schijnt te
verminderen…. Maar goed, af en toe een lekker stukje donkere chocolade kan je nu dus zonder
schuldgevoel gebruiken. Mooi alternatief is ook de rauwe cacao die te koop is, deze is bijvoorbeeld prima in
muesli te verwerken.
Waar te koop?
Magnesiumolie (zuivere Zechstein magnesiumchloride verdund met water) is te koop bij reformzaak,
natuurwinkel, de betere drogist en via internet. Hier worden ook literflacons aangeboden wat een stuk
goedkoper is. Bij sommige leveranciers wordt hij topic spray genoemd. Er zijn ook magnesium zoutvlokken
(voor baden en voetenbaden) en gels te koop.
Kies je liever voor Magnesium in tabletvorm?
Persoonlijk ben ik begonnen met magnesium, toen ik intensief ging sporten. Ik merkte dat mijn spieren dit
alleen al nodig hadden. Nu ik minder sport, ben ik magnesium blijven gebruiken, want ik bemerk de
ontspannende werking en slaap er goed op. Bovendien merkte mijn (natuur)arts op dat ik een
magnesiumtekort had, toen ik het nog niet gebruikte.
Je kunt het al heel goedkoop bestellen bij promo.fabules.nl (link), zonder enige verplichting.
Bron: Dutchamazingnewsblog.wordpress.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Virtueel computermodel bewijst dat God en onsterfelijke ziel kunnen bestaan
Uit het virtuele computermodel blijkt dat hemel en hel heel goed buiten
ons waarnemingsvermogen zouden kunnen bestaan.
Een niet gelovige Amerikaanse IT expert, werkzaam bij een groot
'Forbes top 10 bedrijf', heeft uit pure nieuwsgierigheid een virtueel
computermodel ontworpen om te zien of het mogelijk is dat er inderdaad
een God bestaat en mensen een onsterfelijke ziel hebben, zonder dat
deze zaken wetenschappelijk te bewijzen zijn. Zijn conclusie is
opmerkelijk en zal atheïsten en agnosten op zijn minst aan het denken
moeten zetten of hun op rationele gronden gebaseerde verwerping van
het bestaan van God en een leven na dit leven nu wel zo 'logisch' is, zoals ze zelf vinden.
De computertechnicus die zich 'Charlie B' noemt schrijft dat hij graag zou geloven in zoiets als een hemel,
reïncarnatie of zelfs een hel, omdat het idee dat hij na het sterven verdwijnt en ophoudt te bestaan hem niet
aanstaat. Wat hem echter altijd weerhield dit te geloven is het simpele feit dat er nog steeds geen enkel
fysiek bewijs is gevonden voor het bestaan van een (eeuwige) ziel of een ander mechanisme dat ervoor
zorgt dat mensen een bewustzijn hebben dat boven ons brein uitstijgt. 'Mijn stelling is altijd geweest: áls er
zoiets als een ziel bestaat en deze onze bewustzijn beïnvloedt, dan moet dit waargenomen kunnen worden
met wetenschappelijke apparatuur,' aldus Charlie B.
Om zijn eigen overtuiging te toetsen (hoeveel christenen, moslims etc. durven dat te doen met hún
overtuiging?) 'ontwierp' hij een virtueel computermodel dat gebaseerd is op de 'onvolledigheidstheorie' van
de Oostenrijkse mathematicus en filosoof Kurt Gödel (1906-1978). Deze theorie stelt dat ieder voldoende
complex mathematisch systeem waarheden bevat die niet door datzelfde systeem bewezen kunnen worden.
Met andere woorden: een bestaand systeem zal altijd zaken bevatten waar binnen het raamwerk van dat
systeem geen bewijs voor kan worden gevonden. 'Wat nu als het systeem waarin wij op Aarde leven
vergelijkbare eigenschappen heeft?' vroeg Charlie B zich af.
Gewone computer
Zijn denkexperiment start vervolgens met de basisonderdelen van een gewone computer: de fysieke
hardware (de tastbare onderdelen), het besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows) en de software, oftewel
programma's die op het besturingssysteem zijn geïnstalleerd. Het is mogelijk om door middel van
virtualisatie een computer te laten 'denken' dat het de héle computer is, terwijl het in feite slechts een
onderdeeltje van een veel grotere computer is, ook wel bekend als de 'virtuele machine'.
Het is tevens mogelijk een virtuele machine te bouwen die op geen enkele manier kan weten of het nu wel of
geen virtuele machine is. Een gebruiker of programma op deze virtuele machine kan net zo lang
testprogramma's uitvoeren als het wil, maar toch nooit enig bewijs vinden of de machine virtueel is of ook
fysiek bestaat. Deze virtuele machine zou zelfs dezelfde hardware kunnen delen met andere virtuele
machines, zonder dat er ooit bewijs wordt gevonden voor het bestaan van deze andere systemen. In realiteit
werken de meeste virtuele machines niet op deze wijze, maar zouden dat wél kunnen.
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Naast de fysieke hardware en de virtuele machine moet er nog een derde laag zijn: het besturingssysteem
dat op de fysieke hardware staat en dat de virtuele machines controleert. Dit besturingssysteem, ook wel de
'hypervisor' genoemd, heeft onvoorstelbaar veel macht. Op IT afdelingen wordt deze hypervisor gebruikt om
hardwarebronnen van het systeem aan virtuele machines toe te wijzen. Binnen dit raamwerk stelt Charlie B
zijn 'model van God' op.
Het leven op Aarde als computerproces
Allereerst creëert hij een soort computercode die het leven op Aarde voorstelt. Om het eenvoudig te houden
wordt het begrip 'intelligentie' er niet in meegenomen, maar enkel het feit dat we tijdens ons leven bepaalde
hulpbronnen gebruiken en alles weer inleveren als we doodgaan. Er gebeurt dus niets buiten dit 'gesloten
systeem' van geboren worden, leven en sterven.
In het computermodel is de aarde het virtuele besturingssysteem dat geen kennis heeft van het bestaan van
eventuele andere systemen. Het leven wordt voorgesteld als een eenvoudig proces dat voor een bepaalde
tijd actief is, en daarna definitief stopt. De programma's nemen als ze worden geactiveerd ('geboren worden')
een bepaalde hoeveelheid geheugen in beslag die, zolang ze functioneren, nooit toeneemt. Dit stelt de
'ruimte' voor die wij mensen in onze wereld innemen.
Ieder programma heeft een interne status die nooit op de harde schijf wordt gesaved, maar enkel bestaat in
het geheugen. Dit vertegenwoordigt onze veranderende mentale toestand. Zodra een proces wordt gestopt
of 'sterft', komt de ingenomen ruimte in het geheugen vrij en wordt deze beschikbaar voor andere
programma's. Er bestaat geen enkel bewijs meer dat het proces ooit heeft bestaan. Dit stelt de dood in de
echte wereld voor.
Nu hebben we dus een simpel model van het leven (de processen), het universum (de virtuele machine),
met daarboven een niet te bewijzen, niet te ontdekken God (de Hypervisor). Deze Hypervisor controleert de
virtuele machines en houdt deze zonder dat hier enige aanwijsbare kennis voor is op een server in de gaten.
Leven na de dood
Vervolgens moeten de processen een virtuele 'ziel' krijgen waarmee ze de virtuele wereld kunnen
beïnvloeden, zonder dat hier ook maar enig fysiek bewijs voor bestaat. Om dit te bereiken geeft Charlie B de
Hypervisor de mogelijkheid om ieder proces (ieder 'leven') in de virtuele machine te bekijken door diens
toegewezen locatie in het geheugen te 'lezen'. Op deze manier kan de Hypervisor niet alleen iedere
willekeurige status van een proces opvragen, maar ook een kopie hiervan bewaren op een schijf, zonder dat
er in de virtuele machine bewijs te vinden is dat dit gebeurt.
Als een proces 'sterft', dan bewaart de Hypervisor de status van dit proces op een schijf, en wordt nog altijd
100% van de door het proces gebruikte bronnen aan het systeem teruggegeven. Omdat dit alles buiten het
zichtveld en de draagwijdte van de virtuele machine gebeurt, is er geen enkel bewijs voor het feit dat deze
processen daadwerkelijk op schijf zijn opgeslagen.
De Hypervisor kan nu eenvoudig interessante dingen doen met de opgeslagen processen. Het kan
bijvoorbeeld het proces laten 'reïncarneren' in een nieuw proces op dezelfde virtuele machine door de
opgeslagen gegevens naar dat nieuwe proces te kopiëren, of slechts enkele delen daarvan. De Hypervisor
kan het opgeslagen proces ook in een andere virtuele machine laden, waar een totaal andere omgeving
heerst dan die waar het proces oorspronkelijk uit voortkwam. Op deze wijze kan de Hypervisor een proces
dus laten 'reïncarneren' of naar de hemel of de hel sturen (of op een zeker tijdstip in de toekomst een 'nieuw
(eeuwig) leven' geven), zonder dat dit sporen nalaat in de originele virtuele omgeving.
Conclusie
Dit model is volgens Charlie B flexibel genoeg om toegepast te kunnen worden op alle belangrijke religies op
aarde, en creëert een samenhangend denkmodel waarin 'zielen' zonder enig fysiek bewijs in contact kunnen
staan met de menselijke wereld. Het model kan feitelijk worden toegepast op het leven op aarde. Een
programma kan bestaan alsof het een permanente ziel heeft, zelfs al zou de hele omgeving waarin het leeft
worden vernietigd (doordat de virtuele machine bijvoorbeeld wordt uitgezet).
Het model zegt natuurlijk niet of een religie het bij het juiste eind heeft, en welke dat dan zou zijn. Het is
tevens geen bewijs dát religies met hun dogma's over God en een eeuwig leven gelijk hebben. Wel laat het
zien dat het mogelijk is dat er zaken buiten ons waarnemingsvermogen kunnen bestaan, simpel omdat wij
ons in een systeem bevinden dat aan zekere beperkingen onderhevig is. Met andere woorden: het argument
van atheïsten en agnosten dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is voor het bestaan van God en een
eeuwige ziel, en deze 'dus' niet bestaan, gaat niet langer op.
Xander - (1) Bootstrapping Independence
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De Waarheid over UFO‟s en Aliens
De media en regeringen, zelfs NASA, bedriegen je over het ware verhaal
achter UFO‘s en Aliens.
NASA‟s Project Blue Beam en UFO‟s
Het beruchte NASA Blue Beam Project heeft verschillende stappen genomen
om de nieuwe wereldreligie in te voeren. We moeten niet vergeten dat deze
nieuwe wereldreligie de basis vormt voor de Nieuwe Wereldregering. Ik
herhaal, zonder een universeel geloof in de vorm van een nieuwe religie, zal
het succes van de Nieuwe Wereldorde (NWO) onmogelijk zijn! Dat is het waarom het Blue Beam Project zo belangrijk is, maar ook zo goed verborgen bleef voor de mensheid tot nu toe.
De Grote Ruimte Show in de Lucht
De tweede stap in het NASA Blue Beam Project betreft een gigantische 'Ruimteshow‘, gegeven met behulp
van driedimensionale optische hologrammen en geluiden, laserprojectie van meerdere holografische
afbeeldingen naar verschillende delen van de wereld en het presenteren van hologram UFO‘s. Tevens bezit
NASA geheime militaire driehoekige UFO vliegtuigen, zoals de TR-3B, die wereldwijd worden waargenomen.
TR-3B UFO ontwikkeld in Area 51
Fake UFO‘s zullen worden geprojecteerd vanuit satellieten op de natrium-laag van
ongeveer 60 mijl boven de aarde. Wij zien reeds testen in de lucht, UFO projecties
door Project Blue Beam.
Satellieten met software
Computers coördineren de satellieten en de software die reeds op zijn plaats staan
om straks uit te zenden in de lucht. Holografische beelden, gebaseerd op bijna
identieke signalen in combinatie met een beeld of hologram met diep perspectief,
hetgeen ook van toepassing is op de ELF, VLF en LF golven, om optische fenomenen te produceren. Concreet zal de show bestaan uit meerdere holografische afbeeldingen tegelijkertijd naar
verschillende delen van de wereld. Ieder zal een ander beeld waarnemen, op basis van zijn of haar
specifieke nationale of regionale religie. Geen enkel gebied wordt hierbij uitgesloten. Met computer animatie
en geluiden lijkt alles voort te vloeien uit de diepste diepten van de ruimte. Verbaasde aanhangers van
verschillende religies zullen getuige zijn van hun eigen ‗teruggekeerde messias‘. Deze levensechte
‗werkelijkheid‘ van Blue Beam hologrammen zullen op die manier de hele wereld kunnen beheersen!
Regeringen en de NWO
Overheidsinstanties en de bedrijven die met hen samenwerken aan een NWO zijn tot alles bereid om hun
doel te bereiken van totale sociale controle. Hoe?
Ten eerste door het publiek angst aan te jagen, ze te laten vrezen voor hun veiligheid, want zó zullen ze de
regering toestaan om draconische rechtshandhavingspraktijken op hen toe te passen.
Ten tweede door het bevorderen van het verval van de huidige democratische vormen van politieke
systemen, hetgeen leidt tot het zoeken van de samenleving naar alternatieve methoden van politieke
ideologie. Natuurlijk is dit ‗alternatief‘ allang gepland. Het heet de Nieuwe Wereld Orde en het zal zeker NIET
je veiligheid of belangen behartigen. Zoals George Bush al zei: 'Lees mijn lippen.' Angst werd altijd al
gebruikt door de machtige elite om de mens te controleren en te onderwerpen aan hun wil.
Hier George Bush aan het woord over de NWO, waaraan wij onderworpen zullen worden:
http://www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
Defensie publicaties
Het NASA Blue Beam Project is de belangrijkste richtlijn voor de VS om de absolute controle over de
bevolking van de hele aarde te verkrijgen.
Het proces dat in dienst staat van deze ELF technologie wordt beschreven in verschillende Amerikaanse
Ministerie van Defensie publicaties, waaronder, "Het elektromagnetisch spectrum en Low Intensity Conflict‘
van kapitein Paul E. Tyler, Medisch Commandant, US Navy, die is opgenomen in de verzameling, 'Low
Intensity Conflict en moderne technologie Edict‘ van Lt Col David G. Dean, USAF. De collectie werd
uitgegeven in 1986 door Air University Press, Maxwell Airforce Base, Alabama.
Nu hier komen we bij het NASA Blue Beam Project. Het uitzenden van subliminale twee-weg communicatie
en beelden uit de diepten van de ruimte komt direct overeen met dat soort technologie.
Hierbij een publicatie van een defensie stuk over het hologram project:
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA338490&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf
Techniek van de grote mogendheden
Een andere theorie stelt dat onbekende vliegende voorwerpen het product zijn van geheime technologische
ontwikkelingen van grootmachten als de VS en de vroegere Sovjet-Unie. Deze twee mogendheden zouden
de kennis van het experimenteren met discusvormige voorwerpen, deltavliegtuigen en radiogestuurde bollen
(Kugelblitz (bolbliksems)), betrokken hebben uit het toenmalige Derde Rijk aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog, en hier verder op zijn doorgegaan. In zijn boek Hitler's Flying Saucers geeft auteur Henry
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Stevens verscheidene bronnen om deze visie te ondersteunen. Ook een recente documentaire van History
Channel geeft mogelijke verbanden tussen geheime Nazi-technologie en de naoorlogse UFO‘s.
Experimenten
In zijn boek 'The Body Electric‘, beschrijft Nobelprijs genomineerde dr. Robert O. Becker een serie
experimenten, uitgevoerd in het begin van de jaren ‗60 door Allen Frie. Verdere experimenten met Project
Blue Beam zijn in Arizona uitgevoerd door defensie en NASA.
Project BLUE BEAM demonstratie 1: http://www.youtube.com/watch?v=MJjOEgbXlKE
Project BLUE BEAM demonstratie 2 http://www.youtube.com/watch?v=kxwXf5H3HmM
BLUE BEAM UFO‟s uitgezonden door het Nieuws: http://www.youtube.com/watch?v=WLexwT0hNVk
PROJECT UFO BELL
NAZI UFO (Duits: Feuerball, Diskus, Haunebu, Hauneburg-Geräte, VRIL, Kugelblitz, Andromeda-Geräte,
Flugkreisel, Kugelwaffe ook wel Reichsflugscheibe) verwijst naar claims betreffende geavanceerde
vliegtuigen of zelfs ruimtevaartuigen, die Nazi-Duitsland vlak voor en gedurende de Tweede Wereldoorlog
ontwikkeld en gebouwd zou hebben. De naoorlogse UFO golf zou terug te voeren zijn op geheime ‗NAZI
UFO technologie‘, die toen ver genoeg doorontwikkeld was om door het leger getest te worden. Ook de
hedendaagse UFO‘s zouden hier op terug te voeren zijn.
De Bell is een vermeend Top Secret Nazi-wetenschappelijk en technologisch apparaat, geheim wapen, of
Wunderwaffe. Het product van anti-zwaartekracht of vrije energie-onderzoek.
Duits blad voert bewijs aan voor Hitler‟s Nazi-UFO
BERLIJN - Een recent rapport in het Duitse wetenschapsblad PM beweert dat Adolf Hitler aan het einde van
de Tweede Wereldoorlog opdracht heeft gegeven aan zijn wetenschappers om een 'superwapen' te creëren,
waarmee hij de geallieerden alsnog zou kunnen verslaan.
Zo kwamen de Duitsers met de V2-raketten en de eerste Jet fighters op de proppen, maar die kwamen te
laat om de nederlaag voor Hitler nog af te wenden. Andere ideeën, zoals een vliegende schotel die Londen
en zelfs New York moest bombarderen, kwamen niet voorbij de tekentafel. Tenminste, dat werd altijd
aangenomen, maar volgens het rapport in PM, zou zo'n vliegende schotel wel degelijk uitgewerkt zijn.
In het blad worden ooggetuigen geciteerd, die de zogenaamde UFO met het ijzeren kruis, symbool van het
Duitse leger, in 1944 over de Thames zagen vliegen. De Amerikanen zouden de vaartuigen ook als een
potentieel gevaar gedetecteerd hebben op hun radars.
New York Times
In de toenmalige New York Times werden er foto's van gepubliceerd, en geschreven over een 'mysterieuze
vliegende schijf, die met hoge snelheden over de hoge gebouwen van de stad scheert‘. Volgens de krant
vernietigden de Duitsers na hun nederlaag al het papierwerk rond hun uitvinding, maar in 1960 konden UFO
experts in Canada een toestel namaken dat tot hun eigen verbazing echt kon vliegen.
Het Duitse project kreeg de naam Schriever-Habermohl mee, naar ingenieur en testpiloot Rudof Schriever
en collega-ingenieur Otto Habermohl. Zij werkten tussen 1941 en 1943 in Praag samen aan de schotel.
Daarna kwam het project in handen van SS-officier Hans Kammler, toen Hitler aan Hermann Goering als
hoofd van de luchtmacht vroeg om een superwapen te lanceren.
Bell UFO, het NAZI superwapen, ontwikkeld in Duitsland in de jaren „40
(vliegsnelheid: 2.000km/ uur)
Gevangenen
Gevangenen van de geallieerden claimden de zilveren vliegende
schotel, die ongeveer 5,4 meter breed was, meerdere keren gezien te
hebben. Volgens Joseph Andreas Epp, die als ingenieur meewerkte aan
het project, werden er vijftien prototypes gebouwd. Rond een centrale
cockpit werden er vleugels gebouwd die een cirkel vormden en het toestel deden klimmen.
Buikvormig
De theorie wordt ook gevoed door Igor Witkowski, een Poolse gewezen historicus en journalist. In zijn boek
uit 2000, 'Prawda O Wunderwaffe' (De waarheid over het wonderwapen), claimt de man dat de Nazi's een
buikvormig luchtvaarttoestel gecreëerd hadden en dat Hitler de beste wetenschappers en ingenieurs tot zijn
beschikking had. Onlangs lekte in Amerika een rapport uit waaruit bleek dat verschillende NAZI
wetenschappers na de oorlog in dienst werden genomen door de NASA, waar ze een grote bijdrage
leverden aan de ontwikkeling van de Amerikaanse ruimtevaart.
Area 51
Op Area 51 werd project Bell door de Amerikaanse en Duitse wetenschappers voortgezet. Een feit in dit
verband staat in ieder geval vast: Het hoofd van het Duitse geheime wapenprogramma én een massaal
luchttransport waren beide verdwenen, vlak ná het einde van deze oorlog. Deze Engelstalige video laat het
bewijs zien: http://www.youtube.com/watch?v=KewzD2dTwdI
Bron: http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=641267&r=1&tbl_archief=&
Posted: http://eindtijdnieuws.blogspot.com/ en http://eindtijd.goedbegin.nl/
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John Todd: De Illuminati en Hekserij
(Van tape opgenomen lezingen door John Todd, Ex-Grand Druïde Heks, in de Bible
Baptist Church, Elkton, Maryland, VS, 1978)
Er is geen reden om angst in je hart hebben. Er is niets om bang voor te zijn, als het
gaat om de duivel. Satan werd 2.000 jaar geleden verslagen!
Ik heb geleerd wat de meeste heksen niet weten, namelijk dat de goden die ze
aanbidden demonen zijn. Ze vinden het leuk om ze spirit gidsen (geleidegeesten,
‗engelen‘, channeling) te noemen, en dat er maar een god is, en zijn naam is Lucifer.
Mij werd uitgelegd dat Lucifer een goede god is en niet een kwade god, en dat Jezus
de imitator (naäper) was.
Wij, de hekserij, waren de religie van een politieke organisatie, genaamd de Illuminati. Het zegel van de
Illuminati zegt: "Deze Nieuwe Orde, die in 1776 begon", niet de 4e juli, maar 1 mei 1776, de oprichtingsdag
van de Illuminati.
Op de top van elke piramide zie je een sluitstuk/hoeksteen met een oog erin.
Het sluitstuk is de Rothschild familie of het Tribunaal, welke de Illuminati regeert; zij waren de ontwerpers.
Het (alziend) oog is Lucifer: hun god en hun stem. Het bovenste blok is de Raad van 13, de Grand Druïde
Raad genoemd. Ze volgen alleen orders van de Rothschilds op. Ze zijn hun eigen priesterschap. De Raad
van 33 is direct onder hen, dat zijn de 33 hoogste Vrijmetselaars in de wereld. Dan komt de Raad van 500,
enkelen van de rijkste mensen ter wereld. De Golden Dawn is Rothschilds privé-kring. Het Aquarius Art
Festival is de organisatie die alle Occulte Broederschappen (ordes, loges) met elkaar verbindt.
De Nationale Raad van Kerken, de satanische Broederschap van Amerika, Scientology, Unity, is het
belangrijkste platform voor heksen om sprekers te zijn voor wat zij beschouwen als christelijke mensen. De
Kerk van Wicka is weer een andere benaming.
De ‗Process Kerk van Final Judgment‘ is een kerk, waar Charles Manson toe behoorde. Zij geloven in
menselijke offers en zij geloven dat het enige antwoord op het christendom is, hun kerken te
bombarderen en de christenen uit te bannen!
De Garnarian Broederschap is de traditionele hekserij in Engeland. De Orde van Rozenkruisers is een
opofferingsorde. En de Heilige Orde van Kousenband is een andere traditionele Engelse hekserij groep.
De Trilateral Counsel is de Verborgen Raad binnen de Raad van Buitenlandse Betrekkingen; dat is de
Amerikaanse naam voor de Illuminati. Ze zijn er niet zonder volledige kennis van zaken, en ze zijn er
persoonlijk door David Rockefeller uitgepikt, de leider van de Illuminati in de Verenigde Staten. Zonder de
Sphinx zou het mysterie van de Illuminati geen macht hebben; dit is waar alle kracht vandaan komt. Het
hoofd hiervan is de familie Rothschild en de Raad van 500. Daaronder: de Rockefellers, Dupont, Kennedy,
Onasises en andere families. Koningin Juliana behoort/behoorde ook tot de Raad van 500. (Merk op: zij
regeerde tot 1980, dus nu zou koningin Beatrix tot de Raad van 500 behoren!) In het centrum is het hart, de
Bank van Engeland, de Bank van Frankrijk, de Federal Reserve Act, een aandeelhouderbedrijf dat
eigendom is van particulieren. Een groot deel van de aandelen is in handen van niet-Amerikanen.
Veel banken en beroemde bedrijven zijn eigendom van of worden gecontroleerd door de Illuminati. Vrouwen
kunnen niet winkelen zonder van een bedrijf te kopen dat eigendom is van de Illuminati, dat is
onmogelijk.
In 1966 beval Phillip Rothschild een van zijn minnaressen een 1100-pagina's tellend boek te schrijven, dat
aan alle heksen zou omschrijven, hoe zij controle over de wereld krijgen door de Illuminati. Het heet "Atlas
Shrugs". Een derde van het boek beschrijft hoe zij de olieprijzen zouden verhogen en dan later de olievelden
zouden vernietigen en vervolgens de steenkool volledig zouden stilleggen.
Hun enige doel is om hun eigen bedrijven failliet te laten gaan en te vernietigen, totdat ze de valuta van de
hele wereld vernietigd hebben, en desondanks financieel zó sterk zijn, dat ze het zullen weerstaan!
De Grand Druïden komen acht keer per jaar op de heksensabbat samen, op verschillende locaties over de
wereld. De Grand Druïde Raad is niets anders dan de verheerlijkte bankiers. Ze schrijven elke maand
miljoenen dollars aan cheques uit voor mensen op politieke en religieuze terreinen.
Hoewel ik deel uitmaakte van het opzetten van een wereldregering, heb ik het nooit serieus genomen,
totdat we twee brieven openden:
In de eerste stond een tabel dat een plan vermeldde voor een Wereldovername.
In de andere brief stond: "We hebben een man gevonden,van wie we geloven dat hij de zoon van
Lucifer is. Wij geloven dat door middel van zijn werken en onze steun hij heerser van deze wereld
kan worden, stoppen met alle oorlogen en uiteindelijk vrede kan brengen aan deze door oorlog
geteisterde wereld."
We hadden een persoon gevonden, zo fantastisch bekrachtigd, dat hij mensen kon overtuigen dat hij hun
enige redding was - in christelijke termen - demonisch bezeten zoals nog niemand ooit had gezien! (Openb.
13). De hoeksteen van de gehele basis van de hekserij is, dat je geen drankje kunt mixen, je geen
plechtigheid/kerkgebruik kunt doen, zonder een gedegen kennis van de astrologie. Het is de basis voor alle
praktijken in de hekserij, en een van hun leringen is dat je als een vastgestelde persoonlijkheid geboren
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bent, en er is niets wat je kunt doen om die vastgestelde persoonlijkheid te veranderen. Je verlaat hekserij
niet! Als je er eenmaal in zit, blijf je er in!
De grootste Tovenaar, die ooit geleefd heeft, was koning Salomo. Zo groot als zijn geschriften in onze Bijbel
waren, zo groot waren ze in de Hekserij bijbels: initiatie-plechtigheden, hoe demonen op te roepen, alles,
zelfs hoe men menselijke offers brengt, zijn geschriften die hij creëerde.
De Ster van David wordt recentelijk de Ster van David genoemd. Duizenden jaren geleden heette het ‗het
Hexagram‘ of ‗het Magische zegel van Salomo‘.
Nu, wanneer een heks hekserij wil beoefenen, gaat men in een pentagram staan, dat is de vijfpuntige ster in
de cirkel, de sterkste vorm van bescherming. Daarna zullen ze deze zespuntige ster, of hexagram
neerleggen - wat het werkwoord "heksen (?)" betekent of zwarte magie opwerpen of een toverspreuk/vloek
op iemand leggen. Ze zullen het hexagram in een cirkel op de grond leggen, en dit zal ertoe leiden dat de
demonen verschijnen op hun instructies. Het is het meest kwaadaardige symbool van hekserij. Het is
gevaarlijk om het in je bezit te hebben of het te dragen.
Het pentagram, met het hoogste punt omhoog wijzend, betekent hekserij, twee
punten omhoog betekent duivelaanbidding of satanisme. Deze vijfpuntige ster met
de twee punten omhoog symboliseert de geitenkop, die representatief is voor de
duivel.
Ankh
De Ankh betekent dat je maagdelijkheid veracht, gelooft in de
vruchtbaarheidsrituelen, de vruchtbaarheidsrituelen praktiseert en de zonnegod Ra
aanbidt. Ra is de Egyptische naam voor Lucifer.
Vredesteken
Het vredessymbool is het gebroken kruis. Als een christen lid wil worden van
hekserij, dan moeten ze een keramisch kruis nemen, deze op z'n kop zetten, en
de twee dwarsbalken afbreken als symbool van hun verwerping van Golgotha!
Er wordt gezegd dat dit voor je gemoedsrust is, terwijl je hekserij beoefent. Dát
is waar het woord ‗Vredesteken' vandaan komt.
Ze zijn in de testfase nu, en ze testen dingen.
Ze testen hoe het zou zijn om zonder brandstof te zitten om je huis te
verwarmen. Ze gaan kijken of ze je niet kunnen verhongeren, en absoluut alle
elektriciteit afsluiten.
Het tijdschema in het boek "Atlas Shrug" eindigde met dit: "Als de lichten van New York City uitgaan, voor de
laatste keer, zullen we de wereld hebben."
Richting het einde zullen ze de steden volledig afsnijden van elektriciteit, volledig platleggen, en er zal
maanden niets bewegen…
Ze bereiden de vernietiging voor van alle opgeslagen voedsel en landbouwgrond, zodat we zonder
voedsel zitten, in de steden of in het land of waar dan ook, behalve in de pakhuizen van de overheid.
Niets zal zich meer verplaatsen. Als je in een grote stad woont, hoe kom je dan aan eten, wanneer ze het
niet meer vervoeren? Alles wordt lamgelegd, er zal niets meer bewegen. Tegelijkertijd zullen er rellen en
revoluties in de hele wereld zijn.
Charles Manson ging naar gevangenis met een reden. Er is een massaleger in elke gevangenis van
kust tot kust; hij heeft hen verenigd. Hij heeft een leger verzameld en het enige dat hun plan niet kan
tegenhouden, is wanneer er geen wapenwet wordt aangenomen. Hen is toegezegd dat alle wapens in
beslag worden genomen, voordat ze in actie komen. Het massaleger is opgezet, alleen maar om een miljoen
mensen te doden en ik laat het aan je verbeelding over, wie gepland is om te worden gedood. Dit is enkel
zo, opdat ze de nationale staat van beleg kunnen uitroepen. De hele kwestie is, als je onafhankelijk bent van
hulp van de overheid, hun plan niet zal werken. Je moet dus afhankelijk zijn van de federale regering voor
elke hap voedsel, elke energiebron voor je huis... Je moet van hen afhankelijk zijn.
De Communistische Partij wordt gerund door de Illuminati, niet de communisten.
In 1776 zei Albert Pike - het hoofd van de Illuminati, tevens hoofd van de Vrijmetselaars in die tijd - dat ze
een politieke partij nodig hadden, die de wereld angstig zou maken en met elkaar aan het vechten houden,
tot ze vrede in de wereld konden scheppen - en vervolgens kwam Karl Marx opdagen. Nu, als je naar het
Britse Museum gaat, kun je twee cheques vinden voor een paar duizend pond op naam van Karl Marx,
ondertekend door Nathan Rothschild. Ik kan doorgaan met hoe Lenin en Trotsky in het Krupp herenhuis in
New York verbleven, gefinancierd door Rockefeller en Krupp en Schiffs: hoe ze vier miljoen dollar ter waarde
van Jacob Schiff's goud ingezet hebben, om de revolutie te financieren….
Betrokken Organisaties:
B‘nai B‘rith; American Civil Liberties Union; de Schotse Rites; de New York Rites; de Jaycess; de Junior
Chamber of Commerce; de Vrijmetselaar Loges; de Knights of Columbus; de Knights of Philistivis en de
Oddfellows.
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De leiders (hoge graden) gebruiken deze organisaties voor hun doeleinden. Dit betekent niet dat de leden
(lagere graden) van deze organisaties weten wat er werkelijk aan de hand is.
De 33e Graad Vrijmetselaars beschouwen Jezus als de imitator en de ware God is Lucifer.
Tarotkaarten: elke tekening betekent iets en de demonen bepalen hoe ze vallen, niets in de hekserij is ooit
100% accuraat.
De Illuminati zal gebruikmaken van Israël om de controle over de wereld te krijgen. Het enige wat de
Illuminati angstig maakt, is een onafhankelijk persoon die kan leven, eten, slapen, zich warm houden en
verdedigen, los van federale hulp.
De Illuminati zijn nog nooit zo georganiseerd geweest.
Is Rockmuziek een uitvloeisel van hekserij?
Je kunt Hekserij zonder Rock beoefenen! Het merendeel van de rockgroepen is echter lid van een Hekserij
kerk, dat is hun religie. Wanneer ze een lied hebben, vragen ze de heksenkring of de -tempel om een
spreuk over dat nummer uit te spreken, zodat het een hit wordt en het goed verkoopt. Wanneer een
heks een spreuk uitspreekt, geven ze opdracht aan demonen om dingen te doen.
Wanneer je een album aanschaft, krijg je een gratis
verrassing….het is wel een demon! Het gaat met de plaat/cd/dvd
mee.
Een groot deel van de muziek is geschreven in heksentaal dóór heksen.
Elton John heeft verklaard dat hij nooit een song heeft geschreven of
gezongen, die niet in de heksentaal was. "Beyond the Yellow Brick
Road" is 100% heksentaal. Dat is waarom je zoveel nummers niet
begrijpt. Dat is waarom veel mensen die ernaar luisteren het niet
begrijpen, totdat ze high worden op drugs en de betekenissen voor hen
ineens duidelijk worden. Veel nummers zijn geschreven in heksentaal,
zoals het hele album van Carol King, genaamd "Tapestry".
Het boek van profetie aan heksen is het Witte dubbelalbum dat de Beatles produceerden met het
nummer "Helter Skelter". Elk nummer van het album is profetie. Oh, laten we eens kijken... "Horse With No
Name", "One Tin Soldier"…, ik kan duizenden nummers opnoemen, die op deze manier geschreven werden.
Ze hebben zeker weten demonische invloed!
Heb je de toename van opstand bij tieners in huis gemerkt? Het is jouw schuld, als je ze als ouder laat
luisteren naar deze muziek. Het wekt rebellie. Het zijn niet de woorden in het lied, het is de muziek! Heksen
weten het, wanneer ze met opzet bepaalde akkoorden gebruiken.
De muziek is hypnotiserend. Het wekt een oorlog-achtige natuur op in jonge mensen. Het is de waarheid:
het bovennatuurlijke is verbonden met de muziek.
De meest perfecte beschrijving van Lucifer die ooit heeft bestaan, staat in het 28e hoofdstuk van Ezechiël:
de vorst van Tyrus. Het beschrijft Lucifer als zijnde gemaakt met muziekinstrumenten, ingebed in zijn
lichaam. Hij denkt dat hij god is en daarom moet hij muziek hebben, omdat goden muziek moeten hebben.
(Zie ook Jesaja 14:4-21)
Ik kijk in iemands ogen als ik met ze praat. Ik wil weten met wie ik praat en met wie ik niet praat. Als je in een
bovennatuurlijke wereld hebt gewoond en je bent omgegaan met demonen, is het niet anders als je ze ter
plaatse in een persoon ziet, die belijdt christen te zijn, maar er niet naar leeft.
Een demon kan door gebed en het Bloed en de Naam van Jezus worden uitgeworpen; vertel de duivel om
eruit te komen! We mogen autoriteit over hen nemen in de Naam van Jezus!
Ik probeer uit de buurt van de politiek te blijven. Ik was erg politiek ingesteld toen ik een heks was. Ik probeer
zeer christelijk-minded te blijven en je kunt niet beide zijn.
Ik geloof niet dat christenen boeken kunnen hebben, die geschreven zijn door heksen.
Veel conservatieve politieke organisaties vinden de Illuminati in hun magazines... het is allemaal een grote
samenzwering.
Het is onmogelijk om zoiets te doen zonder een bovennatuurlijke leiding: de „Prins‟ en de „Macht van
de Lucht‟, ze hebben Lucifer die hen leidt.
Ezechiël 28, vers 11: Toen Lucifer werd geschapen, was hij het volmaakte toppunt van alle schoonheid en
wijsheid. God werd niet geschapen, maar nooit is een geschapen wezen
ooit met een dergelijke schoonheid en wijsheid gemaakt, en dat was
Lucifer… totdat hij de hemel moest verlaten omdat hij rebelleerde.
Lucifer de gevallen engel
Heksen zeggen geen "Hekserij", en geen "Heksen‖, maar zeggen
―Praktiserenden‖ of iets dergelijks, en ze noemen het: "de kracht ", ze
beschrijven hem, satan, als "de kracht ". "Star Wars" is het grootste
ding dat hekserij ooit heeft voorgebracht om zijn leer in de wereld
te verspreiden. Er is niets dat gebeurt door toeval! (En wat te
denken van Harry Potter in de huidige samenleving).
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De duivel is onze aanklager, hij komt voor de troon van God om ons voortdurend te beschuldigen.
Kleuren zijn uiterst belangrijk voor de duivel. Alles wat hij doet is in kleuren; zonder kleuren gebeurt er niets.
Bestrijd hem echt heftig, en ik kan je garanderen dat hij zal opduiken in je leven. Hij zal bij je langskomen en
hallo zeggen! Als je begint met tegen hem te strijden en hij komt niet opdagen, zal hij iemand langs sturen.
De duivel kan alleen iets doen in het leven van een christen door verschillende dingen:
Als je bang voor hem bent en je hem aanbeden hebt, kan hij komen.
Wanneer je zelf iets hebt, dat hem toebehoort, zoals sieraden, boeken over het occulte, de astrologie en
dingen die opgesteld zijn door de duivel, zoals rockmuziek, geeft hem dit eveneens legaal recht om je leven
te beïnvloeden of binnen te dringen.
Zonder dat kunnen heksen bijvoorbeeld niet functioneren. Wanneer heksen een boek schrijven, doen ze een
spreuk over het manuscript en commanderen ze de demonen, die onder hun gezag staan, om in elk
manuscript te komen dat uit de pers rolt, elk exemplaar van dat boek! Dus als je dat boek koopt, krijg je een
klein ‗geschenk‘. Nu, je krijgt een gratis demon, helemaal gratis.
Het merendeel van de Rockgroepen doen hetzelfde; dat is de reden waarom platen zo goed verkopen, en
dan krijg je er ook nog gratis je eigen privé-demon bij. Jij bent verantwoordelijk voor de artikelen in je huis,
want je bent het hoofd van het huis. Misschien is dat de reden waarom je financiën zo‘n chaos zijn!
Misschien is dat de reden waarom jij en je kinderen telkens ziek zijn. Hoeveel eer geef ik de duivel voor
ziekte? Onderzoek wat er nog in je huis is, en doe het weg!
Er zijn zeven Overheden in het Koninkrijk van de duivel.
Er is Satan en er is Beelzebub, zijn prins. Onder hen staan de zeven overheden, en onder de overheden
staan de heerschappijen en onder de heerschappijen: miljarden demonen.
De zeven overheden zijn als volgt:
1 Rege, die de overheid van het Occulte is (Deuteronomium 18). Wanneer een vrouw zwanger is en
iemand een medaillon heeft en het over zijn hand zwaait en zegt: "Laten we eens kijken of je een meisje of
een jongen krijgt"… Dat heet waarzeggerij, je kunt er problemen van oplopen door het te laten gebeuren.
Het verschil tussen hekserij en toverij is: Tovenarij is het gebruik van bepaalde occulte drugs.
Timothy Leary zei in zijn boek over LSD, "Je zult niet hallucineren wanneer je zuur inneemt. Zuur blokkeert
namelijk de fysieke zintuigen, zodat je de bovennatuurlijke Wereld zien kunt!"
2 De volgende is Lazers, seksuele lust…
3 Na Lazers komt Bacchus, de Romeinse god van de wijn, hij omvat: de vorstendommen van verslaving en
het kan hem niet schelen wat je hem voedt, zolang je er maar verslaafd aan bent. Voedsel en cafeïne,
alcohol, sigaretten en drugs… wanneer je het moet hebben en je het gebruikt als een oplossing voor je
problemen: "Ik moet eerst mijn kop koffie hebben!"
4 De volgende is Pan. Pan zegt: "Welke dwazen zijn de stervelingen". Pan is de overheid van de mind, je
geest, je gedachten. Dit is de favoriete speeltuin van de duivel, de ziel, de geest. We worden door Pan
bestuurd, meer dan door enige andere demon, als gevolg van de demon van afwijzing, waar hij weer
boven staat.
5 Afwijzing is de basis voor seksuele problemen, drugs problemen en occulte problemen. Als kind al pakt
men deze demon op, soms zelfs voordat men zelfs maar geboren is. Dan dragen zij dit ding mee, dat hen
openstelt voor andere demonen, en proberen voeding en voldoening te geven aan de demon die hen berijdt
van binnenuit. Hij gaat ook over neuralgie, depressie, zelfmoord, schizofrenie, paranoia…. alle
psychische aandoeningen. Dit is de reden waarom mensen met afwijzingsproblemen, diepe depressies
hebben, ze proberen zichzelf te vermoorden, en ze zijn altijd nerveus.
6 De volgende is Set, de overheid van de Dood. Hij was de Egyptische god van de onderwereld. Set gaat
over alle ziekten (er zijn 39 belangrijke ziekten) en het occulte crediteert hem met 39 heerschappijen.
En het is interessant te weten en te geloven dat Christus 39 striemen onderging voor onze genezing!
7 De zevende heeft geen naam, omdat heksen hem niet gebruiken. Ze noemen het een „christelijke
overheid‟, het heet de overheid van ‗tevredenheid‟, je kunt de kracht voelen, de overheid in de lucht van
tevredenheid.
Lucifer beschrijvend:
Ik heb hem zien zitten aan tafels bij maaltijden. Ik heb hem zelfs seksuele relaties met vrouwen zien hebben
op hogere hekserij bijeenkomsten.
Hij verscheen ongeveer, 2.13 meter groot, meestal gekleed in diep paars, soms in het rood, soms in goud paars en goud.
Nadat ik gered was, verscheen hij als Satan, gekleed in het zwart en niet alleen knap, maar zéér mooi.
Gitzwart haar, sneeuwwitte huid, en de kleur van zijn ogen - in plaats van blauw, bruin of wat dan ook - was
diep violet, bijna diep paars. En als je in die ogen keek, was het net alsof je naar de Grand Canyon keek. Het
is net als een put, die gewoon bodemloos is, déze kracht! En geloof me, als hij voor je verschijnt, zul je
weten dat je in zijn aanwezigheid bent!
Op naar het fysieke Koninkrijk: de Illuminati betekent "De Dragers van het Licht". Noem het de Grote
Samenzwering, noem het "Moria", wat "De Zegevierende Wind" betekent, noem het de CFR (Councel of
Foreign Relations/Raad voor Buitenlandse Betrekkingen)…., het is nog steeds de Illuminati.
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Haar officiële geboortedag is 1 mei 1776. 1 mei is de heiligste dag, omdat het dan Beltane is, ofwel Heksen
Nieuwjaarsdag, en alle dingen beginnen op Beltane. Het is de dag dat Lucifer terugkomt van de onderwereld
en boven in de hemel woont, volgens de heksen. Heksen noemen zichzelf heidenen, omdat zij geloven in
"pre-christelijke religie".
Het bouwwerk zijn drie piramides, elk groter dan de andere, op alle van hen: de Hoeksteen, het
Sluitstuk.
De eerste piramide is "Organisatie"; hier vind je de Vrijmetselaars, de Grand Lodges van het Oosten, dat is
waar de Illuminati begon. De Schotse Rites, de York Rites, de Oddfellows, de Jayees, iedere organisatie die
geheim is, of die een verborgen groep naast de uiterlijke groep heeft, zo lang het niet direct occultisme is.
B'nai B'rith (Joodse leken organisatie) is een zeer krachtige Illuminati organisatie. De Illuminati konden niet
doen wat ze vandaag doen, zonder B'nai B'rith.
De Civil Liberties Union, ook een nieuwe organisatie, gecreëerd door mensen, die momenteel eigenlijk het
brein van de Illuminati is; Isaac Bonovitz, de Aquarius Anti-Laster Bond, het is de Anti-Laster Bond voor de
occultisten, (welke ook iedereen aanvalt die kritiek op de joden of Israël heeft, en hen beschuldigt van "antisemitisme").

Aan de bovenkant van elke piramide vind je de World Banking System. Het is een raad van de 500 rijkste
mensen in de wereld, en bestaat al honderden jaren. David Rockefeller, Nelson Rockefeller, Phillip en
Edward Rothschild, in feite alle Rothschilds behoren er toe.
Vervolgens (daarboven) is er de Raad van 33, de 33 hoogste Vrijmetselaars in de wereld. Daarboven komt
de Raad van 13, de Grand Druïde Raad; daar zat ik in. Daarboven komt er een Hoeksteen, het Rothschilds
Gerechtshof - Edward, Phillip en Richard zijn degenen die momenteel in het Rothschilds Gerechtshof zitten.
Daarbinnen is de leider van de Illuminati: het alziend oog, Lucifer!
Hiërarchie van de Illuminati – piramide

Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2012 bekend !
november 22, 2011pineutPlaats een reactieGa naar commentaar
Geweldige man die Assad, vind u ook niet ?
http://pineut.wordpress.com/2011/11/22/nobelprijswinnaar-voor-devrede-2012-bekend/
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De TV maakt gebruik van
Hekserij symbolen. Ook zetten
ze de symbolen op hun
winkelnamen;
je winkelt waarschijnlijk met
Satan. Er is geen
oliemaatschappij waar je je
benzine vandaag de dag koopt,
dat niet 100% in handen van
Illuminati aandeelhouders is.
Een plan van Wereld
Heerschappij zal nooit haar
uitwerking hebben, wanneer je
onafhankelijk bent van die
Wereld Heerschappij; je moet er
binnenin functioneren voor elk
beetje voedsel en iedere druppel
benzine. De Illuminati is bang
voor elk privé-eigendom wapen;
het vormt een bedreiging voor
hen.
The Beatles worden ingedeeld
in de occulte wereld als de vier
grote profeten, hun Witte
dubbelalbum wordt beschouwd
als het Boek van Openbaring voor heksen: dat én "Atlas Shrugs". Daarin is het lied, genaamd "Helter
Skelter": het betekent een tijd waarin de put zou worden geopend en de demonen zouden worden bevrijd en
de Wereld krankzinnig zou worden in minder dan 24 uur, en ze iedereen zouden doden - hun buren, hun
kinderen, hun vrouw, iedereen! De wereld zou gewoon compleet en massaal krankzinnig worden gedurende
de nacht…
Charles Manson ging naar de gevangenis, omdat in de zeven jaar dat hij er in zat, hij vanuit zijn
gevangeniscel elke gevangenis in de VS heeft georganiseerd.
Ze wachten op een tijd waarop de Wereld volslagen krankzinnig zal worden, dat ze de gevangenissen en
FEMA kampen zullen laten ‗overstromen‘, en ze zijn er vast van overtuigd dat ze dit land – deze wereld zullen gaan overnemen. Wanneer Manson uit de gevangenis komt, en "Helter Skelter" begint, zullen in het
eerste jaar een miljoen staatsburgers van de VS voor dood gemarkeerd zijn.
Straks zal alles stilstaan. Als dat gebeurt, hoelang kan je dan nog in leven blijven? De meeste steden
zouden je vertellen dat binnen twee weken iedereen hongerlijdt.
"Atlas Shrugs" was vermoedelijk een roman, geschreven door een van Phillip Rothschilds vriendinnen, op
zijn instructies. Het is een gecodeerd boek voor heksen, dat hen vertelt hoe ze de controle over de Wereld
verkrijgen. In dit boek is er een soort gelijkenis over New York City, waarin New York City min of meer de
gelijkenis met de Wereld is. Het boek vertelt: Toen alles was stilgelegd, toen de lichten voorgoed uitgingen…
Het Dollarteken is een Hekserij symbool, dat ‗te controleren en te geselen/kastijden' betekent; het is 6000
jaar oud. Isaac Bonovitz zegt, "door dit symbool zullen we nu heersen en de Wereld controleren", en het
boek eindigt. Door heel het boek heen laten zakenlieden, die behoren tot deze organisaties, doelbewust hun
bedrijf failliet gaan of vernietigen het, zodat er geen bedrijven zijn, en anderen drijven ze uit het bedrijfsleven.
En de hele weg gebruiken ze het strijdplan, genaamd "de aanwezigheid van beneden en de aanwezigheid
van boven". Iedereen die het communisme bestudeerd heeft, kent hetzelfde plan. Dat betekent dat de duivel
alle voorschriften moet vernietigen, en de bankier doet het op deze manier, en raad eens wie er tussen zit?
Wij!
Curtis B. Dall / (Bestuursvoorzitter van de "Liberty Lobby", Uitgever van "The Spotlight")
(Fragmenten uit brieven, april en mei 1979):
"Redelijk goed geïnformeerd zijnde over de machten, die aan het werk zijn om ons binnenlandse en
buitenlandse beleid voor hun doelstellingen te beïnvloeden - met Liberty Lobby te zijn geweest voor meer
dan 19 jaar, op Capitol Hill - ben ik zeer geschokt door de onbekwaamheid en regelrechte onwetendheid van
vele vermeende christelijke leiders in dit land, in het observeren hoe ze "ingaan tegen" John Todd, in plaats
van hem constructief te sturen. De meesten van deze predikers hebben geen flauw benul van de bijdrage,
die John Todd heeft geleverd aan zijn mede-Amerikanen door de onthulling van de geheime machtsstructuur
(de Illuminati) van het Rothschild Complex, welke naar Lucifer kijken voor hun leiding.
Vrijwel elke Hogeschool student kan begrijpen dat de kracht van het Occulte, of de Hekserij, plus de macht
van het Kwaad (de Illuminati) een zeer krachtige invloed uitoefenen op ons economisch en politiek beleid.

Nieuwsbrief nr. 140 – 29 november 2011 - pag. 53

Uiteraard laten ze geen middel onbeproefd om haar machtige vijanden het zwijgen op te leggen! De
meerderheid van haar ministers, pastors, priesters, zijn zwaar geïndoctrineerd en zijn jammerlijk slecht
geïnformeerd of omgekocht! Todd heeft machtige niet-aflatende vijanden gecreëerd, toen hij "De Koninklijke
Familie" verliet, "De Grand Druïde Raad van 13"!
De vijanden van John Todd hebben allen krachtige "middelen" tot hun beschikking om hem aan te vallen, te
neutraliseren of te vernietigen, om zichzelf en hun imago te beschermen en zeker niet om het christendom te
bevorderen! - de gebruikelijke techniek tegenover iemand die een deel van haar geheime operaties heeft
onthuld! Het religieuze gebied is waar ze het liefst in opereren, en met héél veel geld. Blijkbaar hebben ze
het gevoel gehad dat Todd grondig in diskrediet moest worden gebracht worden, het zwijgen opgelegd, of
misschien zelfs vermoord!"
Bron: Jamesjpn.net - Vertaald: Marion
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Eén van de gevaarlijkste virussen ooit gemaakt
Geschreven door Caroline Hoek op 24 november 2011
Nederlandse wetenschappers hebben één van de gevaarlijkste
virussen vervaardigd: een zeer besmettelijke variant van H5N1.
Onderzoeker Ron Fouchier noemt het ―waarschijnlijk één van de meest gevaarlijke virussen die je kunt
maken‖. Zijn onderzoeksteam heeft het virus vervaardigd. Het is een genetisch aangepaste variant van
H5N1: beter bekend als het vogelpestvirus dat ook mensen kunnen krijgen. De onderzoekers hebben het zo
aangepast dat het virus nu van fret op fret (dieren die vrijwel precies op dezelfde manier als mensen op
griepvirussen reageren) overdraagbaar is.
Miljoenen doden
Wat de onderzoekers hebben gedaan is eigenlijk de ergste nachtmerrie van veel overheidsinstanties. Een
dodelijk griepvirus creëren dat niet alleen van vogels op mensen kan worden overgedragen, maar dat in
theorie ook van mens op mens kan worden overgedragen. Als zo‘n virus ‗in het wild‘ zou opduiken, zou het
gemakkelijk miljoenen doden kunnen veroorzaken.
Over H5N1
H5N1 heeft al op drie continenten voor problemen gezorgd met pluimvee. Het aantal menselijke slachtoffers
ligt rond de 600 gevallen. Als mensen het virus oplopen, is het vaak dodelijk.
Leren
Is het dan wel zo‘n goed idee om het te creëren? Fouchier denkt van wel. Het doel is uiteindelijk om meer te
weten te komen over H5N1. Het veroorzaakt op dit moment relatief weinig problemen onder mensen, maar
zou het virus de potentie hebben om ooit een pandemie te veroorzaken? Fouchier toont aan van wel. Hij
paste een virus aan en tien generaties later was het zelfs via de lucht overdraagbaar. Als een fret in een kooi
naast een zieke fret werd gezet, was hij korte tijd later zelf ook ziek. Om dat te bereiken moest Fouchier vijf
mutaties in twee genen toepassen. En al die mutaties zijn al eens in de natuur aangetroffen, alleen nog nooit
in één virusstam.
Overdraagbaar
Voor Fouchier het bewijs dat het virus weldegelijk echt gevaarlijk kan worden. Hij benadrukt dat alle virussen
die totnogtoe tussen fretten konden worden overgedragen ook overdraagbaar waren van mens op mens.
Grote kans dus dat de fretten ook in deze studie representatief zijn voor mensen.
Behandeling
Nu onderzoekers weten wat het virus moet doen om echt gevaarlijk te worden, kan er op specifieke mutaties
gelet worden. Ook kan er alvast worden nagedacht over behandelingen.
Gevaarlijk?
Toch is lang niet iedereen enthousiast over het werk van Fouchier. Volgens sommigen wegen de voordelen
niet op tegen de nadelen. Want wat als dit virus in verkeerde handen valt en wordt gebruikt als wapen? Of
wat als het uit het lab ontsnapt? ―Dit werk zou nooit moeten worden uitgevoerd,‖ vindt Richard Ebright.
Onderzoeker Paul Keim die zelf ook onderzoek deed naar H5N1 en overdraagbaarheid begrijpt dat ergens
wel. ―Ik kan geen ander ziekteverwekkend organisme bedenken dat zo eng is als dit.‖ Om dat wat concreter
te maken, vergelijkt hij het met antrax. ―Ik denk dat antrax in vergelijking met dit helemaal niet eng is.‖
De onderzoekers gaan hun studie binnenkort publiceren. Hun werk wordt op dit moment door andere
wetenschappers beoordeeld en zal daarna in een wetenschappelijk tijdschrift verschijnen. Sommige
wetenschappers pleiten ervoor om van publicatie af te zien. Zo moet voorkomen worden dat
onderzoeksresultaten in verkeerde handen vallen.
"Scientists Brace for Media Storm Around Controversial Flu Studies" - Sciencemag.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Cynthia Goldsmith / CDC / Jacqueline Katz / Sherif R. Zaki.
http://www.scientias.nl/een-van-de-gevaarlijkste-virussen-ooit-gemaakt/50671
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De autoriteiten in de V.S. gaan eindelijk de waarheid omtrent de chemtrails blootgeven.
november 21, 2011 By: silviavideler
De meeste mensen geloven dat onze weerpatronen 100 procent natuurlijk zijn en dat onze regering
geen enkele controle uitoefent op het weer.
Er wordt nu onweerlegbaar bewijs geleverd dat weermanipulatie, of het bewust ingrijpen in het functioneren
van de Aarde, wordt toegepast boven de Verenigde Staten en andere landen.
Het wordt echter nooit erkend door politici en de reguliere media besteden er (nog) geen aandacht aan.
Toch gebeurt het op grote schaal. De projecten worden al vele jaren uitgevoerd en uit het zicht gehouden.
Kunnen we de regering de schuld geven?
Santa Barbara
Mensen die geloven dat de regering ingrijpt in de grootschalige systemen op Aarde werden altijd voor gek
verklaard, maar de autoriteiten proberen de activiteiten niet langer te verbergen. Neem bijvoorbeeld de
lokale krant The Tribune van San Luis Obispo in de staat Californië. De volgende aankondiging werd vrijdag
gepubliceerd:
Het waterbedrijf van Santa Barbara County kondigt hierbij aan een weermanipulatie programma uit te
voeren: Het doel van het project is om de hoeveelheid neerslag te vergroten en zo de tekorten van de
watervoorraad in Santa Barbara County terug te dringen. De regen wordt gemaakt door zilverjodide (Agl) in
de lucht te brengen. Dit kan op twee manieren gebeuren: in de lucht en vanaf de grond. De operaties
worden tussen 15 november en 15 april uitgevoerd in de jaren 2011-2012 tot en met 2015-2016. Bij cloud
seeding wordt het luchtruim boven Santa Barbara County, delen van San Luis Obispo County en de Stille
Oceaan ten westen van Santa Barbara en San Luis Obispo gebruikt. Operaties vanaf de grond worden
uitgevoerd vanuit Santa Ynez, Casmalia en San Rafael. Doelgebieden zijn de waterreservoirs van Cachuma
en Gibraltar bij de rivier de Santa Ynez en het Twitchell reservoir bij de rivier de Cuyama. Het project wordt
uitgevoerd door een bevoegde weermanipulatie-adviseur.
Zilverjodide wordt algemeen beschouwd als een schadelijke, vervuilende en toxische verbinding. Inname
van jodiden, waaronder zilverjodide, leidt tot huidirritatie, overmatige slijmproductie, hoofdpijn en irritatie van
de slijmvliezen. Andere symptomen zijn mentale uitputting, bloedarmoede en gewichtsverlies.
Texas
Kan het nog duidelijker? Het waterbedrijf van Santa Barbara County stelt de wereld op de hoogte van haar
plannen om het weer te manipuleren en legt in detail uit hoe ze dit gaat doen. Dergelijke projecten worden in
Texas al jaren uitgevoerd. Het volgende bericht komt van de website van het Texas Department of Licensing
and Regulation:
Cloud seeding projecten om de hoeveelheid neerslag te vergroten worden worden uitgevoerd boven 12,4
miljoen hectare Texaans grondgebied (een vijfde van de staat). Aan de hand van de Texas Weather
Modification Act (ingevoerd in 1967) worden licenties verleend aan deze projecten waarvan er sinds 2000
vele actief zijn. De projecten maken gebruik van geavanceerde vliegtuigen en radarsystemen die worden
bediend door ervaren meteorologen van weerstations bij Amarillo, Plains Pecos, San Angelo en Pleasanton.
Wie is na deze publicatie nog sceptisch? Volgens de autoriteiten van Texas wordt het weer in de staat sinds
het jaar 2000 gemanipuleerd met behulp van vliegtuigen.
China
De Britse krant The Guardian besteedde enkele jaren geleden aandacht aan de gigantische weermanipulatie
projecten in China:
De Chinese luchtmacht beweert dat de grootste weermanipulatie operatie in de geschiedenis van dat land
de lucht boven het Plein van de Hemelse Vrede vlak voor de Nationale dag van de Volksrepubliek deed
opklaren.
Abu Dhabi
Een artikel van Arabian Business spreekt van de buitengewone weermanipulatie projecten die zijn
gefinancierd door de regering van Abu Dhabi:
Wetenschappers die werken voor de regering van Abu Dhabi creëerden in juli en augustus 2010 meer dan
50 regenbuien boven Al Ain. De buien vormen onderdeel van een geheim project ter waarde van $11 miljoen
in opdracht van president van de Verenigde Arabische Emiraten sjeik Khalifa bin Zayed bin Sultan Al
Nahayan. De Britse Sunday Times liet weten dat men ionisatoren gebruikt om de stormen te genereren.
Chemtrails
Begint het beeld duidelijk te worden? De wetenschappers leren het weer te manipuleren, maar tegelijkertijd
wordt het weer wel steeds minder stabiel. Ondertussen willen de autoriteiten al dan niet in het geheim voor
God blijven spelen. Zie je de langgerekte strepen wel eens in de lucht die uren en uren blijven hangen? Ze
staan bekend als chemtrails, maar geen politicus of journalist durft erover te spreken. Dit terwijl de details
door de autoriteiten op internet zijn geopenbaard.
Lees en KIJK (film) verder op www.niburu.nl
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Machtsovername Europa door globalistische alliantie Goldman Sachs - Vaticaan
De bijnaam van Goldman Sachs is niet voor niets 'de vampierinktvis'.
Het is slechts weinig mensen opgevallen, maar in een recente
toespraak ter ere van professor Paul de Graawe -één van de
belangrijkste architecten van de Europese Unie en een groot
voorstander van globalisering- deed EU president Herman van Rompuy
een opmerkelijke uitspraak die veel onthulde over wie en wat er
werkelijk achter het steeds openlijker wordende streven naar een
Verenigde Staten van Europa zit: 'Welkom bij de club! Mario Draghi (de
nieuwe president van de ECB), Mario Monti (de nieuwe premier van
Italië) en ikzelf zijn alle drie oud-leerlingen van de jezuïeten. Terug naar
de basis!' Aan de top van Europa staan nu drie -en binnenkort vier- leiders die vast van plan zijn paus
Benedictus' visioen over één grote samengevoegde wereldgemeenschap ten uitvoer te brengen. (1)
Van Rompuy zinspeelde hier openlijk op toen hij zei dat hij en zijn twee door de jezuïeten gevormde
technocratische collega's hetzelfde 'idee van een menselijke markteconomie delen, een gebied waar ik me
altijd mee heb bezig gehouden'. Alle drie de heren delen inderdaad dezelfde visie van het Vaticaan, die door
paus Benedictus in zijn in 2009 uitgebrachte encycliek 'Caritas in Veritate' werd uiteengezet en waarin hij
duidelijk pleitte voor een soort economische wereldregering die de hele planeet met elkaar moet verenigen.
'Mannen van oorlog'
De zojuist gekozen premier van Spanje, Mariano Rajoy, is óók al een door de jezuïeten opgeleide globalist.
Daarnaast zal het wel toeval zijn, maar de overeenkomstige namen zijn desalniettemin opmerkelijk: twee
'Mario's' en één 'Mariano', namen die zijn afgeleid van Mars, de oorlogsgod. Voeg daarbij dat Van Rompuys
voornaam Herman 'man van oorlog' betekent, en je zou kunnen concluderen dat de EU-oorlog om ook de
laatste restjes democratie, soevereiniteit en vrijheid van de lidstaten te vernietigen, gevoerd wordt door
'euro-generaals' met wel heel toepasselijke namen.
Vaticaan bondgenoot van Goldman Sachs
Het pro-Vaticaanse team dat nu de macht in Europa aan het overnemen is krijgt daarbij hulp van een zeer
machtige, beruchte en inmiddels door velen gehate bondgenoot: de Amerikaanse megabank Goldman
Sachs. Het is al lang geen geheim meer dat Goldman Sachs de scepter zwaait in de Verenigde Staten; nu is
dat ook in Europa het geval, een duidelijk teken dat de globalistische machtsgreep van de door het Vaticaan
'gezegende' banksterelite steeds grotere vormen begint aan te nemen.
De laatste drie Amerikaanse ministers van Financiën -Rubin, Paulson en Geithner, waren allemaal uit de
Goldman Sachs stal afkomstig. Het recent omgevallen MF Global -holding van Goldman Sachs-, waarbij
35.000 Amerikanen -onder wie de bekende Trends Forecaster Gerald Celente- bij elkaar $ 900 miljoen dollar
kwijtraakten, werd geleid door John Corzine, voormalig directielid van Goldman Sachs, die doelbewust zijn
klanten misleidde en leeg roofde. Corzine komt echter niet -zoals Madoff- in de gevangenis terecht,
aangezien hij één van de grootste sponsors van een andere Wall Street lakei is: president Barack Hussein
Obama.
Het Goldman Sachs team in Europa
Goldman Sachs beheerst de Amerikaanse regering. Goldman Sachs beheerst de Amerikaanse Federal
Reserve. Goldman Sachs beheerst de Wereldbank. Goldman Sachs beheerst de beurs in New York. En nu
is Goldman Sachs ook bezig Europa te ruïneren door nóg een team Goldman Sachs protegé's (3):
* 'Super' Mario Monti, de nieuwe premier van Italië en tevens hoofd van de Europese Trilaterale Commissie
en een Bilderberger. En niet te vergeten een stroman van de jezuïeten, het Vaticaan.
* Mario Draghi, de nieuwe president van de Europese Centrale Bank. Van 2002 tot 2005 vicepresident van
Goldman Sachs Londen. Opgeleid door de jezuïeten, behartigt de belangen van het Vaticaan.
* Petros Christodoulou, hoofd van de dienst die de Griekse staatsschulden beheert. Opgeleid bij Goldman
Sachs, werkzaam geweest bij de Griekse Nationale Bank op het moment dat Lucas Papademos -de nieuwe
premier van Griekenland- daar de scepter zwaaide. Papademos werkte destijds samen met Goldman Sachs
bij het vervalsen van de Griekse statistieken, om zo toegelaten te kunnen worden tot de eurozone.
* Peter Sutherland, niet-uitvoerend directeur van Goldman Sachs International. Voormalige minister van
justitie van Ierland, speelde een grote rol bij de bailout van zijn land.
* Antionio Borges, tot vorige week het hoofd van de Europese afdeling van het IMF. Voormalige vicevoorzitter van Goldman Sachs International.
* Karel van Miert, voormalig EU commissaris van concurrentie en oud internationaal adviseur van Goldman
Sachs.
* Otmar Issing, voormalig bestuurslid van de Duitse Bundesbank en de ECB, mede architect van de
totstandkoming van de euro. Adviseur van... Goldman Sachs.
Verenigde Staten van Europa
Het grote globalistische Goldman Sachs project -totale controle over zowel Amerika als Europa- nadert dus
zijn voltooiing. De tentakels van de 'vampierinktvis' -de bijnaam van de megabank- rijken nu dus al tot in de
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absolute, door steeds meer jezuïetenzonen bezette top van de eurozone. En, zoals het er nu voorstaat, met
goedkeuring van onze eigen politici in Den Haag en hun collega's in de andere Europese regeringssteden.
De Duitse minister van Financiën zei afgelopen vrijdag dat de eurozone binnen 2 jaar in een fiscale unie zal
zijn veranderd, en maakte openlijk het begrip 'soevereiniteit' belachelijk (4). Kortom: de Verenigde Staten
van Europa komen eraan. Wie kan deze fascistische monsters nog stoppen?
Xander - (1) The Trumpet, (2) News With Views , (3) The Independent, (4) Deutsche Mittelstands,
Nachrichten

Nieuwe wet moet miljoenen Russen monddood maken
Complete artikel: www.allout.org (20x geklikt)
Politieke leiders in St. Petersburg stemmen binnenkort over een wet die
het voor iedereen illegaal maakt om een boek te schrijven, een artikel te
publiceren of in het openbaar te spreken over homo, lesbisch of
transgender zijn. De heersende partij, geleid door president Medvedev
en premier Poetin zou met een pennenstreek miljoenen mensen
onzichtbaar maken.

John F Kennedy durfde zich tegen Israël te verzetten
23 november 2011 / Door Bob Johnson & Arjan Plantinga
Gisteren, 22 november 2011 was het 48 jaar geleden dat de Amerikaanse president John F. Kennedy werd
vermoord in Dallas, Texas. Tijdens de vele herdenkingen, die veelal volhouden dat Kennedy werd vermoord
door Lee Harvey Oswald, was er maar weinig aandacht voor het heldhaftige verzet dat Kennedy probeerde
voeren tegen de macht van Israël in de Verenigde Staten.
In zijn tot nadenken stemmende boek 'They Dare To Speak Out' schrijft Paul Findley op pagina 114 dat
Kennedy tijdens zijn verkiezingscampagne in 1960 een ontmoeting had met een groep vooraanstaande
Amerikaanse Joden. De latere president voelde zich tijdens die bijeenkomst diep beledigd toen een van de
Joden opmerkten dat ze wisten dat Kennedy's campagne in financiële problemen verkeerde, en dat hij en
zijn Joodse vrienden "zouden kunnen helpen, hem serieus zouden kunnen helpen" als hij, eens hij president
was, hen zou "toestaan de koers van het Midden-Oostenbeleid de komende jaren te bepalen".
Het was deze bijeenkomst die JFK motiveerde om werk te maken van een wet die ervoor zou zorgen dat het
Amerikaanse ministerie van Financiën alle kandidaten die middels het verzamelen, van een bepaald aantal
handtekeningen, voldoende steun voor hun campagne konden aantonen, een vast bedrag voor de
campagne zouden krijgen uitgekeerd. Hij zag die maatregel als de enige manier om de nachtmerrie van
heden ten dage, waarin niet alleen de president, maar ook het volledige congres is opgekocht door de zeer
machtige Israël-lobby, tegen te gaan. De Israëliërs gooien er zoveel geld tegenaan dat vrijwel geen een
politicus het in zijn hoofd zal halen de Israëlische bevelen aangaande het Midden-Oostenbeleid niet te
gehoorzamen. Daarbij horen ook het starten van illegale aanvalsoorlogen op leugenachtige gronden (Irak,
Iran) die goed zijn voor Israël, maar slecht voor de rest van de wereld.
In zijn boek 'The Samson Option' (NL: 'Het Samson scenario'), waarin Seymour Hersh ingaat op de illegale
kernwapens van Israël, heeft de schrijver het ook over Kennedy's gevecht om de verdere ontwikkeling van
het kernwapenarsenaal in Dimona tegen te gaan. Pogingen van de Amerikanen om het Israëlische
kernwapenprogramma te controleren werden door de Israëlische regering gesaboteerd. Er werd uitgebreid
en zeer geraffineerd gelogen door de Israëlische regeringsfunctionarissen. De belangrijkste installaties
werden voor de Amerikanen op slinkse wijze verborgen gehouden. Wat de Israëliërs deden is een veelvoud
van hetgeen waarvoor de Iraniërs nu zo enorm onder vuur liggen. Het grote verschil is dat Iran de waarheid
spreekt over zijn nucleaire programma, terwijl de Israëliërs - zoals gebruikelijk - de gojim niets dan leugens
op de mouw speldden - en spelden.
Een ander interessant punt in het boek van Hersh is het feit dat de Democraat John Kennedy de Republikein
John A. McCone aan het hoofd van de CIA zette, omdat hij wist dat McCone niet bang was Israël te
confronteren met de installaties in Dimona. In 1965 stapte McCone op omdat Lyndon Johnson bang was
zich tegen Israël te verzetten. LBJ was bang zijn Joodse kiezers kwijt te spelen als hij zou proberen het
Israëlische kernwapenprogramma stil te leggen.
Vrijwel alle politici sinds Kennedy liggen (niet alleen in de VS) stevig aan de ketting bij de Israël-lobby. Kritiek
op Israël is voor iedereen met een publieke functie (politiek, media, ngo) zelfmoord. Obama en Sarkozy
mogen Netanyahu nog 100 keer een "leugenaar" noemen; als het erop aankomt doen beide precies wat de
maffia in Tel Aviv wil.
Vrij naar 'John F. Kennedy Opposed Israel‘s Power'
Vertaling en toevoegingen: Arjan Plantinga
http://www.zonnewind.be/politiek/verenigde-staten/john-f-kennedy-moord-israel.shtml
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NAZI‟s op de Maan? Nieuwe Film „Iron Sky‟
Première in 2012
Iets wat velen al heel lang bezighoudt, is de vraag waar de Nazi‘s gebleven zijn. Zijn ze na de
tweede wereldoorlog naar Antarctica gevlucht? En hebben ze daar vliegende schotels
gebouwd? En zijn ze met die vliegende schotels naar de Maan gevlogen en hebben ze daar
een geheime basis opgebouwd?
Er komt binnenkort een nieuwe Hollywood film uit, ‗Iron Sky‘, die daar een antwoord op geeft
en op die manier weer nieuwe olie op het vuur gooit. Volgens de film, een Finse productie
overigens, komen de Nazi‘s in 2018 terug om hun werk af te maken en de aarde te veroveren
vanuit hun basis op de Maan.
Toevallig is er pas iemand in het mainstream nieuws gekomen die beweert te kunnen
bewijzen, dat Adolf Hitler pas recentelijk in Zuid Amerika overleden is en niet in de tweede
wereldoorlog. Is dit verbazend? Nou eigenlijk niet, want we weten sowieso al dat via operatie
Paperclip de helft van de Nazi raketspecialisten naar Amerika gebracht is en daar in de
NASA ‗gestopt‘ zijn. Ook de grootste massamoordenaars en SSers zijn daarbij, geholpen
door onze ―eigen‖ huis-SSer Prins Bernhard.
Volgens de film zouden de Nazi‘s een basis gemaakt hebben op de donkere kant van de Maan. Het thema is
dat de Nazi‘s terugkomen in hun ruimteschepen en de aarde gaan veroveren. Dat zou je op zich al vreemd
kunnen noemen. Het is algemeen bekend dat de Nazi‘s ondersteund werden door de Illuminati families,
waaronder de voorvaderen van Bush. Diezelfde Illuminati bezitten min of meer de gehele aarde. Die Nazi‘s
zijn de directe familie van die Illuminati, dus werken met hen samen. Het is dus eerder te verwachten dat er
een gezamenlijke actie zal komen. Nu is dat eigenlijk ook al vele malen vertoond.
Praktisch elke oorlog wordt veroorzaakt en gecontroleerd door de Illuminati, en met controle bedoel ik beide!
kanten. Net als in de tweede wereldoorlog: ze ondersteunen de Nazi‘s en bevechten ze ook tegelijkertijd. Is
dat niet vreemd? Nee niet echt, want de elite ontspringt altijd de dans. De elite vecht niet zelf, maar laat het
gewone volk vechten. Het gaat hen om onderdrukking, om het volk uit te dunnen en te onderdrukken. Want
het gewone volk moet na een oorlog de puinhopen en lijken opruimen en weer helemaal overnieuw
beginnen. De elite niet. Die hebben het onveranderlijk altijd goed. Het volk moet bespeeld worden; zo
houden ze het in hun macht.
Een van de dingen die we al heel lang door de alternatieve wereld zien circuleren, is de Nieuwe Wereld
Orde. Eén wereldregering. En hoe ze dat tot stand gaan brengen, is door de bevolking te overtuigen door
een grote gebeurtenis. Voor de tweede wereldoorlog hebben ze de Estonia laten zinken, en Pearl Harbour
gepland, voor de Vietnam oorlog het incident in de Tonkin zee met de vader van Jim Morrisson (Doors) als
bevelhebber. En voor een wereldregering hebben ze een ramp op wereldniveau nodig. Zoals een
buitenaardse inval…? Daar hebben ze ons al op voorbereid, denk aan Independence Day en andere
soortgelijke films. En dat daar bijvoorbeeld een ruimtevloot vanaf de Maan voor gebruikt wordt, die daar
sinds de tweede wereldoorlog opgebouwd is, is helemaal niet onmogelijk.
De Maan is de perfecte schuilplaats voor zoiets. Dichtbij de aarde, en ten opzichte van de aarde, niet
draaiend. Je kan de hele achterkant bebouwen en vol met ruimtebasissen zetten zonder dat wij ooit iets
zouden merken. Bovendien is er geen ruimtevaart van betekenis geweest, een paar maanlandingen om het
publiek te amuseren, en vervolgens sinds tig jaren niets meer. Zogenaamd omdat er geen budget is en de
Maan niet belangrijk gevonden wordt. Dit is natuurlijk de grootst mogelijke onzin. De Maan is ontzettend
belangrijk, zo dicht bij de aarde. De Illuminati hebben de maan al lang gekolonialiseerd, alleen mogen wij dat
niet weten. En vanuit die kennis is het geheel niet onmogelijk dat er een soort van ―buitenaardse‖ inval
gepland staat voor de komende tijd, om ons voor eens en altijd in de dwangbuis van de Illuminati
wereldregering te kunnen opsluiten. Vrijwillig… Dus ik denk dat er zeker een kern van waarheid in de nieuwe
film, Iron Sky, zit.
Iron Sky teaser - Space Nazis attack!
http://www.youtube.com/watch?v=4KEueJnsu80&feature=player_embedded
Iron Sky Teaser 2 - The First Footage
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DeAfoiN5SDw
Iron Sky Teaser 3 - We Come In Peace!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kNDaOFQ6g2I
En nog enkele interessante video‘s:
New Swabia News (NSN) V
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xeOEgWf2Qns#!
UFOTV: The Aldebaran Mystery - Nazi UFO Secrets
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZoMR_Oj6Qrs#
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De video van UFOTV legt een zeer belangrijke vraag neer: Kan het zo zijn dat de Nazi‘s, die zich verbergen
in Antarctica en wellicht op de Maan, helemaal nog geen zin hebben om nu al de aarde te veroveren, maar
wachten ze gewoon tot Nibiru (Planeet X) in de komende jaren langs geweest is en komen ze dan pas
tevoorschijn? Op die manier kunnen ze moeiteloos de nieuwe aarde overnemen!
Zie ook: Eindtijdnieuws.blogspot.com/2011/09/in-de-bioscoopfilm-iron-sky-2012.html
Bron: Goto2012.nl
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Rusland dreigt Israël weerloos te maken tegen Iraanse raketten
Het Amerikaanse X-band radarsysteem in de Negev woestijn (foto)
waarschuwt Israël vroegtijdig voor een eventuele Iraanse
raketaanval.
Afgelopen zaterdag berichtten we dat Rusland zijn grote ongenoegen
over het uitbreiden van de NAVO naar het oosten liet blijken door te
dreigen dat deze expansiedrift wel eens zou kunnen uitmonden in
een groot nucleair conflict. Vandaag kwam er opnieuw harde taal uit Moskou. President Medvedev zei
opdracht te hebben gegeven om maatregelen te nemen tegen het geplande Amerikaanse
raketafweersysteem, dat bedoeld is om Europa te beschermen tegen Iraanse raketten. Omdat dit systeem
direct is verbonden met de Israëlische raketafweerinstallaties was dit tevens een indirect dreigement dat
Rusland de joodse staat weerloos zal maken als Iran besluit om raketten op Israël af te vuren.
Het wapengekletter van Oost en West is opnieuw luider geworden nadat -zoals we vorige week al schrevende Russen drie oorlogsschepen naar de kust van Syrië stuurden om het Westen ervan te weerhouden om
met militaire acties of zelfs een complete invasie het regime van president Bashar Assad ten val te brengen.
Rusland is zeer ontstemd over het feit dat de NAVO de VN-resolutie tegen Libië misbruikte voor direct
militair ingrijpen om Muammar Gadaffi af te zetten, en is vastbesloten te voorkomen dat bondgenoot Syrië
hetzelfde lot ondergaat.
Het dreigement van Medvedev om raketten bij de Europese grenzen te plaatsen en deze te richten op het
toekomstige Amerikaanse raketafweersysteem heeft potentieel grote gevolgen voor Israël. Het Israëlische
raketafweersysteem, dat bedoeld is om de joodse staat te waarschuwen tegen projectielen uit Iran, Syrië en
Libanon (Hezbollah), is nu al gekoppeld aan de in de Negev woestijn geplaatste Amerikaanse X-band radar.
Als de Russen het Europese schild uitschakelen dan zal Israël weerloos zijn tegen een massale Iraanse
raketaanval.
Rusland wil Iraanse (tegen)aanval mogelijk maken
In heel beknopte termen maakte de Russische president duidelijk dat het Kremlin niet zal toestaan dat, als er
een oorlog met Iran uitbreekt, het Amerikaans-Israëlische raketafweersysteem ervoor zal zorgen dat Iran en
zijn bondgenoten geen tegenaanval kunnen uitvoeren. Dit dreigement verklaarde waarom twee van de drie
Russische oorlogsschepen die naar de Syrische territoriale wateren werden gestuurd zijn uitgerust met
apparatuur voor elektronische oorlogsvoering, iets dat onontbeerlijk is als de Russen zouden besluiten om
de Amerikaanse commando- en controlecentra in bijvoorbeeld Turkije uit te schakelen.
Medvedev dreigde ook om de nieuwe START gesprekken over het verder beperken van het aantal
kernwapens stop te zetten als Amerika en de NAVO blijven weigeren om de Russen te betrekken bij het
opzetten van het nieuwe raketafweersysteem. Het Westen wil dat niet, precies om de reden die het Kremlin
vandaag zelf aandroeg: bij een conflict zou Rusland dan met een simpele druk op de knop het
raketafweersysteem kunnen uitschakelen, zodat de Iraanse raketten alsnog hun doelen in Europa en Israël
kunnen bereiken.
Twee supervliegdekschepen bij Iran
Ook Iran liet zich niet onbetuigd, en verklaarde bij monde van generaal-majoor Yahya Rahim Safavi, de
militaire topadviseur van opperleider Ayatollah Khamenei, dat de Revolutionaire Garde de identiteit en
bestemming weet van ieder Amerikaans oorlogsschip dat via de straat van Hormuz de Perzische Golf
opvaart. Safavi reageerde hiermee op de komst van twee Amerikaanse supervliegdekschepen, de USS
Stennis en de USS Bush, die afgelopen maandag positie innamen tegenover de Iraanse kust. (1)
Xander / (1) DEBKA
Reactie
De USS Bush ligt voor Syrie, niet voor Iran.
http://www.zerohedge.com/news/aircraft-carrier-cvn-77-parks-next-door-syria-just-us-urges-americans-leavecountry-immediately
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Waarschuwing dreiging grote aardbeving
11/22/2011 -- Earthquake threat warning - HAVE A PLAN / BE
PREPARED (LINK)
Geüpload door dutchsinse op 22 nov 2011
Vertaald fragment
Ik – en meerderen met mij - denken werkelijk dat we een volgende grote aardbeving kunnen verwachten.
We zijn in feite op het punt, zoals de situatie was vlak voor de zware aardbeving in Japan (11 maart 2011).
Vandaag barstte onverwachts in Guatamala de Fuego vulkaan uit. De laatste keer dat we een uitbarsting
zagen in Centraal Amerika en een serie uitbarstingen in Chili, was de tijd vlak voor de 9.4 aardbeving in
Japan…
Ter vergelijking: 9 maart 2011 - http://www.youtube.com/watch?v=m9ewsmlOUHc
Als je die situatie vergelijkt met nu, dan zijn er 4 tot 5 maal méér aardbevingen op de kaart dan toen. Ze
vinden plaats op de zelfde locaties en clusters, maar alleen groter.
We zien momenteel wereldwijd 5.0 en 6.0 aardbevingen, maar het clusterpunt is in het midden en zuiden
van Zuid Amerika. In de VS in Californië vinden ontelbaar veel aardbevingen plaats, ruwweg 3.000 op deze
kaart.
Tenslotte beginnen we een toename van aardbevingen in de Atlantische regio te zien op de Mid-Atlantische
Rug, richting de Noordpool.
Daarom geef ik deze waarschuwing nu, omdat de druk (op de tektonische platen) zich voortdurend opbouwt.
Deze waarschuwing geldt voor elk gebied rond de Pacific Ring of Fire, waar reeds clusters van
aardbevingen worden waargenomen. Je ziet de clusters in:
- Nieuw Zeeland
- Indonesië
- de Filippijnen
- Indo-China
- Japan
- Aleutian eilanden
Dat is tevens het gebied, waar we de volgende grote aardbeving kunnen verwachten. En dat is een
gigantisch gebied om in de gaten te houden.
Maar wanneer je kijkt naar het aantal aardbevingen (5.0 en daarboven) dat de afgelopen 14 dagen
plaatsvond, dan zie je dat het er enorm veel zijn. Er is geen gebied op aarde, dat de laatste 14 dagen GEEN
5.0 aardbeving heeft gehad!
Dus wees voorbereid. Dit is exact dezelfde situatie die we hebben gehad vóór Japan.
Het is een teken van opbouw van druk, en zo‘n hoeveelheid aardbevingen zegt me dat we staan voor een
grote aardbeving.
Blijf op de hoogte!
Je kunt deze video, mede door uploadproblemen, ook bekijken op
http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/HJBGzUeTxmc
Waar worden deze aardbevingen door veroorzaakt?
Atmospheric Pressure Is Causing Earthquakes
http://www.youtube.com/watch?v=ZSnOwjA3sDY&feature=channel_video_title
November 22 Update
http://www.youtube.com/watch?v=EE1Sx87CZuU&feature=channel_video_title
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Nieuw wetsvoorstel betreffende voedsel in Nieuw-Zeeland
Geplaatst door verborgennieuws
Nieuw wetsvoorstel betreffende voedsel in Nieuw-Zeeland men
neemt het mensenrecht weg op het verbouwen van voedsel.
Zie: http://nzfoodsecurity.org (Engelstalig)
http://www.verborgennieuws.nl/
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Gerald Celente – Haal al je geld van de bank
Gerald Celente - Goldseek Radio - 16 Nov 2011
Geüpload door geraldcelente op 18 nov 2011
Wie is Gerald Celente?
Celente is een Amerikaanse trend voorspeller, uitgever van het
Trends Journal, zakelijke adviseur en auteur, die voorspellingen
doet aangaande de wereldwijde financiële beurzen en andere
gebeurtenissen van historisch belang. Hij heeft alles voorspeld
van de beurscrash in 1987 en de ondergang van de Sovjet-Unie
tot de opkomst van ‗groene‘ marketing en inkrimping van
bedrijven.
Gerald Celente heeft zichzelf omschreven als een "politieke
atheïst" en "burger van de wereld".
Gerald Celente - Goldsek Radio - 16 november 2011
Ze zullen je rente op 0% houden tot 2012 - 2013, en wat betekent dat?
Het betekent dat als je geld op de bank hebt, je je tijd verspilt door het daar te laten, omdat je er niets van
terugkrijgt. Je was misschien gewoon om de inflatie bij te houden, straks niet meer; ze moeten de rente op
0% houden, zodat het Ponzi-schema zou kunnen blijven doorgaan. Ik zit in goud en zilver, en vooral goud en
dat is waar ik blijven zal....
Vertaald fragment
Vandaag is onze speciale gast Gerald Celente van het Trends onderzoek instituut.
Recente rapporten melden dat meer dan 100.000 investeerders hun meeste – zo niet al – hun geld
verliezen, praktisch zonder waarschuwing.
Celente‘s geldmiddelen zijn ook verdampt met de rest…
Hij had voldoende middelen opgebouwd, maar wat bleek, ze hadden zonder waarschuwing geld van zijn
bankrekening gehaald, gestolen, en hij krijgt het niet terug.
Het gebeurde notabene tijdens een vakantieweekend om 3.00 uur in de morgen…
Wie is de man die zojuist Italië heeft overgenomen? Ze noemen hem ‗Super‘ Mario Monti. Hij is een
voormalig adviseur van Goldman Sachs, een lid van de Trilateral Commissie, een lid van de Bilderberg. De
banksters nemen het over! Kijk naar de man die recent Griekenland heeft overgenomen. Hij is een voormalig
vicepresident van de Europese Monetaire Unie, voormalig chef van de Griekse Centrale Bank…
Laten we deze mannen gewoon bij de naam noemen… het zijn geldwolven!
Het hele systeem is aan het instorten! Ik wist niet dat we te maken hadden met een criminele organisatie tot
nu, de Goldman gang. Washington is eigendom van Wallstreet, Italië en Griekenland zijn eigendom van
Wallstreet en de bankers zijn er in betrokken. Ondermeer door hogere belastingen heffen, zullen ze je
volledig uitmelken, tenzij je opstaat en vecht.
Goud en zilverprijzen stijgen boven die van hun ‗concurrenten‘ uit. Gerald Celente zit nu in goud en zilver.
Kijk wat er aan de hand is in Europa, kijk naar Italië, Ierland, Spanje, Portugal en Griekenland… en wat is de
oplossing? De Europese Centrale Bank (ECB) print gewoon meer geld!
Prachtig, bijzonder goed idee, dat is de manier om het op te lossen: geld bijdrukken! En dat is wat ze aan het
doen zijn. En, Celente spreekt voor zichzelf, wil geen gedrukt toiletpapier meer hebben, omdat ze onze
valuta devalueren voor onze ogen. Op deze manier kunnen ze het systeem door laten gaan, het perfecte
recept voor hyperinflatie. Je koopwaar gaat niet zozeer omhoog, maar de waarde van je valuta gaat
voornamelijk omlaag. Het is als een kikker in een pan met water, je weet niet wat er met je gebeurt omdat je
als het ware heel langzaam wordt gekookt… Ja, je weet dat de prijzen omhoog gaan en dat alles meer gaat
kosten, maar niet op een niveau dat je werkelijk schokt. De hele wereld pikt het; je hebt het niet in de gaten
dat je geld zijn waarde verliest. En dat is wat ze nu aan het doen zijn: ze beroven ons van ons geld.
Duidelijk is dat Gerald Celente wakker is geworden en ik kan me enigszins voorstellen dat hij daar woest
over is.
Bekijk deze video ook op: http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/zTuIJ4-OWMw
Dezelfde mensen die verantwoordelijk zijn voor de wereldwijde financiële crisis, zijn tevens de
redders van de eurozone.
In zeer korte tijd zijn namelijk grote jongens van Goldman Sachs aan het roer komen te staan van de
Europese Centrale Bank (ECB), Griekenland en Italië. Wat hebben de president van de Europese Centrale
Bank, Mario Draghi, de nieuwe Griekse premier Loukas Papadimos en Berlusconi‘s opvolger Mario Monti
met elkaar gemeen? Alle drie komen ze uit Zuid-Europa. Daarnaast zijn ze zeer goed bekend met
belangrijkste zakenbank Goldman Sachs.
Nederland
In Nederland loopt ook iemand rond met zulke kwalificaties: Victor Halberstadt, de Leidse professor
Openbare Financiën. Halberstadt is net als ‗Super Mario‘ Monti internationaal adviseur van de Amerikaanse
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zakenbank. Hij en Monti kennen elkaar ook van de stuurgroep van de Bilderberg Conferentie, waar de elite
jaarlijks heimelijk over de toestand in de wereld beraadt.
Ondemocratisch fundament
Papadimos en Monti zijn geen gekozen leiders zodat ze geen verantwoording hoeven af te leggen aan het
volk. Dit bewijst te meer het dictatoriale en ondemocratische fundament van de Europese Unie. Papadimos
en Monti kennen elkaar weer van de Trilaterale Commissie. Mario Monti is de Europese voorzitter van de
Trilaterale Commissie, een denktank die in 1973 is opgericht door David Rockefeller.
Monti is bovendien praesidiumlid van de Europese denktank Friends of Europe, en voorzitter van de
Europese invloedrijke denktank Bruegel. Friends of Europe wordt voornamelijk gefinancierd door de
Europese Unie, de OECD, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. “Dit is de groep criminelen
die de financiële ramp heeft georkestreerd,” aldus de hoofdredacteur van de Milanese krant II Giornale.
Nu wordt de Europese Centrale Bank naar voren geschoven als ‗redder‘ van de eurozone door Italië,
Frankrijk en Spanje uit de brand te helpen. En wie is juist benoemd tot president van de ECB? Niemand
minder dan oud-vicepresident van Goldman Sachs International Mario Draghi.
Ga je het zien?
De dieven die de enorme zeepbel creëerden, worden nu gepresenteerd als helden die een geldsysteem uit
lucht en eindeloze schuld overeind proberen te houden. Het is nu aan het publiek om te zorgen dat hun
macht afneemt.
Langzaam wordt duidelijk dat Goldman Sachs – ook wel „Government Sachs‟ genoemd, de
economische en financiële overheidsorganen controleert.
Bron: Depers.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
Architect van de reactor Fukushima‟s 3 waarschuwt voor massale
hydrovulkanische explosie
Geplaatst door verborgennieuws
Architect van Fukushima Daiichi Reactor 3, Uehara Haruo, de
voormalige president van Saga University had een interview op 17
november 2011. In dit interview gaf hij toe dat Tepco‘s uitleg geen zin
heeft, en dat het China-syndroom onontkoombaar is. Hij verklaarde dat
aangezien er sinds maart 2011 er 8 maanden zijn verstreken, zonder
dat er enige verbetering is opgetreden, het onvermijdelijk is dat
gesmolten brandstof gelekt is uit het tankvat en in de bodem is terecht
gekomen, dit wordt ook wel het China syndroom genoemd.
Hij voegde eraan toe, dat als de gelekte brandstof, een ondergrondse waterader heeft bereikt, er vervuiling
zal optreden van het grondwater, bodemverontreiniging en besmetting van de zee zal veroorzaken.
Bovendien, als de ondergrondse waterader voor een lange tijd wordt verwarmd, zal het een enorme
hydrovulkanische explosie kunnen veroorzaken. Hij waarschuwde ook dat radioactief puin zich verspreidt in
de Stille Oceaan. Tonnen afval hebben de Marshall-eilanden bereikt sinds 15 november2011.
http://www.verborgennieuws.nl/aarde/architect-van-de-reactor-fukushimas-3-waarschuwt-voor-massalehydrovukanische-explosie.html
Amerikanen ontwikkelen „cyborg-insecten‟
Laatste update: 25 november 2011
UTRECHT – Onderzoekers van de Universiteit van Michigan hebben een harnas
van micro-apparatuur ontworpen, waarmee insecten in gevaarlijke gebieden
metingen kunnen verrichten. De benodigde elektriciteit moet worden
gegenereerd door een deel van de lichaamswarmte en bewegingsenergie van
vleugelslagen af te tappen. Dit kan nog worden aangevuld met twee flinterdunne
zonnepanelen op de rugschilden, zo toont een eerste schets. In het vakblad
Journal of Micromechanics and Microengineering schrijven de betrokken
onderzoekers dat het hen met een prototype op een 2 centimeter brede
Amerikaanse keversoort al is gelukt tijdens de vlucht van het insect tot 11,5 microwatt aan elektrisch
vermogen op te vangen. Gasmetingen Met deze op zich zwakke energiebron kan een batterij worden
opgeladen, die vervolgens voor enige tijd een kleine camera, microfoon of gassensor kan voeden, die tevens
wordt meegedragen op de rug van de kever.
De Amerikanen hopen dat hun cyborg-insecten in de toekomst kunnen worden ingezet om informatie te
verzamelen in gebieden die voor mensen te gevaarlijk of te slecht toegankelijk zijn.
http://www.nu.nl/wetenschap/2678107/amerikanen-ontwikkelen-cyborg-insecten.html
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De komende Europese Superstaat die Duitsland plant – uitgelekt document
Veel mensen waren verbaasd over wat de Duitse bondskanselier
Angela Merkel bedoelde, toen ze onlangs verklaarde dat de ultieme
oplossing voor de financiële crisis in de EU: "meer Europa, niet minder
Europa zou betekenen". Nou, nu komen we er achter….
Een gelekte interne memo van de Duitse overheid, getiteld "De
Toekomst van de EU: Verplichte Integratiebeleidsverbeteringen voor de
Voortbrenging van een Stabiliteits-Unie", hetgeen eigenlijk de oprichting
van een "Europees Monetair Fonds" voorstelt, welke de macht zou
worden gegeven om economieën van verontruste Europese naties te
besturen. Deze "stabiliteitsunie" zou snel gevolgd worden door de oprichting van een volwaardige "politieke
unie". In wezen stelt dit uitgelekte memo de oprichting voor van een "Europese Superstaat", die zal worden
klaargestoomd door de strot van de rest van Europa, of ze het nu leuk vinden of niet. Nationale soevereiniteit
zou dan tot het verleden behoren en de Europese bureaucraten zouden alles runnen. Uiteraard zal dit nooit
worden geaccepteerd door de mensen van Europa, totdat ze de bittere pijn voelen van de komende
financiële ineenstorting. Maar we beginnen al een duidelijk plan te zien van wat de Duitsers willen voeren
gedurende de nasleep van de komende crisis.
Veel mensen hebben net aangenomen dat als er een enorme financiële ineenstorting in Europa plaatsvindt,
en de euro crasht, dat dit het einde van de euro zal betekenen en mogelijk het uiteenvallen van de EU. Maar
dat is niet helemaal wat de Duitsers hebben gepland!
Een artikel in de Telegraph heeft details geplaatst over de gelekte interne memo van de Duitse regering. Het
is echt schokkend om te zien dat een volwaardige "politieke unie" in Europa wordt besproken op het hoogste
niveau van de Duitse regering....
De zes pagina‟s tellende memo, door het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, stelt dat de
economische grootmachten van Europa in staat moeten zijn om in te grijpen in de manier waarop belegerde
landen van de eurozone worden bestuurd. De vertrouwelijke blauwdruk bevat Duitslands plan om de
eurozone schuldencrisis aan te pakken, door het creëren van een "stabiliteit unie", die "onmiddellijk zal
worden gevolgd door stappen "op weg naar een politieke unie".
Er zal spoedig worden gevreesd dat Duitse eurocrisisplannen zouden kunnen leiden tot een Europese
superstaat met uitgave- en fiscale plannen vanuit Brussel.
Kun je je voorstellen hoe Europa eruit zou zien onder zo'n plan? Nationale soevereiniteit is dan verleden tijd!
Een ander artikel in de Telegraph zegt, dat de gelekte memo het volgende stelt:
Er dient onmiddellijk een "Europees Monetair Fonds" te worden opgezet; dat zou de macht over moeten
nemen en de economieën van de Europese naties uit moeten voeren, die te veel schulden hebben. Maar
volgens de memo zou dit gewoon een tussenstap in de richting van een volledige "politieke unie" zijn.
Naarmate de crisis in Europa verergert, gaat het Duitse gewicht op dit punt zwaarder tellen. Inzake de crisis
is de Duitse bondskanselier Angela Merkel de belangrijkste politicus in Europa en heeft ze het voortouw
genomen bij het beantwoorden van deze financiële vraagstukken.
Er zijn hardnekkige geruchten dat de Franse president Nicolas Sarkozy en de Duitse kanselier Angela
Merkel in "het geheim beramen" voor een "nieuwe eurozone", die fundamenteel de manier, waarop Europa
wordt bestuurd, zal veranderen.
Bijvoorbeeld, het volgende komt uit een artikel dat onlangs uitkwam in de Telegraph...
Frankrijk stelt plannen op om een afgescheiden organisatie van landen in de eurozone met een eigen
verdrag te creëren, een parlement en hoofdkantoor - een beweging die aanzienlijk de huidige Europese Unie
zou kunnen ondermijnen.
In dat zelfde artikel wordt ook gesproken over de doelen die Frankrijk en Duitsland hopen te bereiken door
middel van dit alles....
Frankrijk en Duitsland willen de unie tussen de landen van de eurozone versterken met nieuwe belastingen
en wettelijke maatregelen om het lenen van de naties en te veel uitgaven in de toekomst te stoppen….
Dus wat moeten we doen? Ons voorbereiden op wat komen gaat.
Volgens een recente poll, heeft alcoholgebruik echter in de Verenigde Staten het hoogste punt bereikt in 25
jaar. Meer dan 1 op de 10 Amerikanen, ouder dan 12 jaar, slikt antidepressiva, en de meeste Amerikaanse
gezinnen besteden eindeloze uren aan het staren naar de televisie, in een poging om te ontsnappen aan het
gevoel van pijn en frustratie. Hopelijk door samen te werken kunnen we helpen om meer Amerikanen (en
ook meer Europeanen) wakker te doen worden, van hun banken af te krijgen en om actie te ondernemen op
een positieve manier.
Tijd dringt en de economische crisis wordt snel erger. We hebben geen tijd te verliezen.
Voor het volledige artikel, ga naar: Theeconomiccollapseblog.com
Vertaald: Marion - Link aangaande Goldman Sachs: Dewereldmorgen.be
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Russische technici installeren S-300 raketten in Syrië
Het Russische S-300 luchtafweersysteem moet eventuele Westerse
luchtaanvallen op Syrië voorkomen.
De drie Russische oorlogsschepen die afgelopen weekend naar Syrië
werden gestuurd hadden technische adviseurs aan boord die Syrië
gaan helpen om hypermoderne S-300 luchtafweerraketten, die de
afgelopen weken aan Syrië werden geleverd, te installeren. Dat beweert
althans de Arabische krant Al Quds-Al Arabi, die tevens bronnen
aanhaalt waaruit blijkt dat het Kremlin een Westerse aanval inderdaad als een 'rode lijn' beschouwt die de
Russen niet zullen tolereren.
Ondanks het feit dat het Westen en de Arabische wereld in steeds hardere bewoordingen het aftreden van
het regime van Bashar Assad eisen, blijft Rusland bondgenoot Syrië steunen. Volgens Al Arabi werken
Russische en Syrische militaire officials samen om ervoor te zorgen dat Assad aan de macht kan blijven en
om een eventuele aanval van de NAVO en Amerika af te weren.
Radarsysteem en raketten beschermen Syrië
Naast de S-300 luchtdoelraketten hebben de Russen ook geavanceerde radarsystemen in alle belangrijke
Syrische militaire en industriële installaties geplaatst. Hierdoor is het mogelijk om het noorden en zuiden van
Syrië voortdurend te controleren op eventuele buitenlandse troepenbewegingen of binnendringende
gevechtsvliegtuigen. Tevens bedekt het radarsysteem grote delen van Israël en de grote NAVO
luchtmachtbasis bij het Turkse Incirlik.
Het Russische S-300 luchtafweersysteem wordt beschouwd als één van de krachtigste ter wereld. De radar
kan 100 doelen tegelijkertijd volgen en 12 doelen gelijktijdig aanvallen. De raketten zijn al na vijf minuten
inzetbaar en hebben geen onderhoud nodig. Overigens ontwikkelen de Russen op dit moment ook de S-400
en S-500 luchtafweerraketten.
De afgelopen jaren wilde Rusland de raketten ook aan Iran leveren, maar zag daar na grote druk van
Amerika vanaf. De Iraniërs zouden echter wel voor het systeem hebben betaald. Daarom is het niet
onmogelijk -maar niet zeker- dat sommige raketten het land toch bereikt hebben.
Russische tegenmaatregelen
Gisteren schreven we dat de Russische president Medvedev dreigde om raketten bij de grenzen met Europa
te plaatsen, om zo het toekomstige Amerikaanse antiraketsysteem -dat binnen 6 tot 8 jaar operationeel moet
worden- te kunnen vernietigen. Het dreigement was tevens indirect gericht tegen Israël, dat vanwege het feit
dat zijn eigen raketafweersysteem aan het Amerikaanse is gekoppeld, weerloos zal zijn tegen een Iraanse
raketaanval als de Russen het Amerikaanse systeem uitschakelen.
De volledige tv-toespraak van Medvedev bewijst dat de Westerse media de ernst van de huidige
ontwikkelingen op zijn minst flink bagatelliseren. Zo hebben de Russen de gevechtsalarmfase ingesteld voor
hun radarsysteem in Kaliningrad (de Russische enclave tussen Litouwen en Polen). Ook worden nieuwe
strategische ballistische raketten uitgerust met kernkoppen die de Westerse raketafweersystemen kunnen
omzeilen. Bovendien kunnen de Iskander raketten die Rusland mogelijk op het Amerikaanse
raketafweersysteem in Europa gaat richten worden uitgerust met kernkoppen.
Xander

Burgers als spionnen ingezet in Engeland
AMSTERDAM - In Engeland is nogal wat beroering ontstaan over een plan om burgers in te zetten die
Dat schrijft de Daily Mail. Niet alleen de automobilisten reageren woedend, ook experts op het gebied van de
veiligheid zijn tegen het plan. Zij vrezen dat de actie juist tot meer ongelukken zal leiden.
In grote lijnen komt het erop neer dat automobilisten wordt gevraagd aan de kant van de weg medeautomobilisten te ‗bespioneren‘ en te kijken of zij niet met hun mobiel in de hand aan het sturen zijn, want
dat mag niet volgens de wet. Zien zij een wetsovertreder, dan kunnen zij die op de foto zetten en later aan
de poltiie doorspelen. Die foto kan dan weer als bewijs dienen om de overtreder te vervolgen.
De vereniging van Britse autorijders is fel tegen: het leidt automobilisten niet alleen af, maar kan ook tot
ongelukken leiden. Bovendien vindt de vereniging het onbestaanbaar dat mensen duidelijke foto‘s van
anderen maken met hun mobiele telefoon of eigen camera. Die taak is volgens de vereniging voorbehouden
aan de politie en niet aan willekeurige burgers.
Sommigen vragen zich zelfs openlijk af of ze nu wonen in de Sovjet-Unie ten tijde van de Koude Oorlog.
George Orwell schreef het al in 1948 in zijn roman 1984: ‗Big brother is watching you.
Bron De Televaag
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Dossier Henry Kissinger
Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 11 september 2011)
Kissingers naam duikt op in praktisch alle organisaties die iets te maken
hebben met de Nieuwe Wereldorde. Hij is één van de sterren aan het
Rockefeller front en één van de belangrijkste beleidsmakers binnen de NWO.
De door de Rockefellers beheerste Amerikaanse pers heeft hem jaren
afgeschilderd als een genie. In het Amerikaanse blad "Prophetic Observer"
werd een hoofdartikel aan hem gewijd. Hij is op 27 mei 1923 geboren in
Duitsland en verhuisde in 1938 met zijn ouders naar de Verenigde Staten,
omdat ze te maken kregen met de Jodenvervolging in Nazi-Duitsland. Hij
studeerde aan de Harvard Universiteit en haalde er in 1954 een graad. Hij
werd voorzitter van een vereniging van jonge intellectuelen.
Henry Kissinger
Zijn weldoordachte benadering van wereldproblemen trok aandacht van de Council on Foreigh Relations
(CFR), dat hem nog geen jaar later benoemde tot directeur van haar afdeling: "Studies voor nucleaire
ontwapening". Hij werd van 1957-1958 directeur van het "Rockefeller Brothers Fund." Toen in 1963
Nelson Rockefeller president van Amerika probeerde te worden, werd Henry zijn voornaamste adviseur.
Vanaf dat moment schoot hij als een komeet omhoog. Presidenten en ambassadeurs maakten gebruik
van zijn diensten. Hij ontving hoge onderscheidingen van Eisenhower, Kennedy en Nixon. Hij adviseerde
het ministerie van Defensie en de CIA. Hij vierde triomfen als diplomaat en een deel van de nieuwsmedia
stelde voor, dat hij de toekomstige president van de planeet aarde zou worden.
Als actief lid van de CFR heeft hij openlijk gezegd te hopen, dat de NWO een feit zal worden voordat hij
de laatste adem uitblaast. Opvallend is dat Kissinger in Newsweek heeft geschreven, dat hij voorziet dat
Rood-China een grote macht in het Verre-Oosten zal worden en dat hij er aan twijfelt of de Europese
Unie vriendschappelijke betrekkingen met de VS zal blijven onderhouden. Ook voorspelt hij dat een
nieuw nationalistisch Rusland weer een grote rol zal spelen op het wereldtoneel en verwacht verder een
uitbarsting van geweld in het Midden-Oosten dat zal uitlopen op een wereldoorlog.Uit de documentaire
The Trial of Henry Kissinger blijkt hoe Kissinger door sabotage van vredesbesprekingen
honderdduizenden Cambodjaanse en tienduizenden Amerikaanse doden op zijn geweten heeft. Uit een
artikel van The Village Voice, worden een hele rij misdaden van Kissinger opgesomd, waarin naast
Cambodja, ook Oost-Timor en landen als Vietnam, de coup tegen Savador Allende in Chili en
Bangladesh worden genoemd.Zie ook : Der Fall Kissinger.
Ook zou Kissinger achter de dood van Aldo Moro gezeten hebben. Aldo Moro was een Italiaans politicus,
en was premier van Italië van 1963 tot 1968 en van 1974 tot1976. Op 16 maart 1978 werd Moro ontvoerd
door de Brigate Rosse. Bij deze ontvoering kwamen vijf lijfwachten om het leven. Moro werd 55 dagen
vastgehouden, en werd daarna vermoord. Zijn lichaam werd op 9 mei in Rome gevonden in een
geparkeerde Renault 4. Ten aanzien van de moord op Moro bestaan verschillende
samenzweringstheorieën. Een van die theorieën brengt de moord in verband met de plannen van de
zogenaamde Committee of 300 en de betrokkenheid van een van de leden, Henry Kissinger. De weduwe
van Moro, Eleonora Moro legde in 1982 een verklaring af in de rechtbank. Ze verklaarde dat tijdens een
bezoek van Moro aan de Verenigde Staten Henry Kissinger, Moro in het hotel opzocht en hem
bedreigde: "Je stopt met deze politiek of je zult er flink voor boeten". Gedoeld werd op het streven van
Moro om communisten in de regering op te nemen. Ook zou zijn politiek indruisen tegen het streven van
de Club van Rome Italië te deïndustrialiseren en de bevolkingsgroei in te dammen. Volgens deze theorie
staat de Club van Rome ten dienste van de Committee of 300.
Op 13 januari 2009 publiceerde Henry Kissinger een opiniestuk getiteld ‗De kans voor een Nieuwe
Wereld Orde‘, waarin hij schreef dat er na een tijd van chaos, een periode van orde zal aanbreken.Een
duidelijke referentie naar de Vrijmetselaarsdoctrine ‗Orde an Chao‘(Orde uit Chaos). Al tijdens de
Bilderberg bijeenkomst in 1991 (in Frankrijk) beschreef hij hoe de wereld gemanipuleerd zou worden om
uiteindelijk gewillig een wereldregering te accepteren: “Er komt een moment dat alle mensen in de wereld
hun regeringen zullen smeken om hen uit de chaos te verlossen. Als het zover is, zullen ze hun
individuele rechten vrijwillig opgeven, in ruil voor de garantie van hun welzijn, die verstrekt wordt door
hun wereldregering.” Bron: Defender Publishing. De huidige wereldcrisis is volgens hem een uitstekende
mogelijkheid om te komen tot een wereld zonder grenzen, waarin nationale belangen ondergeschikt
worden gemaakt aan die van de hele wereld.
De huidige wereldcrisis past precies in het straatje wat de NWO-ers voor ogen hebben gehad. “Ik denk
dat als de nieuwe Amerikaanse regering haar eigen toestand goed inschat, ze tot de conclusie komt dat
er een enorme crisis is en er vreselijke problemen zijn. Maar ook dat er een sprankje hoop is dat uit deze
crisis een nieuw internationaal systeem kan voortkomen,” aldus Kissinger. Hij vergelijkt het huidige
wereldklimaat met de periode pal na de Tweede Wereldoorlog, toen belangrijke
samenwerkingsorganisaties zoals de Verenigde Naties en de NAVO werden opgericht. “Veel mensen
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vinden dat de periode tussen 1945 en 1950 de meeste creatieve periode ten aanzien van buitenlandse
politiek was. Deze periode begon echter met chaos en de angst van toen zwakke regeringen voor een
Russische invasie van Europa.”
Wij leven in een periode van een gruwelijke wereldwijde crisis, die extra benadrukt wordt door de
financiële crisis, die zich over de hele wereld heeft verspreid. Hij noemt deze crisis een enorme
mogelijkheid om zaken op wereldschaal aan te pakken zoals de verspreiding van kernwapens, energie,
het milieu en de crisis van het jihadisme (moslimterrorisme) Kissinger vindt dat ieder land het eigen
nationale belang ondergeschikt moet maken aan het belang van de hele wereld..''Ik zeg niet dat de
wereldleiders alle mogelijkheden die ik zie zullen navolgen, maar ik denk wel dat ze kunnen beginnen om
zich in die richting te gaan bewegen. Eigenlijk ben ik tamelijk hoopvol dat ze dat inderdaad zullen doen.'
En Kissinger kan het weten, want de wereldleiders zijn niet meer dan marionetten die vanuit de
achtergrond gedirigeerd worden.
ste
Barack Obama‘s Nationaal Veiligheidsadviseur James Jones liet zich tijdens de 45
veiligheidsconferentie in Munchen op 8 februari 2009 ontvallen dat hij zijn dagelijkse orders niet van
Obama, maar rechtstreeks van Henry Kissinger ontvangt. Ook vroegere leiders van de National Security
Agency, zowel van de Republikeinen als de Democraten, ontvingen hun orders rechtstreeks van
Kissinger. Obama en zijn regering blijken volledig onder controle van de NWO schaduwregering te staan.
Kissinger is belast met de dagelijkse controle over alle acties van het Witte Huis. Volgens hem zal onder
Obama de Nieuwe Wereld Orde definitief worden ingevoerd.”Ik denk dat zijn taak is het ontwikkelen van
een nieuwe strategie waarbinnen een Nieuwe Wereld Orde kan worden gecreëerd.”
Wat velen niet weten is dat Henry Kissinger in het verleden zeer nauwe banden heeft onderhouden met
de KGB, de voormalige Russische Geheime Dient. Dit is geopenbaard door de vroegere Russische spion
Aleksei Nicholaewitsj Romanoff- alias kolonel Golenjevsky. Romanoff heeft de westelijke
inlichtingendiensten destijds vele namen doorgespeeld van mensen die samenwerkten met de KGB,
waaronder die van Kissinger. Zijn activiteiten vonden plaats onder de codenaam "Bor". In Amerika is
enige jaren geleden een boek verschenen waarin de rol van Kissinger uitvoerig is beschreven. Volgens
de auteur was de CIA, volledig op de hoogte van Kissinger‘s handel en wandel, maar ondernam niets. De
rapporten die Romanoff over zijn activiteiten aan de CIA doorspeelde kwamen- zoals dat normaal wel
gebruikelijk is- niet op het bureau van de Amerikaanse president terecht, maar op dat van Kissinger. Dat
maakt nog eens duidelijk hoe groot zijn macht was.
Kissinger heeft ooit een rapport geschreven waarin hij een groot aantal Staten aanwees die hun
bevolkingsaantallen drastisch zouden moeten reduceren, de zogenaamde "National Security Study
Memorandum" uit 1974. Daarin omschrijft hij de bevolkingsgroei in de Derde Wereld als een bedreiging
voor de nationale veiligheid van Amerika. Niet alleen milieuextremisten hebben een hekel aan de
groeiende wereldbevolking, ook politieke beleidsmakers zijn geporteerd van deze ideeën.
Honderdduizenden mensen zijn in de derde wereld gesteriliseerd, honderdduizenden vrouwen al dan niet
gedwongen geaborteerd door projecten opgezet door de VN en de Rockefeller Foundation, met
goedkeuring van Kissinger en zijn politieke kompanen. Nu is Kissinger niet alleen een oorlogsmisdadiger
en een megalomaan die een tijdlang onder psychiatrische behandeling is geweest, maar ook iemand
wiens boeken en ideeën invloed hebben op vele politici, diplomaten, intellectuelen, studenten en
journalisten. Voor meer informatie over de depopulatieplannen van de Elite klik op hier en hier en hier.
Massale depopulatie is niet langer een verborgen agendapunt van de machtselite achter de schermen en
hoeft niet meer beperkt te blijven tot het bovengenoemde rapport van Kissinger. Een groot deel van het
publiek is inmiddels op de hoogte van de gruwelijke uitroeingsplannen van de elite, al durven de meesten
het nog steeds niet onder ogen te zien.
Henry Kissinger, van oorsprong zelf een Jood, was niet bepaald een fan van Israël.
Henry Kissinger: 'Laat de Sovjets de Joden maar vergassen'
Op bandopnames van gesprekken tussen de Amerikaanse president
Richard Nixon en Kissinger is te horen hoe laatstgenoemde tegen
Nixon zegt: “En als ze in de Sovjet Unie de Joden in gaskamers
stoppen is dat niet ons probleem. Misschien wel een humanitair
probleem.” Nixon reageerde daarop met de woorden: ―Ik weet het.
We kunnen daar niet de hele wereld voor opblazen.‖ Hoofddirecteur
David Harris van het Amerikaanse Joodse Comité zei over Kissinger:
―Dat een Duitse Jood die de Nazi's ontvluchtte zó ongevoelig over
genocide kon spreken is ronduit huiveringwekkend.‖ Tijdens Nixons presidentschap was er tevens een
campagne om de door de Russen onderdrukte Joden uit de Sovjet Unie te laten emigreren. Ook daar
was Kissinger op tegen. “De emigratie van Joden uit de Sovjet Unie is geen doelstelling van het
Amerikaanse buitenlandse beleid.” Nixons racisme betrof overigens niet alleen Joden; hij noemde Ieren
―drinkers', Italianen ―geweldadige mensen aan wie een steekje los zit‖ en over zwarten zei hij dat het hen
500 jaar zou gaan kosten om op het niveau van de blanken te komen.
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Nixon-Kissinger
Kissinger is tevens de man die probeerde de Amerikaanse
wapenleveranties aan Israël te vertragen tijdens de Yom Kippur oorlog van
1973. De New York Times schreef drie jaar later dat Kissinger de
wapenleveranties doelbewust vertraagde omdat ―hij Israël net genoeg wilde
laten bloeden om ze zo rijp te maken voor de naoorlogse diplomatie die hij
in gedachten had”.
Henry Kissinger is al jaren een van de belangrijkste beleidsmakers binnen
de club die streeft naar implementatie van een ―Nieuwe Wereld Orde‖. Hij is
regelmatig te gast op bijeenkomsten van organisaties die werken aan het
plan te komen tot één Wereldregering, één Wereldeconomie en één Wereldgodsdienst. Zo is hij onder
meer op iedere Bilderberg vergadering aanwezig en behoort hij (met speciale bevoegdheden) tot de top
bij de Trilaterale Commissie
Voordat de Bilderbergconferentie van 9 juni 2011 van start ging in het gastland Zwitserland, riep
Dominiqu Bättig lid van de (Zwitserse Burgerpartij) in het Zwitserse parlement de federale autoriteiten op
om Henry Kissinger op te pakken als oorlogsmisdadiger. In zijn boek Het proces tegen Henry Kissinger
bespreekt auteur Christopher Hitchens verschillende documenten die aantonen hoe Kissinger persoonlijk
goedkeuring gaf voor bombardementen waarbij duizenden burgerslachtoffers vielen.Ook zijn er
documenten waarin Kissinger als verantwoordelijke kan worden aangewezen voor het gebruik van het
uiterst giftige dioxine-gif ‗Agent Orange‘, dat als ‗ontbladeringsmiddel‘, met miljoenen tonnen over de
Vietnamese, Cambodjaanse, Laotiaanse en Thaise jungle werd uitgestrooid. Het voormalige hoofd van
de Neurenbergprocessen die na de Tweede Wereldoorlog verschillende Nazi‘s berechtte, de
Amerikaans generaal Telford Taylor, verklaarde dat Kissinger zich schuldig heeft gemaakt
aan oorlogsmisdaden.
http://www.franklinterhorst.nl/Dossier%20Henry%20Kissinger.htm

VN wilde met Europese steun Gadaffi prijs voor mensenrechten geven
In één klap van mensenrechtenkampioen naar gruwelijke dictator: zó snel kan het gaan als er olie en geld op
het spel staat.
Het klinkt onvoorstelbaar, maar het is echt waar: vlak voor de VS en de
NAVO besloten Libië aan te vallen en Muammar Gadaffi af te zetten,
was de VN van plan om hem -met steun van Europa en ook Nederlandeen prijs te geven voor de sterk verbeterde mensenrechtensituatie in
zijn land. Waarom werd Gadaffi plotsklaps veranderd van een
mensenrechtenkampioen in een 'dictator' die zijn volk al jarenlang
onderdrukt zou hebben? Het antwoord luidt ook deze keer: olie en geld.
Voordat het Westen besloot om in Libië een kunstmatige opstand te creëren en te leiden, was de VN van
plan om Gadaffi eind maart 2011 een prijs te verlenen voor zijn verdiensten voor de mensenrechten in zijn
land. 'Verscheidene delegaties hebben met waardering kennis genomen van de vastberadenheid van het
land om de mensenrechten ter plekke te waarborgen,' aldus het op 4 januari 2011 uitgegeven bericht van de
Algemene Vergadering van de VN. In een voetnoot stond een lijst met de volgende landen die de toekenning
van de prijs aan Gadaffi en de Libische Jamahirija ('heerschappij van de massa') van harte ondersteunden:
Denemarken, China, Italië, Nederland, Mauritanië, Slovenië, Nicaragua, Rusland, Spanje, Indonesië,
Zweden, Noorwegen, Ecuador, Hongarije, Zuid-Afrika, de Filippijnen, de Malediven, Chili, Singapore,
Duitsland, Oostenrijk, Kazachstan, Letland, Angola, Nigeria, Congo, Burundi, Zambia, Rwanda, Burkina
Faso, Senegal, Ivoorkust, Djibouti en Zimbabwe.
De vet gedrukte landen ondersteunden in dezelfde periode dat de prijs had moeten worden uitgereikt echter
de NAVO-oorlog tegen Gadaffi, die door de politiek en de media plotseling werd neergezet als een vreselijke
dictator die zijn volk juist jarenlang had onderdrukt.
En waarom? Eerder dit jaar schreven we daar al uitgebreid over (zie links onder artikel). Om de Franse
banken -en daarmee de euro- te redden van een gewisse ondergang. Om de Westerse oliebelangen veilig
te stellen en uit handen van de Chinezen te houden. En, niet te vergeten, om net als in Egypte en in Syrië
met steun van de Amerikaanse president Barack Hussein Obama de opkomst van de extremistische Moslim
Broederschap -die drie leden in Obama's Witte Huis heeft zitten- mogelijk te maken.
Xander
(1) KOPP
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Dossier “Prince of War” Barack „King‟Hoessein Obama
Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: oktober 2008) (bijgewerkt: 15 november 2011)
Financiële chaos, falende banken, abortus, dramatisch stijgende werkloosheidscijfers. Tentenkampen,
gezondheidszorg, ongeëvenaarde druk op Israël, heulen met moslims, het weigeren zijn
geboortecertificaat te tonen (men spreekt al van een politieke misdaad) crisis na crisis is wat de Obama
administratie de wereld voorschotelt. De NWO-criminelen hebben een vijand op de troon in Washington
gezet. Gaat de voormalig Amerikaanse presidentskandidaat Alan Keyes gelijk krijgen toen hij zei dat de
VS zich bevindt in de grootste crisis die dit land ooit heeft meegemaakt? Keyes: „We hebben krankzinnige
kinderen aan het hoofd van onze regering staan. Een paar jaar geleden was al duidelijk dat we niet
genoeg geld meer hadden en toch blijven ze biljoenen uitgeven. Zijn we gek geworden in dit land? We
hebben dat geld niet!! Toch beweren ze dat een failliete regering het al even failliete bankensysteem kan
redden. Amerika heeft een persoon gekozen die mogelijk niet gekwalificeerd is, en die met stompzinnige
ideeën komt, alsof de wetten van de economie zijn opgeheven en zijn plannen gefinancierd kunnen
worden met geld dat niemand heeft. http://worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=89612
Alan Keyes
Keyes is lang niet meer de enige die roept dat het land onder Barack Hoessein
Obama, naar de knoppen gaat. Obama werd aanvankelijk gelauwerd en
bewierookt als degene die de VS en de hele wereld zal redden, maar inmiddels
heeft is zijn populariteit in eigen land al een flinke deuk gekregen. Het ging
allemaal al mis tijdens de inauguratie op 20 januari 2009.
Volgens Mychal Massie, voorzitter van het ―National Leadership Netwerk of Black
Conservatives‖ in Washington, zijn inmiddels drie belangrijke historische
gebeurtenissen door Obama op de achtergrond geraakt. ―Jimmy Carter is niet
langer de slechtste president van Amerika ooit en Richard Nixon en Bill Clinton zijn
niet langer de grootste leugenaars in de Amerikaanse geschiedenis‖! Massie
noemt Clinton‘s escapades met onder meer Monica Levinsky en vele anderen, niet
langer het hoofd thema van wat er zoal in het Witte Huis heeft plaatsgevonden, maar staan voor altijd in
de schaduw van waar Obama allemaal voor staat. Massie zegt niet al teveel woorden vuil te willen
maken aan het falen van deze president. ―Zijn falen vind plaats op alle fronten en hij liegt omdat hij
gewoon een leugenaar is! Hij liegt over zijn geloof, hij liegt over zijn moeder, hij liegt over de plaats van
zijn geboorte, hij liegt over alle facetten van zijn leven.‖
Obama‟s inauguratie was ook al niet geheel volgens de voorschriften.
Op dinsdag 20 januari 2009 werd Obama ingezworen en de hele wereld heeft kunnen zien dat het een act is
geworden zoals nimmer bij een inauguratie is gezien. Het geheel duurde slechts 20 seconden, maar Obama
en John G. Roberts, opperrechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof wisten van het afnemen van de
eed een rommeltje te maken. Ten overstaan van een miljoenenpubliek struikelde Roberts over de plechtige
woorden en hakkelde Obama achter hem aan. Omdat het ―niet juist‖ afnemen van de eed mogelijk grond
kan zijn voor het ―onwettig‖ verklaren van zijn presidentschap, werd de hele zaak op 21 januari nog eens
overgedaan en werd Obama op zijn eerste werkdag in de ―map-room‖ in het Witte Huis, in het bijzijn van
negen getuigen, ten tweede male ingezworen. Saillant detail was dat het deze keer zonder Bijbel gebeurde.
De hele wereld zag bij de ―echte‖ ceremonie Obama zijn hand op de Bijbel van Abraham Lincoln leggen.
Waarom was de Bijbel tijdens de tweede ceremonie plotseling niet meer zo belangrijk?
Opvallend was ook dat de ceremonie plaats vond voor de afbeelding van vrijmetselaar
Benjamin Latrobe, de grote architect van het Capitool. Een andere opvallende
gebeurtenis was dat de vrijmetselaars Loge nummer 7 (Singleton Loge) in Washington ter
gelegenheid van Obama‘s beëdiging een inauguratie bal organiseerde voor
vrijmetselaren.
Links Obama‘s tweede eedaflegging en rechts de poster van het Vrijmetselaarsbal ter ere
van Obama‘s inauguratie.
ste
Obama is een 32 graad vrijmetselaar en lid van de zwarte Prince Hall
vrijmetselaarsloge. Het is algemeen bekend dat Washington door de eeuwen heen een
bolwerk van de vrijmetselarij is geweest.
Obama: uw geboorte papieren alstublieft!
Inmiddels eisen honderdduizenden Amerikanen van Barack Hoessein
Obama dat hij nu eindelijk eens zijn geboortedocumenten openbaar
maakt waaruit blijkt dat hij in Hawaï is geboren zoals beweerd. Het gaat
hier om waarheidsvinding maar het lijkt er sterk op dat de waarheid hier
verborgen moet blijven. Indien dat het geval is wordt de Amerikaanse
grondwet met voeten getreden. Niemand bemoeit zich met de zaak, het
Amerikaanse Congres niet, het Hooggrechtshof niet en de Federale
Verkiezingscommissie niet. Wordt de waarheid verdoezeld? Wat heeft
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de man nog allemaal meer te verbergen? Of wordt hij alleen maar gebruikt om de misdadige plannen van
de Elite ten uitvoer te brengen? Obama wenst in ieder geval nergens op in te gaan. De persman van het
Witte Huis Robert Gibbs zegt dat geen enkel bewijs voldoende zal zijn om de criticasters tevreden te
stellen en dat daarom Obama niet op zaak wil reageren. Maar is dat wel het punt? ‗Dit gaat niet over het
weer‟ zegt Joseph Farah van WorldNetDaily (WND). Dit is een constitionele aangelegenheid! Veel
Amerikanen verdenken hem van een onrechtmatig presidentschap. Het kan niet anders of de hele
Amerikaanse overheid –leden van de Senaat, het Huis van Afgevaardigden en ook het Hooggerechtshofmoet volledig op de hoogte zijn en zijn geweest van het feit dat Obama geen ‗natural born citizen‘‘ van de
VS en daarom een illegale president is. Er zijn sterke bewijzen dat al ruim vóór de presidentscampagne in
2008 bij het Congres bekend was dat Obama geen Amerikaan is en daarom geen president had mogen
worden. Er zijn inmiddels 750.000 brieven naar het Congres gestuurd maar er komt geen enkele reactie
van die kant. Herhaaldelijk verzoek van de Amerikaanse bevolking en verschillende organisaties en meer
dan 400 rechtszaken (t/m april 2010) om Obama te dwingen een officiële geboorteakte te overhandigen
zijn door het Amerikaanse rechtssysteem verworpen. Alle overheidsinstellingen hebben opdracht
gekregen om geen documenten vrij te geven zonder toestemming van meneer de president.
http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=105259
Tijdens Obama‘s bezoek aan Ghana noemde een grote Ghanese krant de Daily Graphic dit bezoek „een
terugkeer naar het continent van zijn geboorte‟. Daar waren ze in Amerika niet blij mee! Moest wat aan
gedaan worden! En jawel, de krant plaatste een paar dagen later een rectificatie met de tekst: ‗het
continent van de geboorte van zijn vader.‘ Obama‘s oma verklaarde in april 2009 dat hij in Mombassa
Kenia geboren is en dat zij bij zijn geboorte in 1961 aanwezig is geweest.Zie de video waarin de vrouw
van Obama Kenia noemt als thuisland van haar man. http://www.republicmedia.tv/?p=1191
WorldNetDaily is in het bezit van een verklaring van dominee Kweli Shuhubia uit Kenia en Bisschop Ron
McRae waarin staat dat algemeen bekend is, zowel in christelijke als in moslimgemeenschappen, dat
Barack Hussein Obama, Jr., op 4 augustus 1961 in het Coast General Hospital in Mombassa is geboren
als Barry Soetoero. De familie Soetoero met Barry rechts op de foto.
Het ziekenhuis in Hawaï waar Obama claimt te zijn geboren blijft
weigeren antwoord te geven op de vraag of hij daar ook inderdaad
geboren is. Inmiddels beginnen Amerikaanse militairen te weigeren
naar Afghanistan te worden uitgezonden omdat zij geen bevelen
wensen op te volgen van een president die mogelijk niet gerechtigd is
deze functie uit te oefenen en daarom evenmin gerechtigd is om als
opperbevelhebber van het leger op te treden.
WorldNetDaily is bezig om in alle delen van de Verenigde Staten
billboards te plaatsen met daarop de eis dat Obama nu eindelijk zijn
originele geboortebewijs laat zien.
Steeds meer Amerikanen volgen met stijgende verbazing en irritatie de
verrichtingen van hun grote baas. Iedere dag brengt nieuwe
onaangename verrassingen. Naast het feit dat hij 1.5 miljard dollar wil
uittrekken om de gelegaliseerde moord op ongeboren baby‘s te
bevorderen en het nationaliseren van complete industrieën met het geld
van de belastingbetaler, beginnen inmiddels miljoenen Amerikanen zich mateloos te ergeren aan het
feit dat Obama blijft weigeren zijn geboorteakte te laten zien zoals de grondwet dat voorschrijft. Men
spreekt al van een politieke misdaad. Een groep advocaten probeert met alle macht te verhinderen dat
hij deze akte moet laten zien. Ook zijn diploma‘s, zijn inschrijving op de universiteit, zijn doopbewijs –
feitelijk alle documenten waaruit blijkt waar hij wérkelijk geboren is- werden geseponeerd met de uitleg
dat ‗geen enkele burger het wettelijke recht heeft ‗de president te vragen wie hij werkelijk is…Wanneer
Obama niets te verbergen heeft, wat is dan zijn probleem? Wat probeert hij te verdoezelen? Hoe meer
tegenstand van zijn kant, hoe meer het gevoel bij de burgers ontstaat dat ze belazerd worden.De
gepensioneerde Amerikaanse legerleider generaal-majoor Paul E.Vallely heeft tijdens een Lincoln
Reagan diner in Virginia City, een oproep gedaan voor het onmiddelijke aftreden van Obama. “We
moeten aandringen op het onmiddelijke aftreden van Barry Soeteroop basis van incompetentie, bedrog,
fraude, corruptie, oneerlijkheid en schending van de Amerikaanse ambtseed en grondwet.”Een aantal
gepensioneerde militairen hebben al eerder getracht om Obama uit zijn ambt als president te
verwijderen, maar zonder succes.
Alle bekende nieuwsagentschappen waaronder de New York Times en de Washington Post, doen er
het zwijgen toe. Ze worden niet voor niets al jaren de ‗conspiracy of silence‘ genoemd. Ze volgen trouw
de opdracht te zwijgen over wat er allemaal achter de schermen gebeurt. De nieuwsbrengers zijn
verworden tot propagandaboodschappers en verkopers van tweedehands nieuws en onwaarheden. In
het aprilnummer van 2009 van WorldNetDaily‘s magazine Whistblower wordt uitvoerig aandacht
besteed aan Obama‘s weigering zijn geboorteakte te laten zien.
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Het feit dat Hawaï een certificaat heeft afgegeven dat hij daar geboren zou zijn,
bewijst helemaal niets want Hawaï geeft deze certificaten ook af aan personen
die niet in Hawaï geboren zijn. In het volgende artikel wordt met klem
tegengesproken dat Obama in Hawai geboren zou zijn,
http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=165041 Obama zou
zelf de discussie onmiddellijk kunnen stoppen wanneer hij zijn originele
Amerikaanse geboorteakte zou laten zien, maar dat doet hij niet. Obama's
halfzus beweerde tijdens een interview dat hij is geboren in een ziekenhuis in
Hawaï maar noemde een ander ziekenhuis dan Obama. De Keniaanse
ambassadeur in Amerika, Peter Ogego, heeft in een radioprogramma gezegd
dat Obama in Kenia is geboren. De journalist Jerome Corsi besloot vervolgens
naar Kenia te reizen om de zaak te onderzoeken. Hij werd echter na een
hardhandige ontvangst direct weer door de Keniaanse autoriteiten
teruggestuurd. Obama‘s vrouw verklaarde in april 2010 voor de camera‘s
tijdens een bezoek aan Afrika dat Kenia Obama‘s ‗thuisland‘ is en zowel een Keniaanse minister als de
ambassadeur van het Afrikaanse land hebben dit bevestigd. Volgens de Amerikaanse grondwet moet je, om
president te kunnen worden, een in Amerika geboren burger zijn. Dat bewijs ontbreekt tot op de dag van
vandaag. Volgens de Amerikaanse grondwet, Artikel 2, Sectie 1, kan iemand alleen president worden als hij
minstens 35 jaar oud is, 14 jaar in de VS woont en van nature een geboren Amerikaan is. Velen geloven
inmiddels met een oplichter van doen te hebben. http://wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=92835
Dat het Amerikaanse Congres volledig op de hoogte is dat Obama geen geldige president is blijkt ook uit het
feit dat het Congres een resolutie aannam waarin senator John McCain werd erkend als een ‗natural born
citizen‘, als zijnde zoon van twee Amerikaanse staatsburgers. Zo‘n resolutie is gebruikelijk, maar werd
vreemd genoeg niet ingediend voor Obama.
Krant bevestigd: Obama in Kenia geboren
De Kenyan Standard Times publiceerde in 2004 een nieuwsbericht dat afkomstig was van Associated
Press (AP), één van de grootste en bekendste internationale persbureau's ter wereld, waarin werd
bevestigd dat Barack Obama in Kenia is geboren. Dit onderstreept het belang van het al vaak
aangehaalde debat tussen Obama en één van zijn grootste criticasters, Alan Keyes, die hem in datzelfde
jaar publiekelijk verweet geen 'natuurlijk geboren Amerikaan' te zijn. Obama antwoordde hem toen: 'Nou
en? Ik ben kandidaat voor het senatorschap van Illinois, ik probeer geen president te worden.'Obama gaf
in 2004 dus openlijk toe inderdaad geen 'natuurlijk geboren Amerikaan' te zijn, waardoor hij niet
gekwalificeerd was om president van de VS te worden. Het lijdt nu geen enkele twijfel meer dat dit
inderdaad de reden is waarom Barack Obama nog steeds alles in het werk stelt om de openbaarmaking
van zijn orginele geboortebewijs -alsmede ook een groot aantal andere documenten, waaronder
diploma's, waaruit eveneens zou blijken dat hij geen geboren Amerikaan is- tegen te houden.Hier is de
link naar het artikel.
Hier de vertaling van het artikel: ‟De in Kenia geboren Barack Obama
lijkt de zetel van Illinois in de Senaat over te nemen, nadat zijn
belangrijkste rivaal, Jack Ryan, afgelopen vrijdagavond uit de race
stapte vanwege ophef over zijn lugubure seksclub-bezoeken. De
beschuldigingen, die mede Republikeinen deed walgen en er voor
zorgden dat de kansen van deze eens zo beloftevolle kandidaat in vier
dagen tijdverpulverden, hebben Obama duidelijk aan de leiding
geholpen, nu de Republikeinen moeite hebben om met een alternatief te
komen. Ryan's campagne begon op maandag af te brokkelen nadat zijn
scheidingspapieren openbaar werden gemaakt. In deze papieren
verklaarde zijn ex-vrouw, actrice Jeri Ryan, dat haar voormalige man
haar meenam naar kinky seksclubs in Parijs, New York en New
Orleans... 'Ik voel met hem mee,' zei Obama voor een tv-zender in
Chicago. 'Ik denk dat je niemand toewenst waar hij de laatste drie dagen
doorheen is gegaan.'....
Van een professionele AP-journalist kan zonder aarzeling worden
verwacht dat hij dergelijke feiten niet uit zijn duim zuigt, zeker niet in een
jaar dat Obama's geboorteland nog totaal niet belangrijk was. Met
andere woorden: Barack Obama heeft inderdaad gelogen over zijn afkomst, en is wel degelijk geboren in
Kenia en is daarom geen legitieme president van de Verenigde Staten.
InfraGard, een speciale FBI-afdeling die belast is met het in kaart brengen van ontwikkelingen die de
Amerikaanse sociale stabiliteit en de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen, waarschuwt dat het
alsmaar toenemende aantal rechtszaken -waaronder van hooggeplaatste militairen en staatspoliticiwaarin de legitimiteit van Obama's presidentsschap ter discussie wordt gesteld, mogelijk kunnen gaan
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zorgen voor een constitutionele crisis in de VS. Als uit één of meerdere rechtszaken zou blijken, dat
Obama, inderdaad geen geboren Amerikaans staatsburger is, zoals in de meeste rechtszaken wordt
gesteld, dan zouden alle opdrachten, bevelen en orders van Obama, alsmede al zijn getekende
internationale verdragen, daarmee ongeldig worden verklaard. Hoog onderscheiden officieren hebben al
geweigerd om Obama‘s orders uit te voeren zolang de president weigert met de gevraagde documenten
voor de dag te komen. Deze militairen werden overgeplaatst en niet disciplinair aangepakt, om dat een
officiële rechtszaak tegen hen er uiteindelijk toe zou kunnen leiden, dat Obama openheid van zaken zou
moeten geven. Het groeiende aantal protestdemonstraties in de VS tegen de alsmaar verder gaande
economische afbraak en tegen de biljoenen-bailouts van de banken, zijn tekenen aan de wand, en laten
zien dat de zorgen van de FBI beslist niet ongegrond zijn.
Waarom lijkt niemand in Washington genegen één van de meest belangrijke Amerikaanse kwesties van
de laatste decennia onder ogen te zien: wie –of wat- is de man die op dit moment in het Witte Huis
woont? Hoe kon een altijd al openlijk radicaal linkse, pro-Marxistische anti-Amerikaan gekozen worden tot
president, zonder dat hij ook maar één moment hoefde te bewijzen wie hij werkelijk is? En waarom wil
niet één gekozen volksvertegenwoordiger hier serieus naar kijken?
http://canadafreepress.com/index.php/article/22221
Obama from Kenya from 2004: Obama Admitted He Was Kenyan-Born: Obama
born in Kenya, youtube: AP declared Obama Kenyan-Born, AJ: Keyan-born
Obama all set for US Senate, 2004: Actual 2004 AP article:
http://xandernieuws.punt.nl/?id=511496&r=1&tbl_archief=&
Defend our Freedoms
Het rare van deze man is dat niemand hem schijnt te kennen. Niemand kan iets
vertellen over een bepaalde fase in zijn leven. Dit zou een zaak van grote zorg
moeten zijn, en niet alleen voor al diegenen met op hem hebben gestemd. Men
heeft een schaduwman gekozen waar men helemaal niets van weet.Alles lijkt
vals aan deze figuur. Zo zou hij gestudeerd hebben aan de Universiteit van
Columbia. Maar volgens George Stephanopoulos van ABC News kan niemand
zich herinneren Obama ooit op deze universiteit ontmoet te hebben. De Columbia Universiteit weigert
stelselmatig informatie over Obama vrij te geven. Waarom is dat? Fox News sprak met 400 studenten uit de
periode waarvan Obama claimt daar te hebben gestudeerd maar niemand herinnert zich hem. Een student
met de naam Wayne Allyn Root, die bij hem in de klas gezeten zou moeten hebben, zei in 2008, Obama: ik
ken niemand met de naam Obama en niemand kent hem, iedereen kent mij nog, maar Obama is volkomen
blanco. Niets, helemaal niets is er over hem bekend. De jongen die de klasrapporten schreef die iedereen
kende, kon zich niemand herinneren met de naam Obama. Er zijn geen foto‘s van hem in de schoolboeken.
Alles lijkt een ellenlange leugen aan deze man.
Is Obama een moslim?
Hij is de zoon van een hele generatie soennitische moslims in Kenya. Dezelfde stam heeft ooit Keniaanse
christenen in de pan gehakt.Tijdens zijn verkiezingscampagne werd alles gedaan, om zijn islamitische
achtergrond te bagatelliseren, en juist zijn 'christen' zijn te benadrukken. Maar het begint inmiddels op te
vallen dat Obama zich steeds vaker en openlijker vereenzelvigt met de moslimwereld. Hij roept de
moslims wereldwijd op zich te verenigen en hun onderlinge geschillen op zij te zetten. De islam zegt dat
als de vader moslim is, de zoon het ook is. Het huwelijk van zijn ouders hield geen stand, en Obama‘s
moeder hertrouwde,ook weer met een soennitische moslim. Het gezin woonde een aantal jaren in
Indonesië waar Obama tot zijn elfde jaar naar een madrassa (islamitische) school en naar de moskee
ging. Bron: Israel Today, mei 2009 Gaande zijn jacht op een politieke carrière heeft hij zich aangesloten
bij de United Church of Christ. In een interview met Georg Stefanopolous
http://www.youtube.com/watch?v=vGpjFh5Izkc sprak Obama opeens over zijn moslim geloof, maar werd
onmiddellijk door Stefanopolous in de rede gevallen: U, bedoelt waarschijnlijk christelijk geloof…‟ Daarop
zei hij ‗Ja, mijn christelijk geloof.‘ Vlak voor de Amerikaanse verkiezingen in november 2008 klonk het uit
Saoedische radio‘s: We krijgen een moslim in het Witte Huis.‟.
http://www.stentorian.com/MoveOn/sharpton.html
Obama bevestigd in deze video een moslim te zijn.
Na de verkiezingen noemde Libische dictator Moeammer Gadaffi, Obama voor de Libische radio: „onze
man in het Witte Huis‟. 'We zijn niet langer een christelijke natie', verklaarde Obama tijdens zijn eerste
toespraak aan de moslimwereld in Turkije. Recent noemde hij de VS 'één van grootste moslimlanden ter
wereld' - een flagrante leugen, aangezien moslims in de VS slechts 2,5% van de bevolking uitmaken (ca.
8 miljoen), en Amerika daarmee pas op de 26e plaats van grootste moslimlanden staat. Hebben de
Amerikanen inderdaad een 'stiekeme' moslim in het Witte Huis gekozen zoals de vorig jaar door de
media belachelijk gemaakte critici hebben gesuggeerd?
http://www.youtube.com/watch_popup?v=tCAffMSWSzY#t=28
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Obama claimt dat hij geen moslim (meer) is, maar een christen. Zijn kontakten met diverse islamitische
groepen zoals de ―Nation of Islam‖, de ―Council on American Islamic Relations, de ―North American
Trust‖en de ―Muslim Alliance‖, doen iets heel anders vermoeden.Ofschoon hij in Indonesië nog een gelovig
moslim was, presenteert hij zich vandaag als een ‗vroom‘ christen. Hij zegt God gevonden te hebben, na
jarenlang atheïst te zijn geweest. Gaande zijn jacht op een politieke carrière heeft hij zich aangesloten bij
de United Church of Christ, een zwart-racistische kerk die tevens anti-Israël is. Veel christenpredikanten
denken dat Obama door God is gestuurd. Dat dachten ze acht jaar geleden ook toen George W.Bush in
Amerika het roer overnam van Bill Clinton. Obama vindt dat zijn uitverkiezing een geweldige kans is voor
Amerika om de banden met de islamitische wereld te herstellen. „Ik denk dat we een unieke mogelijkheid
hebben om Amerika‟s imago in de hele wereld te herstellen, maar in het bijzonder in de moslimwereld‟.
Obama als moslim
'Wij drukken onze diepe waardering uit voor het islamitische geloof, dat al
eeuwenlang zoveel heeft gedaan om de wereld vorm te geven - inclusief in mijn
eigen land,' verklaarde Barack Obama voor het Turkse parlement op maandag
6 april 2009. Het is niet te loochenen dat de islam inderdaad al eeuwen van
grote invloed is geweest bij het vormgeven van de wereld - maar hoe dat dan
gebeurd is, en of de wereld daar nu wel net zo blij mee moet zijn als Obama, is
een hele andere vraag. http://www.betar.co.uk/articles/betar1098352356.php
http://blog.oup.com/2009/01/islam-nobel-prize/ Daarnaast zijn de opmerkingen
van Barack Obama buitengewoon merkwaardig. Tenminste, als hij zichzelf als
Amerikaan beschouwd, en niet als Indonesiër of Keniaan. In de hele
geschiedenis van Amerika, zeker in de beginfase, heeft het christendom een
buitengewoon grote rol gespeeld. Nooit en te nimmer is er in ruim 230 jaar
Amerikaanse geschiedenis ook maar één moslim betrokken geweest bij
belangrijke (en minder belangrijke) gebeurtenissen en beslissingen.
Of Obama moet doelen op 11 september 2001. Toen lukte het de moslims inderdaad om Amerika voor
de jaren erna uitdrukkelijk vorm te geven. En al zouden de aanslagen in geheime samenwerking met
onderdelen van de Amerikaanse schaduwregering (Nieuwe Wereld Orde) hebben plaatsgevonden, en
zélfs al zouden ze er helemaal niets mee te maken hebben - dan nóg waren ze van grote invloed, want
over de hele wereld gingen tienduizenden moslims de straat op -de Palestijnen als eerste, met vuurwerk
en al- om feest te vieren, vanwege de dood van 3000 Amerikanen. Ja, dat heeft grote indruk gemaakt,
in de hele wereld, en zeker in Amerika.Maar of Obama daar op doelde? In ieder geval blijkt er uit zijn
speech in Turkije een diepe bewondering voor de islam, die Obama nooit heeft getoond of zou tonen
voor het traditionele christendom, dat Amerika wél gevormd heeft.
In eigen land schakelde Obama na zijn verkiezing onmiddellijk in de hoogste versnelling bij het slopen van
de nog weinige overgebleven christelijke waarden in de VS. Christenen worden gedwongen mee te betalen
aan abortussen, zowel in binnen- als buitenland, en mogen zich niet meer pro-life uitspreken in
ziekenhuizen. Christelijke gewetensbezwaarden ten aanzien van het homohuwelijk worden in de categorie
'racisten' geplaatst.
En ondertussen verklaart Obama in Turkije dat 'Amerika niet en nooit in oorlog met de islam zal zijn,' en
dat hij de 'gematigde' moslims zonder enig voorbehoud accepteert. Waarbij hij gemakshalve maar even
vergat dat de zichzelf tot gematigde moslims uitgeroepen Sufi-Shia moslims door de Turkse regering
vervolgd worden. Net als de Turkse christenen, die geen nieuwe kerken mogen openen of seminaries
mogen houden, en in de gevangenis worden gegooid voor het beledigen van het 'Turks zijn', als ze
openlijk getuigen van Jezus Christus.Maar daar maakt Obama zich totaal geen zorgen over. Zijn vijand
is immers niet de islam, maar het christendom, vooral in zijn eigen land. Als hij moslims op dezelfde
manier zou behandelen als hij bij gelovige christenen in Amerika doet, dan zouden de moslims
onmiddellijk een heilige oorlog uitroepen. Wat Obama betreft is de enige religie die veranderd moet
worden -om niet te zeggen: vernietigd- niet de historische vijand van het Westen, maar juist haar
geestelijke vader. De islam is vreedzaam, beweert hij, maar het traditionele christendom is
onverdraagzaam en gevaarlijk en de traditionele christenen zijn, zoals Obama-supporter Tom Hanks het
uitdrukte, zijn 'on-Amerikaans'.Tijdens zijn toespraak op 11 september 2010 ter herdenking van de
aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, zei hij dat de „Verenigde Staten nooit oorlog tegen de
islam zullen voeren. Het is geen godsdienst die ons die dag in september heeft aangevallen. Het was
al-Qaeda. Een erbarmelijke groep mensen die de godsdienst
perverteren‟aldus Obama. Hij noemde de islam een vriend van
Amerika, maar de koran verteld iets anders.
Feitelijk heeft Obama de christenen in Amerika voor de keus
gesteld: of jullie zorgen dat jullie versie van het christendom
overeenkomt met mijn visie, of jullie kunnen iedere overheidssteun
wel vergeten. Willen jullie geld van de overheid? Dan moeten jullie
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onder meer abortussen uitvoeren en homoseksuele activisten in dienst
nemen. Hij zou het niet wagen om op dezelfde wijze met moslims om te
gaan. Bevrijde moslims uit Guantanamo Bay krijgen van hem hun
voorouderlijke zwaarden terug - en christelijke doctoren krijgen verplicht
een abortustang in hun handen gedrukt, anders kunnen ze hun baan
vaarwel zeggen. Als moslims Obama's minzame en leugenachtige,
secularistische kletspraat -zoals 'de democratie (een verboden concept
in de Koran!) eist dat de religieus gemotiveerden hun zaak omzetten in
universele, in plaats van specifiek religieuze, waarden'- zouden moeten
ondergaan, dan zouden ze onmiddellijk in opstand komen. Maar het
slappe, verwereldlijkte christendom knikt braaf, en applaudisseert er
zelfs voor. Obama geeft toe dat hij een moslim is:
http://www.youtube.com/watch?v=tCAffMSWSzY
Het aantal moslims in de VS groeit zo snel dat de moskeeën de aanwas
niet meer aankunnen dus bivakeren ze tijdens het vrijdagmiddaggebed
tussen 14.00 en 16.00 uur op Madison Avenue en andere straten in
New York City. Dat beeld is trouwens ook al in Europese landen te zien.
Op 25 september 2009 was de ‗King‘ persoonlijk aanwezig op de
―Nationale dag van gebed voor de Moslims in de Verenigde Staten op
Capitol Hill‖, in het bijzijn van 50.000 moslims. Tijdens de ‗iftar‘, de
maaltijd meteen na zonsondergang, sprak hij tegen zijn gasten over de
goede invloed van de islam op Amerika. Obama: “Bij deze gelegenheid
vieren we de heilige maand ramadan en staan we stil bij hoe islamieten
Amerika en Amerika‟s cultuur hebben verrijkt.”
Het nu (nog enigszins) vrije Westen heeft een leider gekregen, die de
islam omhelst, en het christendom tot zijn vijand lijkt te hebben
verklaard.Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=1R4KfYuDrvU
http://www.youtube.com/watch?v=2gDLvzr5fCo
http://www.youtube.com/watch?v=tCAffMSWSzY Ook dat zou niemand
moeten verbazen, aangezien Barack Obama -of is het toch Barry
Soetoro?- 20 jaar lang een kerk bezocht, waarin haat wordt gepredikt
tegen alles wat Amerikaans, Westers, joods en Israëlisch is. Om nog
maar te zwijgen over Obama's openlijke geuite grote bewondering voor
de extreem links-radicale satanist Saul Alinsky, die onder andere achter
het plegen van aanslagen in de VS stond, en de Amerikaanse
samenleving wilde omvormen naar een antichristelijk Sovjetmodel.Het
werkelijke gezicht van Obama's beloofde CHANGE komt steeds
duidelijker naar voren. In dat opzicht kan absoluut gezegd worden, dat
Obama woord houdt. Maar of het ook écht de CHANGE wordt, die van deze wereld de door hem
beloofde betere plek zal maken -bij voorkeur dus zónder traditionele christenen- is op z'n zachtst
gezegd zeer twijfelachtig.
Bronnen: http://xandernieuws.punt.nl/?id=511889&r=1&tbl_archief=& The American Spectator Front
Page Magazine
Barack Obama is NOT a Christian 1: Barack Obama is NOT a Christian 2: Barack Obama is NOT a
Christian 3: Barack Obama is NOT a Christian 4: Barack Obama is NOT a Christian 5: Barack Obama is
NOT a Christian 6: Barack Obama is NOT a Christian 7:
In het verleden bestonden er eveneens kontakten tussen Obama en Saddam Hoessein de ―Slager van
Bagdad‖, en Nadhmi Auchi, een andere uit het Midden Oosten afkomstige corrupte figuur. Daarnaast
onderhield hij kontakten met Antoine ―Tony‖ Rezko die op zestien van de twintig aanklachten, schuldig is
bevonden aan fraude met smeergelden, steekpenningen en het witwassen van geld. Ook onderhoudt hij
vriendschappelijke relaties met Ali Abunimah, een Palestijnse extremist en Rashid Khalidi, een
vertegenwoordiger van de Palestijnse terreurbeweging PLO, die
tegenwoordig les geeft aan de Universiteit van Columbia. Mahmoud
Taleb, voormalig commandant van Izzadin Kassam, de militaire tak van
de terreurbeweging Hamas, noemde Obama in een artikel in de in
Londen verschijnende Arabische krant Asharq al-Awsat, de ‗emir‖ en
―beschermer‖ van alle moslims. Het grootste deel van de media houdt al
deze duistere kontakten en feiten over hem verborgen en worden zijn
leugens onderbelicht of gebagatelliseerd.
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'Kalief Obama kan alle problemen van de islamitische wereld oplossen'
Volgens de Pakistaanse minister Durrani moet Obama de nieuwe wereldleider van alle moslims worden.
'Op die manier zullen alle problemen van de moslimwereld worden opgelost,' verklaarde hij in een
interview met de krant The Nation. Durrani is een voormalig lid van de Pakistaanse Ideologische Raad en
benadrukt dat de moslimwereld 'dringend behoefte' heeft aan een Kalief. Aangezien Obama in grote
delen van de islamitische wereld als moslim wordt beschouwd zou hij als openlijk islamitische president
van de Amerika en virtuele leider van de wereld de buitengewone titels 'Mullah Barack Hussein Obama'
of 'Allama Obama' krijgen.
Er stak een storm van afkeuring op toen de Amerikaanse bevolking via hun tv-zenders de beelden te zien
kregen van hun president die op 1 april tijdens de opening van de G20 bijeenkomst in Londen in 2009, als
een knipmes boog voor de Saoedische dictator Abdullah. Hij boog voor de koning van het land dat bekend
staat als de grootste financier van het islamterrorisme.
Obama buigt als een knipmes voor de Saoedische dictator Abdullah
Hebben de Amerikanen inderdaad een 'stiekeme' moslim in het Witte
Huis gekozen zoals de vorig jaar door de media belachelijk gemaakte
critici hebben gesuggereerd? De uit Israël afkomstige schrijver Avi
Lipkin was op 26-28 oktober 2010 te gast bij Prophecy in the News en
vertelde dat Obama tegen een Egyptische minister bezworen zou
hebben een moslim te zijn. ―Mijn vader is moslim, mijn broers zijn
moslim, mijn stam is moslim en ik ben een moslim‖. Als mijn
binnenlandse problemen voorbij zijn zal ik de moslimwereld laten zien
wat ik met Israël ga doen. Hij heeft een Islamitische agenda en is antiIsraël zegt Lipkin. Obama heeft Zuid-Amerikaanse illegalen amnestie
gegeven en de onderliggende reden daarvoor is om de weg vrij te
maken voor illegale immigratie van moslims naar Amerika. Een VN medewerker vertelde dat Obama
Saudi-Arabië belooft te hebben dat hij Amerika binnen 8 jaar wil veranderen in een moslimstaat.
De Pakistaanse minister van Staat voor de Industrie Ayatullah Durrani wil dat Obama de leider van alle
moslims wordt. Aangezien Obama in grote delen van de islamitische wereld als moslim wordt beschouwd
zou hij als openlijk islamitische president van Amerika en virtuele leider van de wereld de buitengewone
titels ‗Mullah Barack Hussein Obama‘of ‗Allama Obama‘krijgen.
In 2008 publiceerde een Iraanse pro-overheidswebsite een islamitische hadith (gezaghebbende tekst) uit
de 17e eeuw, bevattende een profetie die ooit werd uitgesproken door Ali ibn Abi-Talib, de schoonzoon en
beoogd opvolger van de profeet Mohammed. Abi-Talib profeteerde dat pal voor de terugkomst van de
mahdi, de islamitische messias die volgens de moslims een grote wereldoorlog zal ontketenen, de Joden
zal uitroeien en een islamitische wereldrijk zal oprichten, een 'lange zwarte man' aan het hoofd zou komen
te staan van het Westen en bevelhebber zou zijn van 'het sterkste leger ter wereld'. Ook zou hij een
duidelijk teken met zich meedragen die zou wijzen op de naam van de belangrijke Shi'itische 'derde
imam': Hussein ibn Ali. Hierdoor zouden alle moslims weten dat 'hij met ons is'.
Obama's eerste en tweede naam 'Barack Hussein' betekenen 'de zegen van Hussein' in zowel het
Arabisch als in het Perzisch. Daarnaast leest Obama's familienaam in het Perzisch als O Ba Ma, wat
betekent: 'hij is met ons'. Eén van de redenen waarom de Pakistaanse minister het in de ogen van veel
Westerlingen belachelijke voorstel doet om van Obama de officiële leider van alle moslims te maken zou
mogelijk met deze profetie te maken kunnen hebben.
Het lijkt een onwaarschijnlijk sprookje: geboren worden in een arme moslimfamilie in Kenia, opgroeien
als eveneens arme moslim in Indonesië, vervolgens emigreren naar de VS en daar een dure
rechtenstudie volgen -betaald door de Jordaanse koning Abdullah-, 20 jaar lang een uitgesproken antiAmerikaanse, racistische kerk bezoeken en achteraf beweren dit niet in de gaten te hebben gehad,
jarenlang nauwe banden hebben met links-extremisten die aanslagen hebben gepleegd in de VS,
beweren christen te zijn maar de bijbelse aard van Jezus ontkennen, weigeren het bewijs te leveren
waar je geboren bent, en tóch president worden van de Verenigde Staten van Amerika, en daarbij ook
nog eens door het buitenland als een god behandeld worden.
De Egyptische minister van Buitenlandse zaken Ahmed Aboul Gheit
In een interview voor de Egyptische televisiezender Nile-tv zei de Egyptische minister van
Buitenslandse Zaken, Achmed Aboul Gheit dat Obama hem in een vertrouwelijk
gesprek had verteld dat hij een moslim is. Dat zou mede verklaren waarom
Obama al geruime tijd roept de term ‗moslim-extremisme‘uit de documenten van
de Amerikaanse veiligheidsdienst te willen laten schrappen.
Obama kiest rechter die gebeden in Jezus‟ naam verbiedt
De lijst van anti-christelijke en pro-islamitische maatregelen die Obama neemt,
wordt vrijwel dagelijks langer. Zo heeft hij rechter David Hamilton benoemd aan
het Amerikaanse Hof van Beroep, een extreme liberalist, die onder andere de
gerechtelijke uitspraak heeft gedaan dat in het parlement van Indiana gebeden
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in Jezus' naam verboden moeten worden, maar in naam van Allah wél worden toegestaan. Gebeden in
de naam van Jezus zijn volgens Hamilton 'sektarisch', omdat alleen het christelijke geloof ervan uitgaat
dat Jezus van Nazareth de Christus is, de Messias, de Zoon van God, dat Hij goddelijk is en zal
terugkeren om de volken te oordelen, en geen enkel andere religie. Hamilton besloot dat gebeden in
Allah's naam wél mogen, omdat Allah volgens hem gelijkstaat met 'God', dezelfde die naar zijn mening
ook door de Joden en Christenen aanbeden wordt. Kortom: bidden in de naam van Allah mag, maar in
de naam van Jezus niet. Dat zou volgens Hamilton 'de grondwet geweld aandoen'. Hamilton heeft net
als Obama een verleden bij de corrupte ACORN-organisatie, die onder andere gefraudeerd heeft met
kiezersregistraties en waar -mede tijdens Obama's activiteiten voor ACORN- miljoenen dollars
'verdwenen' zijn.
Hamilton staat er om bekend uiterst coulant te zijn tegenover criminelen, drugshandelaren en
pedofielen. Zo maakte hij het in Indiana voor veroordeelde pedofielen eenvoudiger om zich vrijelijk en
anoniem door de staat te bewegen, door een wet, die ingesteld was om kinderen te beschermen,
ongeldig te verklaren.'Toevallig' is Hamilton de zwager van een andere door Obama genomineerd
rechtspersoon, namelijk de extreemlinkse radicaal Dawn Johnsen voor het ministerie van Justitie. Met
de benoeming van Hamilton heeft Obama opnieuw een gelijkgestemde liberale links-extremist op een
belangrijke, invloedrijke plaats gepositioneerd, en komt de traditionele christelijke morele basis van de
VS -voor zover deze nog bestaat en/of functioneert- nog verder in de verdrukking. Bron :
http://xandernieuws.punt.nl/?id=510928&r=1&tbl_archief=&
Barack Hoessein Obama, arm in arm met de prominente ‗racist‘ en
antisemiet Al Sharpton
Amerika‟s financiële crisis
Gerald Celente die al jaren van tevoren waarschuwde voor de
huidige financiële en economische crisis, zei in een interview met Fox
Business dat Amerika in 2012 overduidelijk het Obamageddon wacht.
Volgens Celente is wat er onder Obama gebeurd, nog nooit eerder
vertoond. Al die reddingsplannen, bailouts, het overnemen van grote
bedrijven, het gaat maar door, maar het leidt tot niets. Celente: „Het
zal uitlopen op het faillissement van ons land. De overheid zit nu voor
546.000 dollar per huishouden in de schuld. Dat zullen ze nooit meer kunnen opbrengen. Daarom krijgen we
voedselrellen, belastingprotesten, boerenrebellie, studentenopstanden, krakersgebieden, steeds meer
daklozen, tentensteden, leegstaande winkelcentra – die zie je nu al verschijnen –algemene stakingen, maffia
heerschappij en terreur. Begin mei stuurde Obama een delegatie naar Saoedi-Arabië en andere Golfstaten,
om daar nieuwe miljardeninvesteringen in de VS en de wereldeconomie af te smeken. Ze werden echter met
lege handen weggestuurd, want de Arabieren zijn buitengewoon ontevreden over Obama‘s toenadering tot
de Iraanse dictator Mahmoed Ahmadinejad en de middeleeuwse ayatollahs. De Amerikanen kregen door
een aantal Arabische ministers van financiën en leiders van banken een kille ontvangst. Het was al de derde
delegatie in zeer korte tijd, die nul op het rekest kreeg. Eerder keerden delegaties onder leiding van minister
van Defensie Robert Gates en speciale afgezant Dennis Ross al onverrichterzake naar de VS terug. Ook zij
slaagden er niet in de Arabische woede over de scherpe koerswijziging van het Witte Huis ten aanzien van
Iran, weg te nemen. Voor meer informatie over de economische crisis in de VS zie: Miljarden verdwenen in
het niets
Staat de Obama administratie aan de vooravond van een burgeroorlog?
Duizenden groepen staan klaar om gewapend verzet te plegen tegen wat men de kliek in Washington
noemt. De oproepen van een aantal Amerikaanse leiders tot verzet tegen de federale regering in
Washington en aan militairen om orders van Obama te weigeren, krijgen bijval van de Amerikaanse
acteur Chuck Norris, die zich al jaren opwerpt als verdediger van de Amerikaanse vrijheid. In het
radioprogramma van de bekende Amerikaanse presentator Glenn Beck beweerde Norris dat Texas
formeel nooit een deel van de Verenigde Staten is geweest, en dat als de rebellie tegen Washington gaat
beginnen, Texas hierbij voorop zal lopen. In een column op de site van WorldNetDaily zegt Norris: „als de
„state of the union‟op deze manier doorgaat een vijand van de staat te worden, dan kan dit wel eens
sneller realiteit worden dan we denken, aldus Norris over de mogelijke afsplitsing van Texas van de
Verenigde Staten. „Hoeveel gaan de Amerikanen nog pikken?
Wanneer zeggen ze; genoeg is genoeg‟? Van 1836 tot 1845 was
Texas een onafhankelijke staat. Op 1 maart 1845 werd Texas door
president John Tyler geannexeerd, maar in de Texaanse wetten staat
dat ‗alle politieke macht aan de burgers toebehoort…zij hebben ten
allen tijde het onvervreemdbare recht om hun regering te veranderen,
op een manier die hen goed acht.‘ Duizenden groepen over de hele
VS zullen verenigd zijn en hun solidariteit met elkaar betuigen in de
zorgen die we hebben over ons land. Het is onze manier om te
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zeggen: „wij hebben ons verenigd, en zijn de corruptie zat, en pikken het niet langer!‟ aldus Norris.
Milities in de VS staan klaar om gewapend verzet te plegen tegen de overheid in Washington
Talloze agenten en militairen hebben al aangegeven niet mee te zullen werken aan de totstandkoming
van het Obamafascistische Amerika. Op diverse internetsites wordt gereageerd op een ingezonden brief
van Scott Wagner, professor en commandant van een Amerikaanse Politie Academie, en tevens
commandant van een Contra-Terrorisme Trainings Eenheid. In een open brief schrijft hij, dat iets wat nog
maar één jaar geleden ondenkbaar en onbesproken was, nu een sterk groeiende angst is in de gelederen
van de politie in heel Amerika, namelijk het uitbreken van een nieuwe Revolutie. „De angst op straat is
gewoon voelbaar,‟begint Wagner zijn verhaal. „Sinds de verkiezing van Obama als president, grijpen de
zorgen om de VS en onze persoonlijke veiligheid als vuur in droog grasland om zich heen. De verkoop
van allerlei soorten vuurwapens zijn vlak na de verkiezingen letterlijk de schappen uitgevlogen. Daarnaast
heb ik in 43 jaar tijd nog nooit zo‟n groot tekort aan munitie in de winkels gezien.‟
Randy Brogdon gouverneur van de staat Oklahoma noemt het huidige Amerikaanse Congres een ‗bende
onbenullen‘. Ook deze senator bevestigt dat zijn staat zich wil losmaken van de federale overheid in
Washington. „Wat we proberen is het Amerikaanse Congres uit onze staat te krijgen,‟aldus Brogdon. Het
Congres gaat de laatste 10 jaar namelijk kompleet over de scheef met het uitgeven van triljoenen dollars,
waardoor ze ons land in een ongekende schuldencrisis hebben gestort.‟ Obama‘s stimulanspakket is
volgens hem de laatste maatregel waarmee het geduld van veel staten op de proef wordt gesteld.
e
„Speciaal het huidige 111 Congres is de grootste bende van zichzelf overschattende onbenullen die we
ooit in het Congres hebben gehad,‟ zei hij. „Zelfs een basisschoolleerling snapt dat je je schuld niet kunt
afbetalen door nog meer geld te lenen. Maar dat is precies wat Obama‟s stimulanspakket doet.‟ De media
zwijgt in alle talen, maar op officiële websites is te lezen dat maar liefst 8, maar mogelijk 10, Amerikaanse
staten willen zich gaan beroepen op het Negende en Tiende Amendement van de Amerikaanse grondwet
–of hebben dit reeds gedaan -,waarmee ze beslissingen van de federale overheid in Washington naast
zich neer kunnen leggen, en hun eigen koers kunnen varen.
Afgevaardigde Judy Burges van Arizona komt met vergelijkbare argumenten waarom haar staat af wil van
de invloed van Washington. „Het keerpunt was voor mij de Real ID wet, dat een regelrechte schending
van het Vierde Amendement is, waarin mensen beschermd worden tegen illegale huiszoekingen en
inbeslagname.‟Tevens is ze bang dat de federale overheid besluit tot het confisceren van vuurwapens,
iets wat tegen het Tweede Amendement zou ingaan. „We hebben een soevereine staat in Arizona, en zijn
geen afdeling van de federale overheid, en willen zo dus niet (langer) behandeld worden.‟De andere
staten die zo mogelijk uit de federatie willen treden, doen op vergelijkbare wijze een beroep op de
grondwet van de Verenigde Staten. Dit is duidelijk een motie van wantrouwen tegen het beleid en de
plannen van de Obama administratie, en het mogelijke begin van het einde van de Verenigde Staten van
Amerika.
Waar de mensen zo bang voor zijn is voor een nieuwe revolutie in de orde van de oorspronkelijke
Amerikaanse revolutie. Dit onderwerp wordt al met regelmaat op diverse radiostations besproken, zelfs door
vooraanstaande figuren. Men heeft het over een mogelijke gewapende revolutie tegen de Amerikaanse
regering, alhoewel dit meestal slechts vluchtig te sprake komt. Velen vroegen zich al enige tijd af waarom de
Amerikaanse bevolking de beperking van hun vrijheden, vrije meningsuiting en alle veranderingen die
Obama aan het doorvoeren is, nog langer toestaan. Maar inmiddels protesteren duizenden verontwaardigde
Amerikanen tegen de plannen van de regering. Het gaat om geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid maar
de linkse media noemt deze demonstranten nazi‘s, gewelddadige en gevaarlijke rechts extremisten. Maar
deze mensen, jong en oud, komen alleen maar op voor hun rechten en ageren tegen de waanzinnige
beslissingen uit Washington. Op de website ‗Oath Keepers‘, een snel groeiende organisatie van
politieagenten, militairen, reservisten en veteranen, die zweren dat zij de Grondwet zullen verdedigen, staat
dat ze een nieuwe revolutie verwachten, waarbij „de levens van miljoenen op het spel staan.‟ Online staat
een verklaring van overheidsbevelen die de bij de organisatie aangesloten agenten en militairen niet zullen
opvolgen. Daaronder wordt verstaan, het niet meewerken aan het ontwapenen van Amerikaanse burgers,
het zonder huiszoekingsbevel doorzoeken van huizen, voertuigen, etc, het arresteren van Amerikaanse
burgers die als ‗onwettelijke vijandelijke strijders‘ worden beschouwd, het uitvoeren van een invasie in een
staat die zichzelf onafhankelijk verklaart van de federale regering, het gedwongen overbrengen naar
detentiekampen, onder welk voorwendsel dan ook. Zoals bekend telt de VS inmiddels honderden van deze
kampen. In een publicatie onder de titel "Camps for Citizens" verteld de auteur Jonathan Turley dat de
voormalige Amerikaanse minister van Justitie John Ashcroft een plan heeft opgesteld dat de autoriteiten de
mogelijkheid biedt, toekomstige tegenstanders van de staat zonder vorm van proces op te sluiten en hen
hun burgerrechten te ontnemen. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7763 Op Google
Earth zijn de plaatsen aangegeven waar deze kampen zich bevinden .
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&gl=us&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=1181351739341361517
45.00045bc25ee928a8872d0
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Obama wil inhoud persoonlijke emails burgers aan banden leggen
De Obama administratie is eveneens druk bezig om het vrije internet te beperken. Obama kondigde
recent een ‗Cybersecurity‘ systeem aan en introduceerde daarmee een aantal wetsvoorstellen aan die het
internet ‗veiliger‘ moeten gaan maken. Deze maatregelen zullen echter de internetvrijheid in de VS
volledig vernietigen. Dit plan zal zorgen voor totale controle over het dagelijks leven van de Amerikaanse
burgers. Het plan zal de president de mogelijkheid geven om het hele internet af te sluiten als er een
zogenaamde ‗cybersecurity‘ crisis plaats zou vinden. Als het aan Obama ligt, zal dus alles wat we in de
toekomst op het internet lezen, door de overheid gecontroleerd en goedgekeurd moeten zijn. Het
uiteindelijke doel is om het internet te verpletteren, of het, net zoals bij de reguliere tv-kanalen het geval
is, totaal door de overheid te laten controleren. Het internet vormt een gevaar, omdat het de enige
overgebleven onafhankelijke informatiebron op de hele wereld is, waardoor de propaganda en
disinformatie van de overheid kan worden ontmaskerd.
De Amerikaanse professor Cass Sunstein is door Obama aangesteld
om leiding te geven aan het Bureau van Informatie en Regelgeving.
Sunstein is net als Obama voorstander van de herinvoering van de
zogenaamde 'fairness doctrine', waardoor in de praktijk
tegenstanders van de regering monddood worden gemaakt. Sunstein
noemt het internet 'antidemocratisch', en wil technologie
introduceren, waardoor de persoonlijke emails van de burgers door
de overheid worden gefilterd op haatdragende inhoud. Sunstein mag
door Obama dan een 'constitutionele wetenschapper' worden
genoemd, zijn ideeën zijn allesbehalve in overeenstemming met de Amerikaanse grondwet ten aanzien
van de vrijheid van meningsuiting. Hij beschouwt het internet als een vijand van de democratie,
omdat de gebruikers zelf hun eigen informatie er uit kunnen oppikken. 'Een systeem van
grenzeloze individuele keuzes betreffende communicatie (het internet), is niet noodzakelijk in het
belang van het burgerschap en het zelfbestuur,' aldus Sunstein. 'Democratische pogingen om de
hieruit volgende problemen te reduceren, zouden omwille van de vrijheid niet verworpen moeten worden.'
'Het is nauwelijks voor te stellen dat president Obama een nóg gevaarlijker iemand als
Regelgevings'tsaar' had kunnen aanstellen,' aldus Brad O' Leary, auteur van het boek 'Kop houden,
Amerika! Het einde van de Vrije Meningsuiting', tegenover World Net Daily. 'Sunstein is niet alleen een
radicale dierenactivist, maar heeft eveneens grote problemen met onze grondwettelijke rechten. Hij is
voorstander van het reguleren van de inhoud van ieders persoonlijke emails, en wil nonprofit organisaties
dwingen om informatie op hun websites te publiceren, die totaal tegen hun eigen doelstelling en visies
ingaat. Niet verwonderlijk voor iemand die tegen 'grenzeloze individuele keuzevrijheid' is.' Senator Jay
Rockefeller van de ‗Rockefeller dynastie‘ is één van de auteurs van het wetsvoorstel. Hij gaf toe dat het
wetsvoorstel voor meer gebruikt kan worden dan alleen militaire of inlichtingendoeleinden. Hij gaf aan dat
het beter zou zijn geweest dat internet nooit uitgevonden zou zijn.
Expert: „Obama is een leider met Narcistische Persoonlijkheids Stoornis'
Volgens Dr. Sam Vaknin, een wereldwijd erkende expert op het gebied van narcisme, gelooft dat Obama
een rasechte narcist is en/of lijdt aan NPD, een Narcistische Persoonlijkheids Stoornis. Hij schreef het
toonaangevende werk 'Kwaadaardige Eigenliefde: Narcisme opnieuw bekeken'. Vaknin heeft het karakter,
het gedrag, de woorden, de houding, de mimiek, de uitdrukkingen, de getuigenissen van en rond Barack
Obama uitvoerig bestudeerd. 'Narcistische leiders zijn slecht en hun daden kwaadaardig en verderfelijk.
Ze zijn subtiel, verfijnd, sociaal aangepast, manipulatief, overtuigend, en hebben een buitengewone
vaardigheid de aandacht op zichzelf te richten. Verder ontbreekt het hen aan empathie. Ze zijn gedreven
en meedogenloos,' aldus Vadkin. http://www.youtube.com/watch?v=tVnRzn4rjbY&feature=channel_page
Sam Vaknin: ‗Obama heeft in dat opzicht al een goede blik gegeven in zijn duistere, meedogenloze
karakter door zijn steun uit te spreken voor het laten sterven van baby's die een abortus hebben
overleefd. Narcisten zoeken één ding: macht. Ze willen macht over anderen, zodat ze hun meedogenloze
karakter ten volle tot bloei kunnen laten komen. Macht en overheersing is het doel van hun leven, van hun
bestaan. Het blijkt uit hun houding, hun woorden, hun reacties, hun oogopslag - hoe sterker dit te zien is,
des te narcistischer is de persoon. Obama laat deze trekken buitengewoon sterk zien. Zijn
lichaamshouding verraadt hooghartigheid.
Obama, pathalogische narcist?
Hij voelt zich ver verheven boven iedereen. Dat hij zichzelf als de
messias, de verlosser van de VS ziet, is geen retoriek; hij gelooft dit
écht. Tevens is hij is meedogenloos en dat zal hij laten merken aan
iedereen die hem in de weg staat. Hij negeert gegevens die in
tegenspraak zijn met zijn fantasiewereld, of met zijn opgeblazen en
grootse zelfbeeld. Dit heeft te maken met het zogenaamde magisch
denken. Hij voelt dat hij boven de wet staat. Hij verlangt er vurig naar
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het exclusieve centrum van de aandacht te zijn, zelfs om bewierookt te worden. Hij heeft een messiaanskosmische visie van zichzelf en zijn leven en zijn 'missie'. De echte Obama doet uit de hoogte, is
gereserveerd, afstandelijk, en minacht de gewone burgers.
Narcisten willen in dit leven maar één ding: macht. En ze zullen álles doen en zeggen om dit te krijgen.
Hun eigen woorden en beloftes betekenen niets voor hen. Ze zijn niet van plan zich hieraan te houden.
Ze breken hun beloftes wanneer dat hen uitkomt en annuleren hun afspraken met anderen als ze het idee
hebben hiermee weg te kunnen komen. Narcisten zoals Obama hebben daarom nog iets gemeen: het
zijn pathologische leugenaars. Ze liegen zelfs zichzelf voor. Ironisch genoeg zijn ze de eersten die in hun
eigen leugens trappen. Als normale mensen liegen dan zijn er altijd bepaalde stresssignalen waar te
nemen. Bij narcisten niet. Ze kunnen iedere leugendetectortest glansrijk doorstaan. Het is deze rotsvaste
overtuiging waardoor veel mensen misleid worden en gaan geloven in hun eerlijkheid en oprechtheid. In
zekere zin zijn ze ook eerlijk, namelijk eerlijk in het geloven van hun eigen leugens.
Obama‘s politieke standpunten zijn de meest onzinnige ooit. Hij denkt dat de oplossing voor terrorisme is
het zonder voorwaarden vooraf gaan praten met terroristen. Toen Rusland Georgië binnenviel was alles
wat het wonderkind kon bedenken, een oproep aan beide partijen tot 'terughoudendheid'. Alles wat deze
man tot nu toe heeft gezegd toont overduidelijk zijn onwetendheid in economisch, politiek en militaire
zaken aan. En toch is hij er inmiddels in geslaagd om tot president van de VS te worden gekozen. Dit is
een even opmerkelijk als bizar feit. Het manipulatieve brein van een pathologische narcist moet echter
beslist niet onderschat worden. Ze projecteren een dermate standvastige en imposante persoonlijkheid
naar hun omgeving, dat iedereen erdoor overweldigd is. Gecharmeerd door zijn charisma zijn de mensen
als was in Obama's handen geworden. Ze willen hem maar al te graag van dienst zijn. De narcist kneedt
de wereld om zich heen naar zijn wil, en verlaagd anderen in zijn eigen verstoorde zelfbeeld. Hij creëert
een persoonlijkheidscultus rond zichzelf, en zijn bewonderaars raken afhankelijk van hem. Iedereen kan
door zo'n narcist misleid worden. Zo zijn ervaren en intelligente Democratische senatoren gevallen voor
het charisma van Obama. Ook is het grootste deel van de media voor de bijl gegaan voor zijn charmante
uitstraling. Zozeer, dat ze allerlei duistere feiten over hem verborgen hebben gehouden, en zijn leugens
hebben onderbelicht of gebagatelliseerd.En dat doen ze nog steeds.
Er zijn miljoenen mensen die Obama letterlijk aanbidden. Met velen van hen valt niet eens te práten over
Obama. Zij verdragen geen enkele kritiek op deze man. Dit is niets anders dan een vorm van religieuze
aanbidding. Kijk eens hoe al de flagrante leugens van Obama worden genegeerd. Zie hoe ze zijn
overduidelijke racisme hebben vergeven. Hoe kunnen weldenkende mensen zó gemanipuleerd worden
dat ze zijn kwasi-zombieachtige volgelingen worden? Daarom voorspel ik dat het niet lang zal duren of de
maskers van Obama zullen zakken, en zullen we zien dat een hele natie, eens de machtigste ter wereld,
in de ban van deze pathologische leugenaar en misleider haar ondergang tegemoet gaat - en daarmee
mogelijk de hele wereld in haar val zal meeslepen‘ aldus Vaknin.
http://www.fivedoves.com/letters/feb2009/johng224.htm
http://xandernieuws.punt.nl/index.php?r=1&id=489959 http://www.faithfreedom.org/obama.html
http://www.americanchronicle.com/articles/view/71124
Obama‘s ‗Jugend‘
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met 321 voor en 105 stemmen tegen, Obama‘s plan
aangenomen waarin jongeren wordt verplicht ‗vrijwilligers werk‘ te gaan doen. Deze wet (HR 1388) houdt
in dat de jeugd en studenten verplicht vrijwilligerswerk moeten doen en eveneens een verplichte training
krijgen in wat ‗Obama‘s jeugd Brigade‘ (ook wel Obama‘s ‗Jugend‘) genoemd naar het voorbeeld van de
Hitler Jugend. Het afgelopen jaar zijn diverse filmpjes op YouTube verschenen waarin Obama door
schoolkinderen op een manier aanbeden wordt die huiveringwekkend veel doet denken aan de
afgedwongen persoonsverheerlijking in Maoïstisch China en Nazi-Duitsland. Ook zijn er op YouTube
diverse filmpjes verschenen waarin schoolkinderen trouw zweren aan Obama, militaristische oefeningen
houden, of liederen zingen ter ere van Obama, precies zoals de Hitler Jugend dat ook moest doen ten
tijde van de opkomst van Nazi-Duitsland. Het zou daarom voor iedereen een ernstige waarschuwing
moeten zijn waar een dergelijke aanbidding en verheerlijking van een leider opnieuw toe zou kunnen
leiden. In de historie zijn immers genoeg namen te noemen van despoten en dictators, die eerst een
generatie blinde en hersenloze volgelingen creëerden, om vervolgens met behulp van hen de ergste
gruwelijkheden te kunnen plegen.
Links de Hitler Jugend, rechts Obama‘s Jeugd.
Het Junior Fraternity Regiment steekt hun adoratie voor Obama niet onder stoelen of banken. Zie het
filmpje: Militant BLACK Obama Youth Group: Let's SCARE the SHIT out of WHITE Grandma? Net als
in de dertiger jaren weigeren de meeste mensen deze ontwikkeling
onder ogen te zien. Obama is vast van plan om deze jeugdbeweging
tijdens zijn presidentsschap om te vormen tot een 'Nationale Veiligheid
Macht', die 'net zo machtig en net zo goed gefinancierd zal zijn als het
leger,' zoals Obama zei in een speech op 2 juli 2008 in Chicago. Zie ook
hoe een meisje zingt 'Obama gaat het veranderen, Obama gaat ze
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leiden... Wij gaan de wereld veranderen.' Daarna zingen schoolkinderen à la Maoïstisch China een 'Yes
we Can' hommage aan Obama, waarna het filmpje wordt afgesloten met een schokkend overeenkomend
fragment van Duitse schoolkinderen die zingen ter ere van Adolf Hitler: BARACK OBAMA KIDS AND
HITLER YOUTH SING FOR THEIR LEADER Zie ook deze video over Obama‘s Youth
De eerder genoemde wet (HR 1388) verbiedt het iedereen om tijdens deze 'dienstperiode' zijn geloof uit
te dragen, kerkdiensten bij te wonen of zelfs maar in het bijzijn van anderen te bidden. Ook wordt het de
dienstplichtigen verboden om deel te nemen aan protesten, petities, boycots of stakingen. Het doel van
Obama's 'GIVE' wet (Generations Invigorating Volunteerism and Education), is om zeker één miljoen
jongeren in deze 'brigade' te krijgen. De New York Times sprak zelfs van 7 miljoen burgerlijke
handhavers. Deze door uitsluitend Democraten gesponsorde GIVE-wet voorziet in de ontwikkeling en het
opstarten van een 'werkbare, eerlijke en redelijke verplichte dienst voor alle jongeren die hiertoe in staat
zijn, waardoor de sociale structuur van de Natie versterkt wordt, en waardoor mensen uit verschillende
economische, etnische en onderwijsachtergronden worden samengebracht, zodat sociale problemen
overwonnen kunnen worden.‟ Met de GIVE-wet wordt de jarenlange doelstelling van Public Allies New
Leadership for New Times geconcretiseerd. Deze non-profit organisatie, waar Michelle Obama van 1997
tot 2002 zitting in het nationale bestuur had, is gemodelleerd naar Saul Alinsky's 'Peoples Organisations',
een links-radicaal, communistisch concept, dat voorziet in de omvorming van de sociale gemeenschap tot
een soort Sovjetachtige samenleving.
Van de buitenkant lijkt het een nobele doelstelling om de jeugd van
Amerika te verplichten tot vrijwilligerswerk. Het moge duidelijk zijn dat
het dan geen 'vrijwilligers' werk meer genoemd kan worden, want het
is niets anders dan een vorm van dienstplicht. Het feit dat iedereen
op iedere mogelijke plek te werk kan worden gesteld in een 'passend
uniform', zegt in dat opzicht meer dan genoeg. Eveneens opmerkelijk
is het dat volgens de bibliotheek van het Congres, de termen
'kampen' uit de wet zijn gehaald, omdat deze te gevoelig zouden
kunnen liggen bij de Amerikaanse bevolking. In plaats daarvan staat
er nu 'kampementen' (of campussen), waar 'eenheden van het Korps'
te werk gesteld kunnen worden. Sommige critici noemen het plan van Obama de creatie van een
'marxistisch jeugdkorps' en vinden dat de ouders het laatste woord moeten hebben over de deelname
van hun kinderen aan dit soort gemeenschapsprogramma‘s. Anderen wijzen erop dat de meeste publieke
scholen afhankelijk zijn van overheidssubsidies, en zij op deze wijze gedwongen kunnen worden om hun
leerlingen te verplichten om mee te doen.
Ook de jonge Amerikaanse padvinders hebben van het ministerie van Homeland Security een nieuw missie
gekregen: het bestrijden van binnenlands terrorisme, het oppakken van illegalen en het vernietigen van
hennepkwekeijen. Het lijkt op de Amerikaanse versie van de Gestapo in Nazi-Duitsland. De potentiële
terroristen waarover het hier gaat bestaat uit mensen die zich beroepen op de Amerikaanse Grondwet,
veteranen, pro-life (anti-abortus), activisten, ‗eindtijd‘ christenen, alternatieve nieuwsmedia en leden van
diverse milities. Het rare is dat islamitische groeperingen niet op deze terreurlijst voorkomen. Het doel achter
dit plan is de samenleving klaarmaken voor een totalitaire globalistische toekomst.
Tijdens de verkiezingen in 2008 stonden leden van de New Black Panther Party, een officieel als
haatdragend en racistisch gekenmerkte zwarte anti-blanken groepering die veel moslimaanhangers kent,
gewapend met gummiknuppels bij stembureaus om kiezers te intimideerden met kreten dat er hoe dan ook
een 'zwarte man' in het Witte Huis zou komen te zitten.
Obama‟s Abortuswetgeving
In 1977 verscheen een boek Ecoscience http://zombietime.com/john_holdren/ op de markt van de hand
van John Holdren en zijn naaste collega‘s Paul Ehrlich en Anne Ehrlich. Holdren schreef dat gedwongen
abortussen en massasterilisatie ingevoerd zou moeten worden om de planeet te redden. Een van zijn
andere oplossingen is de bevolking middels een bepaald soort drug dat onvruchtbaarheid veroorzaakt,
aan het drinkwater toe te voegen. Dit zijn niet de ideeën van een gek maar van een persoon die door
Obama is benoemd om leiding te geven aan het wetenschappelijk beleidt –informeel bekend als de
―Wetenschappelijke Tsaar‖. Zoals inmiddels bekend wil Obama 1.5 miljard dollar uittrekken om de
gelegaliseerde moord op ongeboren baby‘s te bevorderen. Op de website van het ‗Obama-Biden
Overgangs Project‘ wordt een drastische politieke koerswijziging op het gebied van abortus
aangekondigd, om internationale pro-abortus organisaties zoals Planned Parenthood te ondersteunen.
De ethische opvattingen van Obama over onderwerpen als abortus en stamcelonderzoek maken hem de
meest extreme pro-abortuspresident. Obama vindt dat er een ‗fundamenteel recht‘ op abortus moet
komen gedurende heel de zwangerschap, inclusief het recht om een volledig ontwikkeld kind in de
laatste weken te doden om niet nader omschreven ‗gezondheidsredenen‘. In feite wordt op deze manier
iedere beperking op abortus afgewezen.
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Het Amerika van Obama is een land waarin mens-zijn niet voldoende
is voor recht op zorg en bescherming. Rooms-Katholieke
bisschoppen in de VS hebben gedreigd om de 624 Katholieke
ziekenhuizen in het land te sluiten, als het Democratische Congres
de door Obama voorgestelde extreme pro-abortuswetgeving, bekend
als FOCA, aanneemt. Onmiddellijk na zijn aantreden als president,
kondigde hij aan om abortus sterk te ondersteunen, te promoten en
te beschermen. ‗FOCA‘ definieert abortus als een ‗fundamenteel
recht‘, dat geen enkele regering mag ontkennen of belemmeren.
Tegenstanders van de wet vrezen dat juist deze omschrijving alle
huidige restricties –zoals de verplichting om bij zwangere tieners de ouders op de hoogte te stellen – opzij
zal zetten, en dat ziekenhuizen verplicht worden om aan abortus mee te werken. In maart nomineerde
Obama de gouverneur van Kansas, Kathleen Sebellius, als hoofd van het ministerie van Gezondheid.
Sebellius is volgens religieuze groeperingen sterk voorstander van abortus. Bill Donahue, president van
het Katholieke Verbond, noemt haar een ‗vijand van de ongeborenen‘.
Hij militante abortus-advocaten aangesteld bij de FBI en op het ministerie van Justitie, die vreedzame prolife activisten moeten gaan vervolgen als 'terroristen' en hun anti-abortus standpunten gaan karakteriseren
als 'geweld'. Het Alliance Defense Fund, een pro-life / pro-familie organisatie, verklaarde het 'extreem
verontrustend' te vinden dat de regering Obama klaarblijkelijk alles in het werk stelt om mensen met
afwijkende politieke standpunten te vervolgen en monddood te maken.
Obama‘s plannen voor de gezondheidszorg
De Amerikaanse vicepresident Joe Biden kon zijn tong niet in toom houden toen het Huis van
Afgevaardigden in de VS instemde met Obama‘s zorgplan. Het wetsvoorstel werd met 219 tegen 212
stemmen aangenomen; 34 Democraten stemden uiteindelijk met alle Republikeinen tegen. Bijna alle
Amerikanen moeten de een of andere ziektekostenverzekering afsluiten en verzekeraars mogen
niemand afwijzen, anders krijgen ze een boete.
Toen Biden Barack Obama omhelste om hem te feliciteren, vingen de microfoons zijn woorden ―This is a
big fucking deal‖ op. Dat valt uit te leggen als: we hebben ze mooi genaaid! ―Change has come to
America!‖ schreeuwen de voorstanders.Wanneer het een goed plan zou zijn geweest, had Obama niet
zoveel moeite hoeven doen zijn eigen Democratische achterban over de streep te trekken met allerlei
snoepreisjes en vage beloften etc.Obama heeft met dit plan alle morele grenzen overschreden. De Elite
zal blij zijn dat dit plan er nu door is gedrukt, want dan kunnen ze ongestoord hun gang gaan. Obama‘s
HELLth bill geeft Washington praktisch onbeperkte macht het laatste beetje de vrijheid van de
Amerikaanse burgers aan banden te leggen.
Volgens rechtenprofessor Mathew D.Staver, (http://law.liberty.edu/index.cfm?PID=11575) oprichter en
voorzitter- decaan van de Liberty University School of Law, zorgt de goedkeuring van Obama‘s
gezondheidszorgplan (HR 3200) door het Amerikaanse Congres ervoor zorgen dat de overheid totale
macht krijgt over leven en dood van alle Amerikanen, met uitzondering van de Elite en aanhang natuurlijk.
De overheid mag nu bepalen of een chronisch zieke nog een medische behandeling mag krijgen. De
overheid krijgt directe toegang tot de bankrekeningen van de mensen, en mag ieder gewenst bedrag
afschrijven ten bate van medische kosten. Ook mag de overheid bepalen hoe groot gezinnen mogen zijn,
wat volgens Staver het invoeren van verplichte abortussen impliceert. Staver publiceerde een uitgebreide
analyse van het plan. Zo staat er onder meer in de wet dat de behandeling van kanker moet worden
gereguleerd. Het gevolg is dat kankerpatiënten op een maandenlange wachtlijst komen te staan. Volgens
Straver zal hierdoor het sterftepercentage onder Amerikanen als gevolg van kanker explosief gaan
stijgen. Daarnaast zal de overheid de zorg aan mensen met ‗speciale behoeftes‘ beperken. De overheid
zal mensen gaan verplichten tot een Advance (=DEATH) care Planning Consult. M.a.w. oudere mensen
moeten actief aan het einde van hun leven gaan denken. Daarbij krijgt de overheid de macht om
wilsbeschikkingen (codicils) op te leggen, waar een advocaat een volmacht over krijgt. De overheid gaat
burgers voorlichten hoe en wanneer ze het beste een einde aan hun leven kunnen laten maken. En zo
somt Staver nog een aantal van dit soort duivelse voorstellen op die in de wet beschreven staan. Zie
daarvoor: http://xandernieuws.punt.nl/index.php?r=1&id=543987 Obama‘s gezondheidsplan voorziet
eveneens in het verplicht invoeren van een (geïmplanteerde)
microchip voor iedere Amerikaan in uiterlijk 2012. Op de Bilderberg
vergadering van 2008 zou reeds afgesproken zijn om eerst de
Amerikaanse bevolking te ‗chippen‘, en daarna de rest van de
wereldbevolking.
Chaitkin ziet met Obama Nazi-Duitsland op herhaling gaan, en
verwacht dat miljoenen mensen het slachtoffer zullen worden.
De historicus Anton Chaitkin, tevens redacteur geschiedenis bij
'Intelligence Review', waarschuwt dat Obama's medische politiek zal
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zorgen voor een herleving van de wetenschap van eugenica (rassenverbetering) zoals deze werd
uitgeoefend door Hitlers Nazi-Duitsland. Obama's beleid zal volgens hem tot gevolg hebben, dat aan
miljoenen mensen -armen, chronisch zieken en ouderen- medische zorg zal worden onthouden, omdat
hun leven toch 'geen zin' (meer) zou hebben. Chaitkin beschuldigt dr. Ezekiel Emanuel, de broer van
Obama's stafchef voor het Witte Huis Rahm Emanuel, van het doelbewust meewerken aan de plannen
van president Obama om 2 tot 3 biljoen dollar te besparen op 'onnodige medische zorg'. Volgens Chaitkin
komt dit neer op exact dezelfde politiek als de Nazi-doktoren, die massaal euthanasie pleegden op zieken
die de maatschappij 'toch alleen maar geld kostten' en het daarom 'niet waard waren om in leven te
worden gehouden'.Dr. Emanuel en andere openlijke voorstanders van forse reducties van de kosten van
de gezondheidszorg staan volgens Chaitkin aan het hoofd van een propagandabeweging voor het
invoeren van euthanasie. 'Zij zetten de publieke opinie en de beroepsgroep naar hun hand, zodat de
mensen een doodscultuur gaan accepteren.'
Al in november 2008 werd er onder George W. Bush een wet ingevoerd, waarbij het artsen werd
toegestaan om patiënten te doden, wier medische zorg in toenemende mate wordt onthouden in wat
Chaitkin een 'universele medische ramp' noemt. 'Dr. Emanuels beweging voor bio-ethiek en euthanasie
heeft als direct doel de eugenische politiek voort te zetten, waaruit Hitler's moord op medische patiënten
voortkwam, en vervolgens ook op andere 'te veel geld kostende' en 'onwaardige' mensen. Op 12
november 2008 schreef dr. Emanuel dat een crisis, oorlog en een financiële ineenstorting het publiek zo
ver zou gaan krijgen, dit programma te accepteren. Hitler zei in 1935 tegen zijn lijfarts dr. Karl Brandt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Karl_Brandt dat diens euthanasieprogramma moest wachten totdat de oorlog
zou beginnen, zodat het volk het zou accepteren. In 2009 verklaarde dr. Emanuel dat de eed van
Hippocrates (waarin alle artsen beloven bepaalde beroepsregels na te volgen) afgeschaft moet
worden. Hieruit volgt dat doktoren niet langer het belang van hun patiënten op de eerste plaats hoeven
stellen. Dit was exact hetzelfde principe als van het rassenverbeteringsbeleid van Nazi-Duitsland.
Microsoft-oprichter en multi-miljardair Bill Gates heeft voor de nodige controverse gezorgd door impliciet
te stellen dat men zieke oude mensen die dure medische zorg ontvangen beter dood kan laten gaan en
het geld dat daarmee uitgespaard wordt in te zetten voor het behoud van banen voor bijvoorbeeld
leraren.Volgens Gates is er een 'gebrek aan bereidheid' om te overwegen of er een keuze moet worden
gemaakt tussen het 'uitgeven van een miljoen dollar aan de laatste drie maanden van een patiënt' en het
ontslaan van tien leraren. 'Maar dat wordt een doodsjury genoemd en die discussie zou je niet mogen
voeren.' Gates maakte zijn opmerkingen al twee maanden geleden tijdens het Aspen Ideas Festival in het
yuppies-wintersportparadijs Aspen in Colorado. Zijn woorden kregen pas aandacht nadat er afgelopen
zondag een filmpje van verscheen op diverse conservatieve websites zoals Breitbart.tv en The Blaze. De
suggestie van Gates dat het eigenlijk zonde van het geld is om oma nog een paar maanden in leven te
laten raakt precies de kern van het massale verzet van de Amerikaanse bevolking tegen 'Obamacare', het
volksgezondheidsbeleid van Obama. 'Obamacare' voorziet ook in de oprichting van een 'kosten/baten
commissie' die gaat bepalen welke zieken in aanmerking komen voor medische behandeling en voor
welke dit 'zinloos' (lees: te kostbaar) wordt geacht.
Bill Gates deed eerder de nodige wenkbrauwen fronzen door te pleiten voor het massaal vaccineren van
de bevolking in de Derde Wereld landen met als doel de 'bevolkingsgroei' terug te dringen. Dit leek een
impliciete bevestiging van de reeds jarenlang bestaande vermoedens dat vaccins die in de Derde Wereld
worden gebruikt voorzien zijn van stoffen die mensen onvruchtbaar kunnen maken. De oprichter van
Microsoft staat beslist niet alleen met zijn ideeën. John P. Holdren, door Obama benoemd als de
wetenschappelijke adviseur van het Witte Huis, pleitte al in 1977 in zijn boek 'Ecoscience' voor een
'dictatoriaal planetair regime' dat draconische maatregelen -waaronder gedwongen vaccinaties om
mensen te steriliseren- zou moeten invoeren om de bevolking van de Aarde massaal terug te dringen.
Kinderporno en gayseks wordt aanbevolen leesvoer op Amerikaanse scholen
Kevin Jennings, de radicale homoseksueel die door Barack Obama is aangewezen als 'Safe School Tsar' en
in die hoedanigheid één van de belangrijkste beleidsuitvoerders op het gebied van onderwijs is, wil dat
leerlingen van basis- en middelbare scholen een aantal boeken gaan lezen waarin op een hoofdzakelijke
positieve manier over expliciete kinderporno en gayseks wordt geschreven. Jennings was de oprichter en tot
en met vorig jaar het hoofd van de Gay, Lesbian and Straight Education Network (GLSEN), en werd juist om
deze reden door Obama uitgekozen om vorm te geven aan het nieuwe onderwijsbeleid. De GLSEN heeft als
officiële doelstelling het versterken van de positie van homoseksuele jongeren op scholen en het stoppen
van pesterijen door andere leerlingen. Om de tolerantie voor jongeren en volwassenen met een afwijkende
seksuele voorkeur te verhogen, heeft de GLSEN -nog onder leiding van Jennings- een groot aantal boeken
aanbevolen die alle scholieren zouden moeten lezen. Homoseksuele kinderen zouden hierdoor meer
zelfvertrouwen krijgen, en hun hetero medeleerlingen zouden meer begrip en tolerantie voor hen
ontwikkelen. Een greep uit de meer dan 100 titels tellende boekenlijst voor leerlingen in de 7e tot 12e klas
(kinderen vanaf 12 jaar) levert een verbijsterende hoeveelheid pornografische verhalen en situaties op, zoals
expliciete beschrijvingen van seks tussen zeer jonge kinderen (5 a 6 jaar oud), verhalen die seks tussen
jonge tieners en volwassenen lijken te promoten, verhalen over publieke zelfbevrediging, anale seks in
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openbare toiletruimtes en seksuele affaires tussen leerlingen en leraren.
Eén biografie beveelt het aan om een prostituee te worden als manier
om je eigenwaarde te vergroten.
Kevin Jennings, Obama‘s kinderporno en gayseks tsaar
Na het aantreden van de regering Obama worden in ijzingwekkend snel
tempo alle verwijzingen naar de Bijbel, het Christendom en christelijke
leerstellingen uit de Amerikaanse klaslokalen verwijderd of zelfs
verboden. Het hardop bidden en noemen van de naam van Jezus
Christus kan een aanklacht wegens belediging en discriminatie tot
gevolg hebben, en het openlijk verwijzen naar Bijbelteksten omtrent homoseksualiteit kan een boete en
zelfs gevangenisstraf opleveren.Onder het nieuwe socialistische links-liberalisme van Obama worden in
de VS de laatste resten conservatieve en christelijke normen en waarden volkomen omgekeerd.
Homoseksualiteit wordt -net als abortus- driftig gepromoot en pedofielen worden wettelijk beschermd,
ondanks het feit dat bijvoorbeeld homoseksuelen slechts 4 a 5% van de bevolking uitmaken (de statistisch
aangetoonde link tussen deze twee groepen: meer dan de helft van alle pedofielen is
homoseksueel).Zowel het Griekse, het Romeinse als het Babylonische Rijk -alsmede ook de Oud
Testamentische steden Sodom en Gomorra- bevonden zich aan de vooravond van hun definitieve
ondergang in een vergelijkbare morele val als de Verenigde Staten in onze dagen. Dat kwam niet zozeer
vanwege het feit dát er homoseksualiteit, pederastie e.d. bestond, maar wel dat het gepromoot werd en in
sommige gevallen (de Grieken, Sodom en Gomorra) zelfs de voorkeur kreeg boven normaal
heteroseksueel verkeer.
http://xandernieuws.punt.nl/?id=566583&r=1&tbl_archief=& Gateway Pundit (1 / 2) (2) Americans for Truth
Obama noemt Israël een destabiliserende factor in het Midden Oosten
Een uitgelekt rapport van de Israëlische inlichtingendiensten bevestigt, dat Barack Hoessein Obama
Israël niet alleen als 'irrelevant' beschouwd, maar zelfs als een obstakel ziet. Gezien zijn plannen lijkt hij te
streven naar de totale vernietiging van de staat Israël.De veiligheid van Israël lijkt voor Obama van
ondergeschikt belang. "George Mitchell go home!" schreeuwden 2000 demonstranten voor het
Amerikaanse consulaat tijdens een betoging in Jeruzalem in de zomer van 2009. Obama's politiek ten
aanzien van Israëls bouwactiviteiten in Oost Jeruzalem en Samaria en Judea, werd door de betogers als
―racistisch‖aangemerkt. Het was Obama‘s Midden-Oosten afgezant zoveelste bezoek aan Jeruzalem om
de druk op Israël op te voeren en Israël te dwingen de bouwactiviteiten in het oostelijk deel van Jeruzalem
en Samaria en Judea onmiddellijk te stoppen. Rabbi Eliezer Waldman, die leiding geeft aan de
prestigieuze "Nir" Torah seminary in Kiryat Arba, noemde Obama zelfs en "racist." “Waar haalt hij de
brutaliteit vandaan om de Joden te vertellen waar ze mogen wonen! De tijd dat Joden over de wereld zijn
verstrooid ligt achter ons. Dit beleid zal zijn regering doen ineenstorten. Iedereen die meent Israël orders
te kunnen geven over Jeruzalem of waar dan ook in Israël, zal daar de consequenties van moeten
dragen.” zo sprak Waldman.
Ook wil Obama de soevereiniteit van de Tempelberg aan de moslims
overdragen en een definitieve oprichting van een Palestijnse staat in
2011. Verder wil hij de stationering van een internationale
troepenmacht in de Samaria en Judea, iets waar Israël ook op tegen
is. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu maakte onmiddellijk
duidelijk dat zijn regering ten aanzien van Jeruzalem geen enkele
concessie zal doen. Mort Klein, president van de Zionist Organization
of America noemde de druk van Obama ”een schandelijke racistische
politiek”. Historisch gezien is er nooit een scheiding geweest tussen
oost en west Jeruzalem. De benaming oost Jeruzalem is ontstaan
tijdens de bezetting van dit deel van de stad door Jordanië van 1947 tot 1967.
Er bestaan wereldwijd 56 moslimlanden waarvan 21 Arabische dictaturen. Er bestaat slechts 1 piepkleine
Joodse democratie op maar een klein deel van het door God aan de kinderen van Israël beloofde land.
Obama vind het tijd worden dat Israël een eind maakt aan de ‗bezetting‘ van wat hij ‗Palestijns gebied‘
noemt . Hij heeft Israël laten weten dat de bouw van nederzettingen in ‗Palestina‘onaanvaardbaar is en een
duurzame vrede in de weg staat. Hij zei Israël te zullen dwingen om alle bouwactiviteiten voor Joden in
Judea, Samaria, en Oost, Noord en Zuid Jeruzalem stop te zetten. Hij gebruikt regelmatig harde woorden
en vindt dat de Israëlische premier Netanyahu geen andere mogelijkheid heeft dan op zijn eisen in te gaan.
Obama verbond zelfs de noodzaak van een Palestijnse staat aan de veiligheid van de Verenigde Staten en
het hele vrije westen. Het "Center for American Progress‖ (CAP), een denktank die bekend staat als één
van de belangrijkste adviesbronnen van Obama‘s buitenlandse politiek, is van mening dat Israël de controle
van Jeruzalem moet overdragen aan een internationale organisatie. Volgens deze club is het vraagstuk van
de stad Jeruzalem het belangrijkste obstakel voor vrede tussen Israël en het PA/PLO regiem en moet een
derde partij Jeruzalem gaan besturen.
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Een aan premier Netanyahu overhandigd beoordelingsrapport van de Israëlische inlichtingendiensten,
bevestigt de steeds openlijker wordende afkeer van Obama van Israël. 'Obama wil vrienden worden met
onze grootste vijanden, die tot nu toe ook de grootste vijanden van de VS waren,' verklaarde een ingewijde
van het rapport, die verder stelde dat de Amerikaanse president de langdurige strategische samenwerking
met Israël de komende tijd steeds sneller zal gaan afbouwen. De Amerikaans-Israëlische relaties bevinden
zich in een staat van ijzig wantrouwen met name na het verzet van Washington tegen de bouwactiviteiten in
Gilo, een binnen de grenzen van Jeruzalem gelegen wijk met 40.000 inwoners, gebouwd op land dat nog
vóór de Tweede Wereldoorlog door Joden werd aangekocht. Onder andere de New York Times en de
Washington Post noemen Obama‘s politiek nu al een totale mislukking, zowel in nieuwsberichten als in hun
commentaren. Obama‘s minister Hillary Clinton en zijn speciale Midden-Oosten afgezant Mitchell, falen op
alle fronten. De onkunde en arrogantie van de Obama administratie bleek nog eens toen ze dachten Israël
een totale bouwstop te kunnen opleggen, zonder dat daar iets van het PA/PLO regiem tegenover werd
gesteld. Allemaal voorbeelden waarom de Israëlische bevolking de Amerikaanse president niet meer
vertrouwt. Obama lijkt zich er niet van bewust dat zijn beleid tot dusver gefaald heeft en dat hij geenszins
van plan lijkt te zijn tot herbezinning. In plaats daarvan ploetert hij verder en beoordeeld de wereld hem nog
steeds aan de hand van ‗verheven‘ doelstellingen die tot dusver nier meer blijken te zijn dan loze kreten en
niet op werkelijke prestaties.
Verzoening met de islamitische wereld, waaronder terreurstaten als Iran en Syrië, alsook terreurgroepen die
Israëls vernietiging nastreven, acht hij van groter belang dan de relatie met Israël. Volgens generaal-majoor
Amos Yadlin, hoofd van de Israëlische inlichtingendiensten, wil Obama ten behoeve van het vredesproces,
directe gesprekken met extremisten aangaan. 'Obama wil aan Iran, Syrië en de radicale moslims laten zien,
dat de VS bereid is om Israël strategisch onder druk te zetten. Deze druk is al begonnen, en zal de
komende tijd alleen maar toenemen‟ aldus Yadlin.
Obama‘s tegenstanders hebben hun afkeer voor hem duidelijk onder woorden gebracht
Opiniepeilingen in Israël maken duidelijk dat de Israëlische bevolking
zich inmiddels in grote meerderheid bewust is geworden van Obama's
grote vijandigheid tegenover de Joodse staat. Volgens welk recht
meent Obama te kunnen vaststellen dat de zogenaamde Palestijnen
aanspraak kunnen maken op Judea en Samaria en zelfs een deel van
Jeruzalem waar Joodse vorsten in totaal 466 jaar hebben geregeerd?
Deze stad die maar liefst 669 keer in het Oude testament wordt
genoemd! En wie moet deze Palestijnse staat gaan leiden? Het
PA/PLO terreurregiem in Ram-allah of de terreurbeweging Hamas die
beide streven naar vernietiging van Israël? In dit deel van het Bijbelse
land liggen inmiddels 121 volkomen legale Joodse dorpen waarvan Washington vindt dat daar een
onmiddellijke bouwstop moet plaatsvinden. De Bijbel zegt niets over een Palestijnse staat.Het Oude noch
het Nieuwe testament maken melding van een dergelijke staat in Israëls aloude thuisland.
Caroline Glick columnist van de Jerusalem Post, schrijft in een analyse van Obama‘s toespraak in Caïro,
hoe hij op een voor Israël intens gemene manier impliciet de aloude Arabische doelstellingen om de Joodse
staat totaal te vernietigen, min of meer ondersteunt. Voorafgaand aan zijn reis naar Saoedi -Arabië en
Egypte verklaarde Obama in interviews, en ook in zijn eigenlijke speech, dat de kern van zijn Midden Oosten beleid zijn bereidheid om mensen de 'harde waarheid' te vertellen is. Daarbij citeerde hij verzen uit
de Koran en voegde daar nog aan toe: ―Wees gericht op god (Allah) en spreek altijd de waarheid‟. Volgens
Glick is Obama's poging om de waarheid te vertellen echter jammerlijk mislukt. Al zijn 'harde waarheden'
over Islamitische extremisten, gelijke rechten voor vrouwen, vrijheid van religie en de noodzaak van de
democratie bestonden slechts uit niets zeggende theoretische verklaringen. Hij negeerde kompleet het feit
dat in vrijwel de hele Islamitische wereld aan moslimvrouwen fundamentele wettelijke- en mensenrechten
onthouden worden. Vervolgens rechtvaardigde hij deze uitspraken door op een leugenachtige manier te
stellen dat Amerikaanse vrouwen op vergelijkbare manier aan ongelijkheid worden blootgesteld. Verder
sprak hij weliswaar over de noodzaak van vrijheid van religie, maar negeerde hij de bestaande religieuze
apartheid in onder meer Saoedi -Arabië. Hij benadrukte de zegeningen van de democratie, maar verzuimde
de islamitische landen te noemen waar dictators de bevolking tiranniseren.
Volgens Glick worden Obama's 'waarheden' over Israël gekenmerkt door feitelijke en morele oneerlijkheid,
die slechts in dienst stonden van zijn eigen politieke doelstellingen. Ook laat hij zien het Arabische
gezichtspunt te omarmen dat Israël een 'vreemde' -en daarom niet te rechtvaardigen- indringer is in de
Arabische wereld. Sterker nog: in plaats van de Arabische afwijzing van Israël aan te vallen, legitimeerde hij
deze juist. Hij legitimeerde deze leugens door foutief te stellen dat 'het streven naar een Joods thuisland
geworteld is in een tragische geschiedenis‟ waarmee hij de oprichting van Israël verbond aan de Holocaust.
‗Zoals het verdriet en de trauma‟s in de geschiedenis van de Joden hebben geleid tot een staat, zo hebben
de Palestijnen, die nu veel moeten lijden, eveneens recht op een staat. Al ruim zestig jaar ondergaan ze de
pijn van het ontheemd zijn‟ aldus Obama. Historisch gezien klopt hier natuurlijk helemaal niets van,
aangezien de Volkerenbond al in 1922 besloot tot de heroprichting van de Joodse staat en er 60 jaar
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geleden nog geen Palestijns volk bestond. Nog erger dan zijn doelbewuste blindheid voor de historische,
legale en morele rechtvaardigingen voor Israëls wedergeboorte was Obama's omschrijving van Israël zelf.
Op een brutale, valse en aanstootgevende wijze vergeleek hij Israëls behandeling van de Palestijnen met
de behandeling van zwarte slaven door hun blanke meesters in het Amerikaanse slaventijdperk. Zo plaatste
hij Palestijnse terroristen in dezelfde moreel zuivere categorie als slaven. Het meest walgelijk was
misschien nog wel, dat Obama het Palestijnse terrorisme verhief tot het morele niveau van de
slavenrebellen en de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, door hier naar te verwijzen met het Arabische
eufemisme hiervoor: 'verzet'.
Het feit dat de regering Obama door blijft gaan met het aanvallen van Israël ten aanzien van de Joodse
bouwactiviteiten in Jeruzalem, Judea en Samaria, maar helemaal niets zegt over de plannen van het
genocide-platform van Hamas en de betrokkenheid van het PA/PLO regiem bij terrorisme, heeft kolossale
consequenties voor de vooruitzichten op vrede in de regio. In het kort gezegd moedigt de regering Obama,
door de voortdurende aanvallen op Israël en het Israël verantwoordelijk stellen voor de afwezigheid van
vrede, de Palestijnen en Arabieren aan om eensgezind het bestaan van Israël te blijven verwerpen, en te
blijven weigeren vrede te sluiten met de Joodse staat.
De kans is aanwezig dat wanneer Obama zijn zin niet krijgt hij net als een aantal van zijn voorgangers
waaronder Bill Clinton, de economische hulp aan Israël als pressiemiddel zal gebruiken om Israël te
dwingen tot het opgeven van delen het aloude Bijbelse thuisland. Ook zou de fondsenwerving voor Israël in
de VS, bijvoorbeeld door het Joodse Nationale Fonds, onderzocht, gefrustreerd en geblokkeerd kunnen
worden. Al deze zaken zijn al eerder in gang gezet. Nu al wordt Israël de toegang tot moderne Amerikaanse
militaire technologie ontzegd en blijft Israël afhankelijk van de VS voor onderdelen en voorraden. De
Israëlische luchtmacht is in hoge mate afhankelijk van Amerikaanse wapens, onderdelen en uitrustingen. In
mei 2009 dreigde hij al de economische en militaire steun aan Israël te beperken als het land niet
onmiddellijk zou stoppen met het bouwen van Joodse nederzettingen. Ook de noodzakelijke woningbouw
om de natuurlijke bevolkingsaanwas te kunnen huisvesten, mag van hem niet langer doorgaan. De
Israëlische krant Yediot Acharonot citeerde een uitspraak van Rahm Emanuel, de Chef Staf van het Witte
Huis waarin deze zei dat een Palestijnse staat door Israëls strot geduwd zal worden binnen Obama‘s
regeerperiode. ‟ Kijk eens naar het filmpje waarin Jon Voight Obama een valse profeet noemt, een
leugenaar en een bedrieger en zijn dreigementen aan het adres van Israël om onmiddellijk met de
uitbreiding van nederzettingen te stoppen. http://www.youtube.com/watch?v=NXKOotf3B2k
Rahm Emanuel en Barack Hoessein Obama.
Rahm Emanuel was trouwens al snel weer uit het Witte Huis vertrokken
en later gekozen tot burgemeester van Chicago. De New York Times
noemde hem 'de op één na machtigste man van Amerika'. Na zijn
vertrek uit het Witte Huis sprak hij tijdens zijn bezoek aan Israël voor
een Bar mitswa feest van zijn zoon Zach en neef Noah, opeens
vriendelijke woorden aan het adres van Israël. Tijdens een bezoek aan
het Joodse Kwartier, riep een demonstrant ―Verrader, Jerusalem is niet
te koop‖ en in een mengeling van Hebreeuws en Engels ―Jij bent een
antisemitische Israël hater‖ en ―ga met je baas Obama op reis naar
Iran.‖ De pers volgde Emanuel en zijn familie in de Oude Stad, maar de politie weerhield de media ervan
te dicht bij hem in de buurt te komen. Zoon Zach liet een briefje achter in de muur. Enkele uren later,
nadat de meeste journalisten al waren vertrokken, verscheen Emanuel ook bij de muur en huilde terwijl
hij stond te bidden. Mensen benaderden hem vriendelijk, schudden hem de hand en wensten hem het
allerbeste. Na zijn bezoek aan Israël voor het Bar Mitswa feest van zijn zoon, blijkt Emanuel niet meer op
dezelfde golflengte te zitten als die van zijn baas.De negatieve reacties blijken hem zeer te hebben
geraakt.
De druk van de Verenigde Staten op Israël is niet nieuw. Toen de staat Israël werd opgericht oefenden
het Pentagon en de CIA zware druk uit op David Ben Goerion om geen onafhankelijke staat uit te roepen,
maar om ‗Palestina‘ onder het mandaat van de VN te brengen. Amerika heeft Israël toen op geen enkele
manier geholpen om zichzelf te kunnen verdedigen. Het land stelde zelfs op 5 december 1947 een
wapenembargo in tegen Israël. De Amerikaanse president Truman bleef aan het wapenembargo
vasthouden, ook toen hij zag dat de Arabieren overvloedig door de Britten en de Sovjets van wapens
werden voorzien. Maar gezien het uiteindelijke resultaat van de oorlog in 1948 bleek Israël deze hulp ook
helemaal niet nodig want de pas herboren Joodse staat wist zich verzekerd van de hulp van God zoals zo
dikwijls in het verleden.
Jesaja 41:10 -14– vrees niet, want Ik ben met u, zie niet angstig rond, want Ik ben uw God Ik sterk u,
ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke Rechterhand. Vrees niet, gij wormpje Jacob, gij
volkje Israël! Ik ben het, die u help; luidt het woord des Heren, en uw Verlosser is de Heilige Israels.
Tijdens de zesdaagse oorlog in 1967 en tijdens de Yom Kippoer oorlog in 1973, werd Israël er door Amerika
van weerhouden de klus af te maken anders zouden de Arabische landen volledig onder de voet zijn
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gelopen. Onder dreiging van het stopzetten van militaire hulp heeft de VS Israël afgehouden van een aanval
op Irak tijdens de Eerste Golfoorlog nadat Israël, dat geen enkele bemoeienis met deze oorlog had, door
Saddam Hoessein met 39 Scud-raketten werd bestookt. En in januari van dit jaar kwam Obama
tussenbeide toen het er naar uit ging zien dat het Israëlische leger definitief een eind ging maken aan het
terreurbewind van Hamas in Gaza. In de zestig jaar van Israëls bestaan heeft de Joodse staat steeds weer
ervaren door zijn ‗vrienden‘ in de steek gelaten te worden, in het bijzonder in de oorlogen waarbij het
voortbestaan van Israël in het geding was.
Israëls premier Netanyahu heeft gezegd geen tegenstander te zijn van de creatie van een 'Palestijnse Staat'
maar verbond daar wel een aantal keiharde voorwaarden aan. Zo eist hij dat de Palestijnen expliciet
erkennen, dat Israël een Joodse staat is, die altijd zal blijven bestaan en dat ze alle terreuractiviteiten
moeten opgeven. Ook moet de toekomstige Palestijnse staat volledig gedemilitariseerd zijn, en mogen de
Palestijnen geen defensieverdragen afsluiten met andere landen. 'Een publieke erkenning van Israël als
Joodse staat is een voorwaarde voor regionale vrede,' aldus Netanyahu. Daarnaast benadrukte hij dat
Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van de Joodse zal blijven en het Joodse Tempelplein eveneens onder
Israëlische soevereiniteit zal blijven. Obama zei al in een eerder stadium dat Jeruzalem in de toekomst van
de Arabieren zal zijn. Het PA/PLO regiem in Ram-allah reageerde furieus op Netanyahu's de toespraak. 'In
geen duizend jaar accepteren wij Israël als Joodse staat,' was hun reactie op het eisenpakket van
Netanyahu. Ook Hamas heeft direct laten weten niet met Netanyahu's voorwaarden akkoord te zullen gaan.
De door de wereldleiders veel geprezen Mahmoud Abbas
De bemoeizucht van Obama en zijn lakeien met het Bijbelse land, neemt ergerlijke
vormen aan. De wereld is duidelijk in haar eindtijdfase aangekomen. Obama‘s
toespraak in Caïro was een totale overgave aan de islam en een dramatische aanval
op Israël. Israël lijkt niet meer van plan om met de handen over elkaar toe te zien, hoe
de internationale gemeenschap grote stukken land overgeeft aan een bende
moslimdieven en terroristen, zoals in 2005 met het ontruimen van Gaza is gebeurt. De
jarenlange diplomatieke pogingen van Israël om iets met het PA/PLO regiem af te
spreken, zijn allemaal stuk gelopen. Israëls minister van Buitenlandse Zaken Avigdor
Lieberman herinnerde er aan dat het land-voor-vrede proces reeds 15 jaar duurt en
dat de verschillende Israëlische regeringen hun goede wil hebben getoond om delen van hun eigen aloude
thuisland op te geven. Maar tot dusver hebben onze handreikingen geen enkel resultaat opgeleverd
vanwege de voortdurende onwil van de ‗vredespartner‘.
Jozua 21:43-45 Zo heeft de Here aan Israël het gehele land gegeven, dat Hij gezworen had hun
vaderen te zullen geven; zij namen het in bezit en gingen er wonen. En de Here gaf hun aan alle zijde
rust, geheel zoals Hij hun vaderen gezworen had; niet één van al hun vijanden heeft voor hen kunnen
standhouden; al hun vijanden gaf de Here in hun macht. Niet één van alle goede beloften, die de Here
aan het huis van Israël had toegezegd, is onvervuld gebleven; alles is uitgekomen.
En zo zullen ook de eindtijdprofetieën in vervulling gaan en zal de wereld gaan ervaren wat het is om de
God van Israël te negeren en Zijn volk te vervloeken.
Website Amerikaans Consulaat Jeruzalem negeert bestaan Israël
Wat velen niet weten is dat de Verenigde Staten een officieel Consulaat in Jeruzalem hebben. De website
van dit Consulaat doet voorkomen alsof Samaria en Judea al reeds Palestijns grondgebied zijn en
Jeruzalem de hoofdstad van een Palestijnse staat. Het negeert brutaalweg de Joods/Israëlische
connectie met Jeruzalem en negeert zelfs het bestaan van Israël. Het functioneert als een ambassade
voor de staat Palestina, terwijl deze nog niet bestaat. De website van dit Consulaat geeft geen enkele
indicatie van samenwerking of overleg met Israël. De Joodse staat wordt volledig doodgezwegen. Het
gaat hier niet om de een of andere anti-Israëlische NGO (Niet Gouvermentele Organisaties) maar om een
doelbewust beleid van Washington. De website geeft informatie in het Engels en Arabisch, niet in het
Hebreeuws. Het nieuws en de aangeboden diensten zijn hoofdzakelijk gericht aan de Palestijnen.
http://jerusalem.usconsulate.gov/ http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=106489
Een woordvoerder noemde de medewerkers van het Consulaat vertegenwoordigers voor het Palestijnse
regiem. Een van hun taken is de Joodse bouwactiviteiten in Oost Jeruzalem en in Samaria/Judea
nauwgezet in de gaten te houden. Ook blijkt dat medewerkers van het Consulaat dikwijls weigeren zich bij
Israëlische controleposten te legitimeren of zelfs maar de ramen of deuren te openen. Recent gedroegen
de inzittenden van een konvooi van 5 auto‘s van het Consulaat zich zo agressief dat een van de auto‘s
zelfs over een Israëlische militair dreigde heen te rijden. Ook werden er door de inzittenden onzedelijke
gebaren naar vrouwelijke militairen gemaakt. Daarnaast blijken ze dikwijls Palestijnen te vervoeren die
niet zonder toestemming van de Israëlische overheid tussen Jeruzalem en Samaria mogen reizen. In
januari 2008 weigerde Keith Dayton en de consul-general Jacob Walles hun ramen te openen en zich te
identificeren bij een controlepost in Samaria.
http://www.israeltoday.co.il/default.aspx?tabid=178&nid=20250&sk Vanwege deze voorvallen vond er
begin januari 2010 op verzoek van Israël een gesprek plaats tussen Tim Laar, hoofd van de beveiliging
van het Consulaat, en Israëlische veiligheidsfunctionarissen. Laar suggereerde daarbij dat alle Joodse
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inwoners in Samaria en Judea (settlers) potentiële moordenaars zijn. Hij weigerde te voldoen aan het
verzoek van Israël om medewerking bij de controleposten. Laar: Ik wil niet dat uw controleurs onze auto‟s
controleren. Wat wanneer daar settlers onder zitten? Ik wil niet dat mijn mensen eindigen zoals Rabin‟
daarbij refererend aan de moord op de voormalige Israëlische premier Yitzhak Rabin. Wat een arrogantie
en wat een ongehoorde brutaliteit.
Obama stelt verplaatsing Ambassade naar Jeruzalem opnieuw uit
Obama heeft besloten de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem
opnieuw uit te stellen. Dat deden zijn voorgangers Bill Clinton en George W.Bush ook al omdat „erkenning
de veiligheid van de VS in gevaar zou kunnen brengen‟ zo werd gezegd. Een woordvoerder van het Witte
Huis verklaarde dat het beleid onveranderd is en dat de beslissing over de status van Jeruzalem pas
genomen wordt tezamen met een alomvattende vredesregeling met de Palestijnen en de Arabische wereld.
Het Amerikaanse Congres besloot in 1995 naar aanleiding van de ―Jeruzalem Embassy Relocation Act
(S.2737) dat de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem overgeplaatst diende te worden. George W.Bush
maakte de verplaatsing zelfs tot onderdeel van zijn verkiezingscampagne en beloofde zodra hij gekozen
was, daar ogenblikkelijk werk van te maken. Het resultaat is bekend! Bij zijn bezoek aan het Witte Huis
afgelopen zomer, bracht de Israëlische premier Netanyahu de kwestie onder de aandacht bij Obama. Deze
gaf echter brutaalweg te kennen dat Israël Jeruzalem dient op te geven. Het officiële standpunt van de VS
is dat het oostelijk deel van Jeruzalem als ‗bezet gebied‘ beschouwd wordt. Zeven Amerikaanse senatoren
waaronder zes Republikeinen en een onafhankelijke senator, hebben een wetsvoorstel ingediend om een
einde te maken aan dit theater. De betrokken senatoren vinden dat het tijd wordt dat de VS het soevereine
recht van Israël op Jeruzalem erkent. Maar hier is verder niets meer van vernomen.
Jeruzalem is uniek onder de steden van de wereld, maar ook maakt het haar tot een voortdurend brandpunt
van botsende volken en religieuze belangen. In 1967 heroverde Israël het oostelijk deel van de stad op
Jordanië en annexeerde die. In 1980 nam de Knesset de Jeruzalemwet aan, waarmee de stad tot
ondeelbare hoofdstad van Israël werd uitgeroepen. De Israëlische annexatie werd door de Veiligheidsraad
van de Verenigde Naties door middel van Resolutie 476 en Resolutie 478 verworpen. Men noemde de
Israëlische maatregel onwettig en eiste dat die zou worden teruggedraaid, de stemverhouding was 99 tegen
0. Maar historisch gezien is het volkomen duidelijk van wie deze stad is. Een ieder die de Bijbel kent weet
dat de verbondenheid van de Joden met Jeruzalem uniek is en onvergelijkbaar met welk ander volk dan
ook. De wereldleiders negeren het onbetwistbare Joodse recht op het land en omarmen de fantastische
onzin van een islamitisch-religieus recht en de leugenachtige aanspraak op de Heilige Stad. Allen die Israël
het recht op deze stad ontzeggen, zullen gaan ervaren wat het is om de God van Israël te trotseren.
Zoals de machtigen der aarde destijds geprobeerd hebben de Indianen, kortom alle niet passende
elementen uit te roeien, zo zijn ze thans bezig onder genot van kaviaar, champagne en subtiele moppen,
met het verkwanselen van Israël‘s erfrecht. Het desastreuze beleid van de wereldleiders ten aanzien van
Israël, zal een ongekend oordeel tot gevolg hebben. Waar halen ze de arrogantie vandaan de grenzen van
Israël te willen veranderen die door God zijn gesteld? God zal een rechtszaak beginnen tegen de volken
waaronder Hij de Joden verstrooid heeft, om- zoals Hij zegt- deze volken weg te vagen maar aan het volk
Israël heeft God een prachtige toekomst beloofd.
Massaal protest tegen Obama in Washington
De Amerikaanse pro-Obama media melden dat er op 12 september 2009 tussen de 60 á 70.000
demonstranten naar Washington waren gekomen om te protesteren tegen het beleid van hun leider. De
deelnemers werden meestal op een tendentieuze, negatieve manier afgeschilderd als 'conservatieven' en
zelfs 'rechts extremisten'. Volgens sommige onafhankelijke persbureaus waren er echter ruim een miljoen
Amerikaanse burgers op de been, een heel ander aantal dus dan de reguliere media. Zij zijn de
„ongehoorde toename van de overheidsbemoeienissen en het aan banden leggen van vrijheden‟ meer
dan zat. De demonstranten lieten duidelijk hun ongenoegen blijken en op protestborden werd Obama
onder meer als Hitler afgebeeld. Ook de Nederlandse pro-Obama media berichtten, dat er slechts enkele
'tienduizenden' mensen op de protestdemonstratie waren afgekomen.
De door de gevestigde media sterk gebagatelliseerde anti-Obama protesten zijn vooral te wijten aan het
feit, dat dezelfde eliteclub die Barack Obama gebruikt voor het tot stand komen van de Nieuwe Wereld
Orde, de eigenaren zijn van vrijwel alle nieuwsmedia in de wereld. Niet zelden worden journalisten, die
wel oprecht en eerlijk verslaggeving van de nieuwsfeiten willen doen, teruggefloten van hogerhand, en
krijgen ze bij herhaalde 'politiek incorrecte' standpunten te horen dat
ze hun berichtgeving moeten aanpassen, of dat ze anders hun baan
verliezen. Voor meer informatie zie:
http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=109628
Massaal protest tegen Obama in Washington
Obama wordt nu al één van de grootste massaleugenaars van onze
tijd genoemd en men ziet in hem een vrijwel exacte herhaling van de
opkomst van Adolf Hitler.
Het is overduidelijk dat er in de Verenigde Staten een groep aan de
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macht is, die alle regels met voeten treden. Het groeiende aantal protestdemonstraties in de VS tegen de
alsmaar verder gaande economische afbraak en tegen de biljoenen-bailouts van de banken, en zijn
Heath Care plannen, zijn tekenen aan de wand. Amerikanen die een beroep willen doen op hun
grondwettelijke rechten, worden beschouwd als een bedreiging, en door de regering Obama gekenmerkt
als potentiële 'binnenlandse terroristen'. Er komt een civiele veiligheidsmacht, die onderdeel zal vormen
van zijn doelstelling om alle Amerikanen te ontwapenen en een politiestaat te creëren. Obama probeert
met verdraaide economische statistieken, halve financiële waarheden en hele budgettaire leugens, de
burger een rad voor ogen te draaien. De regering Obama probeert wanhopig de totale ineenstorting nog
zo lang mogelijk uit te stellen, maar van voorkómen is absoluut geen sprake meer. Volgens Henry
Kissinger zal onder Obama de Nieuwe Wereld Orde definitief worden ingevoerd.‟Ik denk dat zijn taak is
het ontwikkelen van een nieuwe strategie waarbinnen een Nieuwe Wereld Orde kan worden gecreëerd.‟
Nobelprijs voor de vrede voor Obama
Inmiddels heeft meneer ook al de Nobelprijs voor de Vrede op zak. Obama wordt door velen al als een
soort ‗Messias‘ gezien en daar heeft het Noorse Nobelprijs Comité in een dolle klucht de titel ‗Prince of
Peace‘ aan toegevoegd. Het wordt allemaal nog belachelijker als men bedenkt dat de inschrijftermijn
voor de Nobelprijs voor de Vrede eindigde op 1 februari van dit jaar, elf dagen na het ingaan van
Obama‘s officiële ambtstermijn. Nauwelijks een week nadat hij diep in het stof moest bijten omdat zijn
steun voor de olympische aspiraties van zijn thuisstad Chicago op een totale deceptie uitliep, kende de
Noorse jury de prijs aan hem toe vanwege zijn inspanningen op het gebied van internationale diplomatie
en de samenwerking tussen de volkeren. Ook was het Nobelprijs Comité met de Noor Thorbjörn Jagland
aan het hoofd, vol lof over Obama‘s plan om te komen tot nucleaire ontwapening en het schrappen van
het door Rusland fel bekritiseerde anti-raketschild in Europa. Jagland verklaarde dat Obama een „nieuw
klimaat heeft geschapen in de internationale politiek en dat slechts zeer zelden een persoon in dezelfde
mate als Obama de aandacht van de wereld heeft getrokken en zijn volk hoop op een betere toekomst
gegeven.‟ Obama‘s opmerkingen over nucleaire ontwapening is natuurlijk een theaterstuk om de
wereldopinie te paaien. Zo probeert hij de gunst van de wereldbevolking af te dwingen. Volgens officiële
tellingen bezit de Verenigde Staten 10.000 kernbommen. In Nederland, Duitsland, Engeland, Italië,
België en Turkije liggen nog steeds 480 Amerikaanse kernwapens opgeslagen.
De ‗prins van de vrede‘ maakt op deze afbeelding het dubbele El Diablo gebaar, ook wel ―Heil Satan‖.
Het besluit om de prijs uit een lijst van 205 kandidaten aan hem toe
te kennen wekte bij vriend en vijand grote verbazing. Een
misplaatste pr-stunt van het Noorse Nobelcomité en de ―slechtste
keuze uit de geschiedenis‖ aldus een greep uit de Noorse reacties.
Zijn toespraak in Caïro in de zomer van 2009 wordt door het
Nobelprijs Comité gezien als een grote doorbraak in de toenadering
tot de islamitische wereld. Dat mag zo zijn maar hij zei ook het
Arabische gezichtspunt te omarmen dat Israël een 'vreemde' -en
daarom niet te rechtvaardigen- indringer is in de Arabische wereld.
Sterker nog: in plaats van de Arabische afwijzing van Israël aan te vallen, legitimeerde hij deze juist. Zijn
opmerkingen over Israël werden gekenmerkt door feitelijke en morele oneerlijkheid, die slechts in dienst
stonden van zijn eigen politieke doelstellingen. Wat hebben dergelijke uitspraken met ‗vrede‘ van doen?
Obama,s anti-Israël politiek heeft er voor gezorgd dat nog maar een zeer gering aantal Israëliërs achter
hem staan.
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1254861907276&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull
http://www.hln.be/hln/nl/2002/Dossier-Obama/article/detail/1013284/2009/10/09/Amerikaanse-presidentObama-krijgt-Nobelprijs-voor-Vrede.dhtml#
Oorlog Sjeik Obama met zijn Nobelprijs voor de vrede.
Aartsbisschop Gabriel Charles Palmer-Buckle uit Ghana, één van de Afrikaanse
bisschoppen die een vergadering in het Vaticaan bijwoonden, sprak van "een
goddelijk plan achter de verkiezing van Obama.‖ "Het is alsof het Bijbelse verhaal
over Jozef zich herhaalt die als slaaf aan Egypte werd verkocht en als de hoogste
ambtenaar eindigde.‖
http://www.breitbart.com/article.php?id=D9B6AQ5O0&show_article=1 In de
Verenigde Staten is echter met stomme verbazing gereageerd op de toekenning
van de prijs aan hun president mede doordat hij in Irak en Afghanistan oorlog aan
het voeren is. Ook zijn Amerikaanse militairen en geheim agenten in grote mate
betrokken bij geheime operaties elders in de wereld waaronder in Jemen. Het was Obama zelf die
toestemming gaf voor deze operaties. Terwijl Obama in het buitenland nog altijd hoog wordt gewaardeerd
en beschouwd als een inspirerende persoonlijkheid, is in zijn eigen land, de blinde liefde voor hem en zijn
populariteit wegens de steeds erger wordende financiële crisis en allerlei impopulaire maatregelen fors
gedaald is en sneuvelen er in toenemende mate Amerikaanse militairen in Afghanistan.
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Barack Obama geeft Mary Robinson een onderscheiding
In augustus 2009 is onder meer oud-president van Ierland Mary Robinson door Barack Hoessein Obama
onderscheiden met de ‗Medal of Freedom‘. Dit is de hoogste burgerlijke onderscheiding in de Verenigde
Staten. Onder de gelukkigen was ook de Zuid-Afrikaanse bisschop Desmond Tutu. Met deze
onderscheidingen worden mensen geëerd die onder meer grote verdiensten hebben voor de
wereldvrede. ― Ieder van hen zag dat de wereld niet perfect was en begon iets te doen om haar te
verbeteren,” aldus Obama. http://www.realizingrights.org/?option=content&task=view&id=433 Robinson
had als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties van 1997 tot 2002 onder
meer ‗schendingen‘ van de rechten van de Palestijnen aan de kaak gesteld. De gelukkigen zijn uitvoerig
in de westerse media in het zonnetje gezet. Mary Robinson staat al jaren bekend als een felle anti-Israël
lobbyist. Het bewijsmateriaal daarvoor is ruimschoots voor handen.
http://www.onejerusalem.org/2009/08/obama-to-bestow-highest-award.php. De onderscheiding van
Obama laat opnieuw zien dat Israël besmeuren een lonende zaak is waar eer en aanzien mee kan
worden geoogst. Protesten van Joodse zijde voor de merkwaardige beslissing van Obama vonden geen
gehoor. Wel zei het Witte Huis dat Obama niet met alles wat zij gedaan heeft akkoord is, maar wilde haar
prijzen voor de manier waarop ze de rechten van vrouwen heeft verdedigd.
Mary Robinson heeft haar positie als president van Ierland en als Hoge Commissaris voor de
Mensenrechten van de Verenigde Naties, gebruikt om haar ranzige gevoelens ten aanzien van Israël
uitvoerig te etaleren. Zij heeft met haar activiteiten de anti-Israëlische wereld die de Joodse staat het liefst
van het wereldtoneel zien verdwijnen, een forse duw in de rug gegeven. In haar hoedanigheid als
president van Ierland, voorzag zij aartsterrorist Jasser Arafat van miljoenen dollars steun die werden
gebruikt voor terroristische aanslagen op voornamelijk Israëlische burgerdoelen.
Mary Robinson bij Arafat op bezoek
Robinson,s grootste rol op het wereldtoneel was als voorzitter van
Wereld Conferentie tegen Racisme, rassendiscriminatie, en xenofobie in
Durban in 2001 waarbij 160 landen vertegenwoordigd waren. Daar
legaliseerde zij de haat tegen de Joodse staat. De planning kwam van
haar, zij runde de hele conferentie. Durban ontaarde van het begin tot
het einde in een regelrecht antisemitisch haatfestijn, met verwijzingen
naar Hitler en cartoons van Joden met haakneuzen en bloed dat van hun
handen droop. De voormalige VN baas Kofi Annan had in zijn
openingstoespraak zware kritiek op Israël en maande de Joodse staat op
te houden de ‗holocaust‘ als excuus te gebruiken voor zijn daden: "We kunnen niet van de Palestijnen
verwachten dat zij dit (de holocaust) accepteren als de reden dat hen zoveel onrecht wordt aangedaan:
bezetting, blokkades en buitenrechtelijk doden", aldus Annan. Al tijdens de voorbereidingen klonk het
antisemitisme en anti-Israël geschreeuw luid uit de monden van Arabische en Islamitische elementen en
werd vastgesteld dat zionisme een vorm van racisme is en dat Joden sowieso niet deugen. Joden werden
gediscrimineerd en het zwijgen opgelegd. Deelnemers die hiertegen protesteerden werden onder meer
uitgemaakt voor ‗Zionist pigs lovers‘. Een beschamende gebeurtenis. Onder de antisemitische folders die
vrijelijk op de conferentie werden uitgedeeld was er een met een portret van Hitler en de tekst: ―Wat als ik
had gewonnen‖ en ―Er zou GEEN Israël zijn en GEEN ‗Palestijns‘ bloedvergieten."
Robinson werd gebrek aan leiderschap verweten waardoor de conferentie compleet ontaarde. Ze deed
nog wel pogingen om zich te distantiëren van de haatuitingen, maar toen was het kwaad al geschiet. Op
boekentafels in het conferentiecentrum werden antisemitische werken verkocht, waaronder de
"Protocollen van de Wijzen van Zion". Duizenden militante moslims hielden demonstraties, waarin
hakenkruizen, antisemitische prenten en leuzen werden meegedragen. Kritische opmerkingen in de
richting van Israël door de voormalige aartsterrorist Jasser Arafat en Kofi Annan,
werden met lang en luid applaus door de plenaire vergadering ontvangen.
Op 5 december 2001 vond er opnieuw een conferentie plaats onder leiding van
de VN. Deze keer was de Zwitserse stad Genevé plaats van handeling. Hierbij
waren honderdveertien landen vertegenwoordigd waaronder ook een PA/PLOdelegatie. Hier beschuldigde Robinson Israël van stelselmatige schendingen van
het internationale recht. Verder hekelde zij de afsluiting van steden en dorpen,
de vernieling van het land en het onthouden aan ‗Palestijnen‘ van het recht op
onderwijs en gezondheidszorg. De Arabieren stelden voor een Tribunaal op te
zetten waar Israël veroordeeld zou kunnen worden voor oorlogsmisdaden. De
organisatie zei van tevoren maatregelen te hebben genomen om te voorkomen
dat de conferentie zou ontaarden in een anti-Israël hetze. Maar deze maatregel
bleek geen enkel effect te hebben.
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Eindtekst
Hij werd in 2008 zowel in eigen land als over de hele wereld massaal toegejuicht en bewierookt maar op
3 november 2010 lieten zijn landgenoten hem massaal vallen. Twee jaar Barack Obama hebben van de
VS precies het tegenovergestelde gemaakt van wat hij beloofde. Het land stort steeds dieper de
economische en financiële afgrond in en is scherper verdeeld dan ooit, mede omdat Obama gebruikt
maakt van verontrustende racistische tactieken die bepaalde bevolkingsgroepen -zoals latino's, zwarten
en illegalen- opzetten tegen de 'vijand', de 'blanke' Republikeinen. Een groot deel van de Amerikaanse
bevolking heeft hem duidelijk gemaakt dat ze hem spuugzat zijn. Een meerderheid van de Amerikanen
is de transformatie van hun land tot een Marxistische staat waarin private bedrijven feitelijk werden
genationaliseerd, een uiterst omstreden gezondheidszorgplan dat bijna niemand wilde toch werd
doorgedrukt en biljoenen dollars werden uitgegeven aan bailouts van banken en tot nu toe vrijwel
zinloos gebleken economische stimulansen, beu te zijn. De massamedia zijn op enkele uitzonderingen
na altijd éénzijdig pro-Obama geweest. Eén van de redenen is dat de media wereldwijd grotendeels
gecontroleerd wordt door een extreem linkse, pro-islamitische elite die streeft naar globalisme, de
ondergang van Amerika als supermacht, het doen verdwijnen van Israël en het opzetten van een
socialistisch één-wereld systeem. Ook in de VS doen de media er daarom alles aan om conservatieve
Republikeinse kandidaten zwart te maken.
De naam Barack Hoessein Obama valt te herleiden naar zowel de Hebreeuwse als Griekse grondtekst
van de Bijbel, ‗Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen‟. Lucas 10:18. De naam Barack
betekent in het Hebreeuws (Baraq) ‗bliksem‘. Ook in het Grieks betekent Barak ‗bliksem‘. De Hebreeuwse
term ‗bama‘ wordt gebruikt als referentie naar de ‗hoogten‘ van de hemel, zoals in Jesaja 14:14. Dit wordt
in dat hoofdstuk direckt in verband gebracht met de val van Lucifer, satan. Barack O Bama vertaalt zich
vanuit het Hebreeuws dan ook als ‗Bliksem van (uit) de hemel, ‗In Lukas 10:18 heeft Jezus (indien
Hebreeuws sprekend) daarom letterlijk gezegd: ‗Satan Baraq O Bama‘. Obama's presidentiële Cadillac
heeft als bijnaam 'Het Beest' gekregen. De codenaam van de geheime dienst voor Obama is 'De
Afvallige' (RENEGADE) Bronnen:
Bronnen: Dit artikel is een samenvatting van teksten uit tientallen artikelen, die voor een deel te vinden
zijn op de site: http://xandernieuws.punt.nl/?r=1&id=480156 De informatie is met toestemming van
Xandernieuws overgenomen. Door op zijn site in de kolom (zoeken) de naam Obama in te toetsen vindt u
een uitgebreide serie artikelen over Obama met daarbij de bronvermeldingen.
Overige bronnen: http://www.cbn.com/cbnnews/us/2009/August/Medal-of-Freedom-Nominee-Labeled-AntiSemitic/ http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/UN/durban1.html http://brabosh.com/?s=Mary+Robinson
http://www.palestinefacts.org/pf_1991to_now_israel_durban.php
http://www.youtube.com/watch?v=vXMAnlMmEPw&eurl=http%3A%2F%2Fwww.weeswaakzaam.info%2F20
09%2F07%2Fbron-youtube.html&feature=player_embedded http://www.jnewswire.com/artcles/print/2664
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?apage=2&cid=1244035008682&pagename=JPost%2FJPArticle%2FS
howFull http://buildupzion.org/weblog/15-judea-and-samaria/287-obamas-rac .
http://sultanknish.blogspot.com/http://www.israeltoday.co.il/default.aspx?tabid=178&nid=18906&sk
http://www.israelunitycoalition.org/news/article.php?id=4098 http://www.onejerusalem.org/2009/05/melaniephillips-obama-prepa http://www.israeltoday.co.il/default.aspx?tabid=178&nid=18595&sk
http://wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageld=99664
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/131863 http://www.debka.com/headline.php?hid=6128
http://www.israeltoday.co.il/default.aspx?tabid=178&nid=19118
http://www.franklinterhorst.nl/Dossier%20Barack%20Hoessein%20Obama.htm

Nederlanders maken dodelijk griepvirus
ROTTERDAM - De VS maken zich zorgen nu Nederlandse onderzoekers erin zijn geslaagd een superdodelijke variant van het vogelgriepvirus te creëren. Amerikaanse deskundigen zijn bang dat terroristen
geïnspireerd raken.
Volgens de Volkskrant wordt uitgezocht of het wel wenselijk is om de onderzoeksgegevens te publiceren.
Ron Fouchier, hoogleraar virologie aan het Rotterdamse Erasmus MC, slaagde erin om de zeer
besmettelijke variant te maken van het vogelgriepvirus H5N1. Hij deed dat in opdracht van de Amerikaanse
gezondheidsautoriteit NIH.
De Amerikanen zijn nu bang dat de informatie in verkeerde handen valt en terroristen het virus als biologisch
wapen zullen inzetten.
En dan voornamelijk het stukje: ‖ Hij deed dat in opdracht van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit NIH‖
hier krijg ik een beetje de rillingen van aangezien er geen enkele Amerikaanse ―gezondheidsautoriteit‖ het
niet echt goed voor heeft met de mens. Riekt een beetje naar een nieuw Aids virus?
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Dossier Bill en Hillary Clinton
Door: Franklin ter Horst ( Aangemaakt oktober 2001) (Laatste bewerking: 3 oktober 2011)
William Jefferson (Bill) Clinton is weer helemaal terug op het wereldtoneel. Bill wenst
thans met William aangesproken te worden. Uit zijn recente inspanningen valt af te
leiden dat deze eens zo controversiële maar onverklaarbaar geliefde voormalige
president van de Verenigde Staten zijn zinnen heeft gezet op tenminste één nieuwe
titel: 'Redder der Wereld'. Om zich als zodanig te positioneren organiseerde Clinton op
15 september 2005 zijn eerste driedaagse conferentie bij de VN in New York, voor de
installatie van het ―Clinton Global Initiative‖ (CGI). Hierbij waren een groot aantal
wereldleiders aanwezig. De Chinese krant South China Morning Post schreef;
“Clintons plannen zijn groots, maar kan hij de wereld redden?” Clinton wil zijn CGI
gebruiken om „de wereld te genezen van zijn wonden‟ zoals hij dat omschrijft. De
punten waar de conferentie om draaide waren: “Beëindiging van de armoede op
aarde, het gebruik van de godsdienst als een kracht voor verzoening en oplossing van
conflicten, het invoeren van nieuwe zakelijke strategieën en technologieën om verandering van het klimaat
tegen te gaan, en het versterken van de regeerbaarheid van de wereld."
Het gaat om onderwerpen die het bijzonder goed doen bij een deel van de wereldbevolking, dus is succes
verzekerd. Het is natuurlijk mogelijk dat het allemaal niet zo mooi is als het lijkt. Conservatieve blogger en
radiopersoonlijkheid Shaun Pierce merkt profetisch op: "Achter Clintons internationale activiteiten zitten
politieke motieven." Het zou kunnen zijn dat het Clinton Global Initiative slechts het voorwerk is voor de
uiteindelijke greep naar de macht, wat niet als een verrassing zou komen. Volgens Clinton moet zijn
toekomstige rol in de wereld gezien moet worden als die van een soort ‗priester‘. Op diverse Amerikaanse
internetsites wordt hij daarom al als zodanig afgebeeld.
Clintons ideeën worden gesteund door ondermeer koning Abdullah II van Jordanië, de voormalige Franse
president Chirac, de voormalige Britse premier Tony Blair, Dick Parsons van Time Warner, Rupert Murdoch
van News Corporation en Howard Schulz van Starbucks.
http://www.clintonglobalinitiative.org/NETCOMMUNITY/Page.aspx?&pid=346&srcid=-2
Naar welke nobele resultaten Clinton ook mag uitzien, conservatieven en mensen die tegen abortus zijn,
kunnen ervan op aan dat, wat Clintons beweegredenen ook zijn om de wereldvrede te bereiken, deze
geenszins zullen lijken op een bouquet mooie rozen. Hij noemt bijvoorbeeld abortus een ‗fundamenteel recht
van vrouwen‘. Gedurende zijn hele presidentstijd probeerde hij abortus in het verplichte nationale
ziekenfondspakket te krijgen, hij sprak tweemaal zijn veto uit tegen wetten die probeerden de barbaarse
abortusmethode op volkomen levensvatbare kinderen, uit te bannen. Clinton tegenstanders beweren dat hij
een destructieve natuur bezit wat betreft het menselijk leven. Op 30 juli 1999 meldde Conservatieve News
dat de Clinton-administratie meer heeft gedaan aan het bevorderen van rechten voor homoseksuelen dan
wie dan ook. Hij steunde actief de beweging voor rechten voor homo's en ook overhandigde hij honderden
miljoenen dollars belastinggeld aan internationale fondsen om de groei van de bevolking onder controle te
houden, waaronder International Planned Parenthood. Velen noemen hem de "abortuspresident". En dit is
dezelfde man die ‗president van de wereld‘ wil worden. Het recht op abortus is ook één van de VNdoelstellingen voor alle landen in de wereld.
John F.Harris, journalist bij de Washington Post, schrijft in een artikel op 1 juni 2005 dat Bill Clinton streeft
naar de rol van ―President van de Wereld‖. Door zijn verleden, zijn huidige manier van optreden en zijn
plannen, is hij voor velen één van de wegbereiders van de komende antichrist. Het is op zijn minst
verbazingwekkend dat Clinton overal waar hij komt, met open armen wordt ontvangen. Het was (eind 1999)
toen de New York Post aan haar lezers vroeg een top tien lijst samen te stellen van meest verfoeilijke
personen van de laatste honderd jaar. Op deze lijst staan naast de namen van Adolf Hitler en Jozef Stalin,
ook die van Bill en Hillary Clinton. Hillary stond zelfs op de zesde plaats. Vandaag kijkt William er al niet
eens meer raar van op dat hij wordt toegeroepen met kreten als: ―Wij willen een koning als Clinton‖ en
―Clinton, Clinton, leider van het Universum, vredestichter‖
Ook de Britse prins Charles meent dat het zijn taak is ‗de wereld te redden‘. Hij gelooft dat hij voor dat doel
op aarde is geplaatst als toekomstig koning. ―Ik wil niet dat mijn kleinkinderen of die van anderen later bij mij
langs komen en vragen: ―Waarom in godsnaam heb je niets gedaan? We lijken het besef te hebben verloren
over het inzicht in de natuur en het universum als een levend wezen.‖
Clinton is een grootmeester in het betoveren van de publieke opinie. Het is moeilijk om nog terug te denken
aan de obsessies van de oude Bill, namelijk buitenechtelijke relaties, meineed, het verdrijven van gevaarlijke
getuigen naar het buitenland of naar het graf, of het zich redden uit benarde posities met alle geoorloofde en
ongeoorloofde middelen. Zijn regeerperiode stond in het teken van manipulatie, bedrog, corruptie en
schandalen. Hij zou volgens een uitgave van The Mc Alvany Intelligence Advisor, intiem contact hebben
gehad met tientallen jonge vrouwen. Dozijnen van hen hebben geprobeerd hem officieel aan te klagen, maar
zijn hiervan met geld, een goede baan of dreigementen weerhouden. Volgens zijn critici is Clinton bezeten
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van macht en vrouwen, en weet hij geen onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Het gaat dus niet
alleen om een seksschandaal en een onbetrouwbare politicus. Volgens Mc Alvany heeft hij maar liefst elf
keer onder ede gelogen. Verder bestaan er 13 getuigenverklaringen over drugsgebruik (cocaïne) door
Clinton in een filmdocumentaire die "The Clinton Chronicles" heet. Clinton en zijn vrouw hebben zichzelf op
allerlei listige manieren verrijkt door transacties en schenkingen als dank voor hulp in gevallen van
belastingontduiking, enz, door diverse bedrijven. Al deze beschuldigingen zijn teruggevonden in
krantenknipsels, rapporten en boeken, zoals: "Obstruction of Justice" en "Bill Clinton‘s Rise To Power".
Niet minder dan 21 relaties kwamen onder verdachte omstandigheden om het leven‘ aldus het artikel in de
New York Times. Jerry Parks, hoofd van Clinton‘s veiligheidsteam, is gevonden met een schotwond in zijn
hoofd. Zelfmoord!!! Parks was bezig met een uitgebreid onderzoek en het aanleggen van een dossier over
Clinton‘s misdadige activiteiten. Het dossier is na zijn dood verdwenen. Ed Willey, die zich had bezig
gehouden met het verwerven van fondsen voor Clinton, werd in 1993 dood gevonden, diep in de bossen van
Virginia. Zelfmoord!!! Willey stierf op dezelfde dag dat zijn vrouw Kathleen met het verhaal kwam dat
Clinton haar had betast in de Oval Office van het Witte huis. De details staan allemaal in het boek van
Willey: ―Target: Caught in the Crosshairs of Bill and Hillary‖. Voor meer informatie, klik ook eens op:
http://www.worldahead.com/titles/target.php
Het boek van Kathleen Willey
Kathleen Willey verteld in haar boek uitvoerig wat er zich allemaal in de Oval
Room van het Witte Huis heeft afgespeeld. Volgens Willey ziet Clinton vrouwen
slechts als seksuele objecten. Zij noemt de Clinton‘s arrogante niets ontziende
machtswellustelingen. Ondanks de stortvloed aan bewijsmateriaal blijven de
meeste Amerikanen doof en blind voor de criminele escapades van de twee. Zie
lijst van mensen die op mysterieuze wijze om het leven gekomen zijn in de tijd
dat Clinton gouverveur was van Arkansas en later president van Amerika.
http://www.etherzone.com/body.html
Ook zou hij betrokken zijn geweest bij de grootste gouddiefstal aller tijden. De
Clinton administratie zou in de jaren '90 namelijk zo'n 1,5 miljoen goudstaven in
Fort Knox, met een waarde van circa $ 500 miljard, hebben vervangen door
valse goudstaven - gemaakt van zogenaamd 'tungsten' (wolfraam, een zwaar
metaal) met een dun laagje goud erom heen. Volgens Jim Willie van 'The Golden Jackass'
http://www.goldenjackass.com/ heeft Clinton, met Robert Rubin als minister van Financiën, misschien wel
de HELE goudvoorraad van Fort Knox vervangen met 'tungsten' staven. De zaak van de (met wolfraam)
geharde Amerikaanse 'goud'staven, is voor het eerst in Hong Kong ontdekt. Willie zegt iemand te kennen
die in die dagen dienst deed bij de Amerikaanse militaire politie, en dat deze persoon wekenlang
eindeloze karavanen vrachtwagens met' onbekende lading' uit Fort Knox heeft zien vertrekken. Steeds
duidelijker wordt dat de Amerikaanse overheid en financiële markten geregeerd worden door een
gewetenloos misdaadsyndicaat.
http://www.stevequayle.com/News.alert/09_Money/091119.gold.market.breakdown.html
Vlak voordat Bill Clinton president werd, behoorde zijn vrouw Hillary tot de honderd meest invloedrijke
advocaten van de Verenigde Staten. Pas toen haar man president werd, gaf ze haar baan op. Bill
benoemde haar als voorzitter van een commissie die de gezondheidszorg moest reorganiseren, maar
Hillary hield zich nog met heel wat andere zaken bezig. Zo zou zij onder meer mede verantwoordelijk zijn
geweest voor de aanval op de geloofsgemeenschap van de Branch Davidion in Waco Texas op 19 april
1993. Vince Foster, voormalig raadgever van het Witte Huis en collega Hillary Clinton in Little Rock Rose
(advocaten kantoor), stierf door een schotwond in zijn hoofd, uitgelegd als Zelfmoord!!! Maar getuigen
vertelden een heel ander verhaal. Foster zou namelijk te veel hebben geweten over de schandalige
moordpartij van de FBI en andere organisaties op het hoofdkwartier van de geloofsgemeenschap ―Branch
Davidian‖ in Waco Texas op 19 april 1993. De bestorming vond plaats onder Clinton‘s presidentschap,
met zijn vrouw Hillary en Janet Reno -door Clinton op 11 februari 1993 aangesteld als minister van justitie
-in de hoofdrol.
Uit een zeer uitvoerige reconstructie blijkt dat er op grote schaal door overheidsdienaren is gelogen over
wat er werkelijk in Waco is gebeurd en zijn er talloze vraagtekens geplaatst over de lezing van de
Amerikaanse overheid. Bill Clinton‘s voormalige adviseur Dick Morris beweert dat Clinton zelf de opdracht
tot de invasie heeft gegeven. Volgens Morris is Clinton‘s betrokkenheid bij de moordpartij bewust
verzwegen. http://canadafreepress.com/index.php/article/22200 Er was sprake van leugenachtige
getuigenissen waaraan ook de traditionele helers van de Elite, de media hebben meegewerkt. De
Amerikaanse rechter Bill Johnston vertelde op 24 januari 2000 aan CBS, dat de reden dat hij zich als
officier van justitie uit de zaak Waco had teruggetrokken, hij niet meer wilde werken voor mensen die het
Congres misleiden over deze zaak. Het doel van de FBI was de locatie van de Branch Davidians met de
grond gelijk te maken om zo alle sporen van hun optreden uit te wissen. Verschillende onderzoekers zijn
tot de conclusie gekomen dat de FBI verboden gassen in de gebouwen heeft gespoten. Alles werd in
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brand gestoken en de wind deed de rest. 74 mannen, vrouwen en
kinderen, inclusief 12 kinderen jonger dan 5 jaar, stierven door
geweervuur of werden levend verbrand. Brandweerwagens die te
hulp kwamen werden door de FBI tegengehouden. De
verantwoordelijken voor dit drama zijn nooit ter verantwoording
geroepen. Leugens zijn op leugens gestapeld om de bevolking de
ware toedracht te onthouden.
Deze afbeeldingen stonden in de Amerikaanse pers met de tekst
―Waco, show time‖
Veel mensen geloven dat David Koresh, de leider van de Branch
Davidians verantwoordelijk was voor de dood van de 74 mensen, die
stierven in het vreselijke inferno in Waco. Wat de bevolking ook te
horen kreeg was dat de leider Koresh werd beschuldigd van
mishandeling en seksueel misbruik van de kinderen. In ijltempo
werden de Branch Davidians daarmee geclassificeerd als een
kwaadaardig sociaal gezwel dat zo snel mogelijk moest worden
uitgesneden. De lokale sheriff die regelmatig polshoogte ging nemen,
zegt echter nooit iets onrechtmatigs te hebben ontdekt. Er is
inmiddels heel wat bewijsmateriaal voorhanden waaruit blijkt dat niet
Koresh maar de FBI, de boel in de brand heeft gestoken. De
Davidians blijken koelbloedig te zijn vermoord door agenten acterend
onder de autoriteit van de Clinton-administratie. De gebeurtenis is
opnieuw in de openbaarheid gebracht in 1999 toen Michael McNulty
in een documentaire verklaarde, na grondig onderzoek te hebben
vastgesteld dat de FBI bepaalde vormen van gas heeft gebruikt, iets
wat door de FBI altijd is ontkent. De mensen van Waco studeerden de Bijbelse profetieën.
Er bestaat een enorme hoeveelheid informatie over de gebeurtenissen in Waco waaronder een
schokkende DVD onder de titel ―The shocking truth revealed‖ Waco the ―Rules of engagement‖.zie :
http://www.waco93.com/ Ook bestaat er een boek met als titel: Armageddon in Waco. Zie voor meer
informatie: http://www.mcgath.com/armag.html Een ander indrukwekkend boek komt van de hand
van Carol Moore, onder de titel The Davidian Massacre. Klik voor informatie op: Overview of Davidian
Massacre
Hillary Clinton
Hillary Clinton gaf er tijdens het presidentschap van haar man regelmatig blijk van aan de kant van de
PA-moslimterroristen te staan. Ook had ze als eens gezegd voorstander te zijn van een PA-staat nog
vóór het officiële Amerikaanse standpunt in deze. Tijdens een bijeenkomst in het huis van Arafat‘s
vriend Hani Masri in Washington pleitte zij zo enthousiast voor de ‗Palestijnse‘ zaak dat de gehouden
"Fundraising" spontaan meer dan 50.000 dollar opbracht. Reeds in de jaren tachtig was zij actief in de
New York Foundation, in het verwerven van fondsen ter ondersteuning van de voormalige PA/PLO
terreurbaas Jasser Arafat. In februari 1996 trad zij op als gastvrouw voor leiders van de Amerikaanse
Moslimraad voor Amerikaans islamitische betrekkingen die toentertijd bekend stonden als
steunverleners aan de terreurbeweging Hamas.
Hillary Clinton was in de tijd dat haar man zijn uiterste best deed delen van Israël te verkwanselen aan
de terreurbaas, te gast bij Arafat‘s vrouw Suha. Suha beschuldigde Israël van het gebruik van gifgas
tegen ‗Palestijnse‘ kinderen en het vergiftigen van het water. Hillary kreeg een golf van kritiek te
verduren omdat ze niet had gereageerd op deze volledig misplaatste aantijgingen.
Hillary Clinton en Suha Arafat
In februari 2002 was Hillary opnieuw in Israël, nu als gast van het
Ministerie van Toerisme. Ze bleek haar pro-Palestijnse houding
plotseling gewijzigd te hebben want ze weigerde de PA-gebieden te
bezoeken en betichtte terreur miljardair Arafat schuldig te zijn aan
het voortdurende geweld en de aanslagen op onschuldige
Israëlische burgers.,, Wat Israël ervaart, zal de hele wereld gaan
ervaren als wij dit brutale terrorisme niet bestrijden, sprak ze voor
een gehoor van Joodse organisaties.,, Arafat heeft als leider
gefaald, hij weet wie de terroristen zijn en wat zij doen, maar hij
doet er niets tegen". Ook beschuldigde zij Arafat van het oproepen
van haat jegens de Joodse bevolking en van connecties met Iran.
De veranderde opstelling van Hillary had slechts ten doel de Joodse bevolking van New York te paaien.
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Hillary stond in 1999 nog bekend als een van de most corrupt person in
America, (klik) en de sixth most evil person of the last millennium. (klik)
Aantoonbare feiten vertellen wie zij werkelijk is, hoe ze bereid is te liegen, te
tiranniseren te frauderen en te manipuleren in haar zucht naar macht. Hoe snel
feiten worden vergeten en meningen veranderen, bleek toen Hillary nauwelijks
twee jaar later werd gekozen tot senator van de staat New York. Een door
Quinnipicc University Polling Institute gehouden onderzoek in 2004 laat zien dat
64 procent haar nu ineens eerlijk en betrouwbaar te vinden en vind dat zij
krachtige leiderschapskwaliteiten bezit. Mevrouw Clinton wordt met name in
conservatieve kring gehaat. Men spreekt zelfs van een nachtmerrie. In hun ogen
heeft de geschiedenis geleerd dat deze vrouw staat voor alles wat slecht is.
Dominee Jerry Fallwell zei het tijdens haar verkiezingscampagne zo: De duivel
als kandidaat zou ongeveer dezelfde weerstand hebben opgeroepen”. Om de
christelijke kiezers te paaien, claimde zij ook christen te zijn. Om het Joodse volk
te paaien, zei ze pro-Israël te zijn. Diverse vorige presidenten claimden ook
christen te zijn en zeiden achter Israël te staan totdat ze zitting namen in het Witte
Huis. Zowel de regeerperiode van Bill Clinton als die van George W.Bush heeft in
het teken gestaan van het transformeren van een deel Gods land in een PAterreurstaat.
In een uitgave van WorldNetDaily van 14 november 2007 noemt Joseph Farah
Hillary Clinton een gevaarlijke en corrupte demagoog. Naast het boek van
Kathleen Willey, geeft ook L.Brent Bozell III in het boek Whitewash, een
ontluisterend beeld over het duistere leven van de beide Clinton‘s.
http://www.onenewsnow.com/2007/11/book_details_media_whitewash_o.php
Tijdens de Democratische voorverkiezingen in New Hampshire in 2008
was in de zaal waar Hillary haar overwinningsrede hield, een enorme
Amerikaanse vlag te zien die afwijkt van de normale vlag. Kijk eens
naar de twee afbeeldingen van de Amerikaanse vlaggen. Op de linker
afbeelding is de normale Amerikaanse vlag te zien met de punt van de
sterren naar boven. Op de rechter afbeelding, met daarop ook Bill
Clinton, staan de sterren met twee punten naar boven wat het ―Geit van
Mendez‖ pentagram voorstelt. Dit pentagram behoort tot één van
satan‘s symbolen, ook wel bekend als de horens van Lucifer.
Men zou zich nog kunnen voorstellen dat de vlag op de kop hangt,
maar dat is niet het geval want dan zou het deel met de sterren recht
onder komen te zitten en dat is bij de normale Amerikaanse vlag niet
zo.
Volgens wereldredder Bill Clinton is het mogelijk "de realiteit van de
geschiedenis van de mens te veranderen door systematische actie". En
dat is een waar woord dat William hier predikt! En systematische actie
is iets, waarin William heeft laten zien, dat hij goed, zeer goed is. Bill
Clinton is nog lang geen geschiedenis; hij heeft nog een wereld te redden.
Clinton bereist de wereld om de aandacht op zichzelf te vestigen. Wat velen
niet weten is dat William lid is van de Council on Foreigh Relations, de
Trilaterale Commissie en de Bilderbergers, drie organisaties die werken aan de
vestiging van de Nieuwe Wereld Orde. Clinton is eveneens ingewijd in de
bizarre geheime "Broederschap van de Dood Sociëteit" het genootschap Skull&
Bones ( Schedel en beenderen).
Clinton maakt er geen geheim van wiens fan hij is.
De organisatie is één van de onbekendste, doch invloedrijkste geheime
genootschappen in de Verenigde Staten. De mannen die zijn ingewijd geloven dat zij superieur zijn aan
alle mensen. Hun overtuiging is, dat zij door het ritueel van de inwijding de ‗vrucht van de boom des
levens‘ tot zich zullen nemen en dat zij zo als godmensen zullen worden. Ze voelen zich als een soort
halfgoden ver verheven boven de massa.Het logo van de Skull&Bones is een schedel met daaronder
twee gekruiste botten bekend van de piratenvlaggen. Onder het logo staat het cryptische getal 322,
hetgeen een verborgen verwijzing naar Genesis 3:22 is; waar staat dat de mens geworden is als God,
kennende goed en kwaad. En dat is het doel van deze mensen: goden worden.
Meneer de „priester‟ meneer de „president van de wereld‟ en de „messias‟ zoals hij ook al wordt
genoemd, is in jaar 2006, 60 jaar geworden. Hij zegt naar een oplossing te willen van alle religieuze
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conflicten in de wereld en denkt dit te kunnen verwezelijken d.m.v. een eenheidsreligie, een Wereldkerk!
Clinton‘s plannen zijn derhalve minder mooi dan ze lijken. Toen hij zijn toespraak hielt voor zijn tweede
presidentiele ambtstermijn, lag zijn hand op de Bijbel bij Jesaja 58:12 “En de uwen zullen de overoude
puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen:
Hersteller van bressen, herbouwers van straten.” Clinton betrok dit vers op zichzelf, proclamerend. “Dit
is mijn vers. Ik ben het waarover dit vers gaat” Deze godslasterlijke uitspraak heeft velen doen
geloven dat hij de aanstaande antichrist is die de wereld weer zal ‗verlossen‘ uit de chaos. De betrokken
Bijbeltekst gaat echter over de kinderen van Israël en de Hersteller van bressen is de komende
Messias, Jezus Christus, Koning der Koningen en niet William J. Clinton. Bill Clinton was ook
aanwezig bij de oprichting van ―Faith Foundation‖ door de vroegere Britse premier Tony Blair.
Clinton en Blair, voorvechters voor één wereldwijd religieus systeem.
De belangrijkste doelen van deze organisatie zijn: de religies
dichter bij elkaar brengen en armoede en oorlog tegengaan. Blair
wil net als Clinton, en vele anderen, de samenwerking tussen de
religies bevorderen op basis van de doelstellingen van de
Verenigde Naties die er op neer komen, alle religies te laten
samensmelten tot één wereldwijd religieus systeem. Dit religieus
systeem zal niets meer van doen hebben met de ware Gemeente
van Jezus Christus. Deze nieuwe religie zal niet alleen de politiek
van de antichrist en zijn assistent onderschrijven maar het zal ook
zorgen dat de wereldbevolking hen zonder gewetensbezwaren
trouw en aanbidding zal geven. Blair die momenteel speciaal gezant is voor het Midden-Oosten, is in
december 2007 lid geworden van de Rooms-Katholieke Kerk. Blair was lid van de Anglicaanse kerk, de
officiële Britse staatskerk. Britse media speculeerden al jaren over een eventuele overstap van Blair.
Diens vrouw Cherie is ook katholiek en ze voeden hun kinderen katholiek op. Kort voor zijn vertrek als
premier bracht hij nog een bezoek aan paus Benedictus XVI.
Clinton‘s regeerperiode stond in het teken van manipulatie, bedrog, corruptie en schandalen. In 2002
werd hij door de organisatie Judicial Watch, die jaarlijks een lijst uitbrengt van meest corrupte figuren,
tot de ―King of Corruption‖ benoemd. Zelfs de laatste uren van zijn presidentschap stonden in het teken
van ‗last-minute‘ gratie verleningen aan allerlei criminele kopstukken. De "Pardongate"- affaire, zoals de
media Clinton‘s handelingen noemde, heeft destijds geleid tot vernietigende commentaren in de New
York Times. Na Clinton ‘s vertrek uit het Witte Huis hebben een aantal van zijn naaste ex-medewerkers
en aanhangers toegegeven wat zijn vijanden al jarenlang beweren:,, de man is door en door corrupt".
De krant noemde Bill en Hillary Clinton een onethisch en vulgair echtpaar omdat ze iedereen die ooit in
hen geloofde, hebben bedrogen.In het Londense dagblad de Times schreef Lord William Rees-Mogg:
"Clinton is in elk opzicht een morele bankroetier. Vanaf „Little Rock tot in het Oval Hous‟, Clinton laat
een spoor van stank, verdorvenheid en corruptie achter". Hij merkt verder op, dat de ex-president
bezeten is van macht en vrouwen, maar dat hij geen onderscheid weet te maken tussen goed en
kwaad. Voordat Clinton president werd, toen hij nog in Arkansas woonde, zag hij de massale invoer van
cocaïne via de luchthaven van Mena door de vingers. Er waren ook gevallen van giften, leningen en
steekpenningen. Zijn vrouw, Hillary, werkte samen met corrupte collegae in een advocatenkantoor.
Allerlei documenten zijn spoorloos verdwenen.
Verschillende leidende figuren in de Democratische partij zijn zich van Clinton gaan distantiëren. Hij
bracht verschillende gewezen vrienden onherstelbare schade toe. Hij liet het arrestatiebevel intrekken
van de terrorist Abu Abbas, de man die in 1985 verantwoordelijk was voor de kaping van het
cruiseschip Achille Lauro. Tijdens deze kaping werd de invalide Amerikaanse jood Leon Klinghoffer
vermoord en in zijn rolstoel over boord gesmeten. Een zegsman van de Amerikaanse Ambassade in Tel
Aviv vertelde dat Clinton het arrestatiebevel had ingetrokken na een verzoek van de voormalige
PA/PLO-terreurbaas Jasser Arafat. Opmerkelijk is ook dat de figuren die hem naar de top hebben
geholpen waaronder David Rockefeller en Zbigniew Brzezinski later in het openbaar zware kritiek op
hem hadden. Clinton werd door de Monika Levinsky affaire, voor het aanzien van de hele wereld te
schande gezet maar hij kon desondanks zijn ambtstermijn gewoon uitdienen.
Tijdens zijn verkiezingscampagne voor het presidentschap stond de uitvoering van het doodvonnis op
de rol van een man die in zijn jeugd was geopereerd vanwege een hersentumor waardoor hij de
belevingswereld bezat van een kind van 7 jaar. Hij schafte zich een wapen aan, en schoot iemand dood
zonder te beseffen wat hij had aangericht. Na jaren van gevangenschap en gratieverzoeken, tekende
Bill Clinton als gouverneur uiteindelijk het doodvonnis.De man werd geëxecuteerd, hij begreep niet eens
wat er gaande was want hij wilde na de executie het toetje van zijn galgenmaal opeten!
De vrijmetselarij zag wel wat in hem vanwege zijn familiebanden met bepaalde samenzweerders. Zij
gaven hem toen hij van school kwam een baan als assistent van senator J. William Fulbright in
Arkansas. Zij schoolden hem aan de Georgtown Universiteit, een rooms onderwijsinstituut van de
Jezuïten. Dit stond onder leiding van professor Carrol J. Quigly, een bekend lid van de Illuminatie die

Nieuwsbrief nr. 140 – 29 november 2011 - pag. 94

hem de beginselen van "Het Plan" bijbracht. Na een studie in Engeland aan de Oxford Universiteit, waar
hij verder werd ingewijd in de plannen van de samenzweerders. Daarna werd hij door zijn superieuren
naar de Yale Universiteit gestuurd, waar hij rechten studeerde en waar hij lid werd van uiterst occulte
Skull & Bones Orde.Uiteindelijk werd hij gouverneur van de staat Arkansas met hulp van David
Rockefeller senior die hem later ook naar de "Top" lanceerde. In de Amerikaanse pers kreeg hij al snel
de naam "Slick Willie" (Gladde Willem), wegens zijn talent voor politiek bedrog, sluwheid, misleiding en
seksuele uitspattingen. Het waren de Bilderbergers die Clinton tijdens een Bilderberg conferentie in
Baden Baden in juni 1991 toestemming gaven een gooi naar het Amerikaanse presidentschap te doen.
George Bush senior was weliswaar hun grote favoriet, maar als hij zou falen met zijn campagne dan
hadden zij Clinton achter de hand.
Clinton en Israël
Clinton was één van de ‗architecten‘ van de op 13 september 1993 gesloten Oslo-akkoorden en is
daardoor mede verantwoordelijk voor de verschrikkelijke prijs die de kinderen van Israël hebben betaald
voor dit duivelse document. Het heeft Israël iedere veiligheid ontnomen, ondanks dat het grote delen
van het Bijbelse land Samaria en Judea aan de Palestijnse Arabieren heeft overgedragen. Op 14
december bevond Clinton zich in Gaza om temidden van ruim duizend Palestijnen de stemming mee
maken over het verwijderen van de vernietiging van Israël uit handvest. De hele wereld keek mee toen
alle gedelegeerden vóór opheffing stemden. Gejuich in het Westen maar Arafat deed niets en ging over
tot de orde van de dag. De voormalige terreurbaas is nooit van plan geweest het handvest te wijzigen of
welk gesloten akkoorden dan ook daadwerkelijk na te komen. Hij heeft nooit het plan opgegeven de
staat Israël te willen vernietigen. Juist onder Clinton‘s regeerperiode hebben Arafat en zijn trawanten
alle vrijheid gekregen de Oslo-akkoorden met voeten te treden. Clinton was volledig op de hoogte van
Arafat‘s betrokkenheid bij terroristische aanslagen maar om het Oslo-proces niet te frustreren werd alles
door de vingers gezien. In het boek "The High Cost of Peace" schrijft de auteur Yossef Bodansky dat
Clinton‘s activiteiten hebben geleid tot de dramatische terroristische aanslagen die de wereld ooit
gezien heeft. Hij heeft ervoor gezorgd dat de Arabische wereld zich vijandiger is gaan opstellen t.o.v.
het westen. Als onderdeel van de Oslo-akkoorden dwong hij Israël akkoord te
gaan met de vrijlating van alle ‗politieke gevangenen‘ waaronder terroristen met
bloed aan hun handen. Zo dwong hij Israël de terrorist Mohammed Atta -die een
gevangenisstraf uitzat vanwege een bloedige aanslag op een bus in 1986- vrij te
laten. Tot een van de onderdelen van de Oslo-akkoorden behoorde de vrijlating
van alle politieke gevangenen maar Israël weigerde terroristen met bloed aan hun
handen vrij te laten waaronder Atta. Bill Clinton en zijn minister van Buitenlandse
zaken Warren Christopher ‗eisten‘ echter dat alle gevangenen vrijgelaten
moesten worden. Atta werd vrijgelaten en met dank aan Clinton was hij
vervolgens één van de terroristen die op 11-9-2001 betrokken was bij de
aanslagen op de Twin Towers in New York. Deze gebeurtenis is destijds uitvoerig
door Amerikaanse Tv-netwerken gemeld, maar later door de Amerikaanse
overheid gecensureerd.
Clinton beloofde in zijn beide verkiezingscampagnes de Amerikaanse Ambassade van Tel Aviv naar
Jeruzalem te zullen verplaatsen, maar is deze belofte nooit nagekomen. Het Amerikaanse Congres
heeft reeds in 1995 met overweldigende meerderheid de beslissing genomen dat de Ambassade
verplaatst moet worden en dat de Verenigde Staten, Jeruzalem als Israël‘s hoofdstad moet erkennen.
Ook gebruikte Clinton, net als een aantal van zijn voorgangers, de economische hulp aan Israël als
pressiemiddel om Israël te dwingen tot het opgeven van het aloude Bijbelse thuisland. In het jaar 2000
beloofde hij 800 miljoen dollar aan Ehud Barak vanwege zijn terugtrekking uit Libanon. Daar is nooit een
cent van ontvangen. Gedurende zijn bezoek aan Jeruzalem in 1998, ontmoette Clinton Ehud Barak en
beloofde hem persoonlijke ondersteuning in de verkiezingsstrijd om het premierschap van Israël. Kort
daarna huurde Barak drie Amerikaanse politieke adviseurs in, James Carville, Robert Shrum en Stanley
Greenberg. Dit drietal had ook een prominente rol gespeeld bij Clinton‘s eigen
campagne om het presidentschap van Amerika in 1992. Carville vertelde de New
York Times dat hij Clinton regelmatig informeerde over de vorderingen die Barak
maakte. Intussen schoffeerde hij Israël‘s toenmalige premier Benjamin
Netanyahu op een ongekend schandalige manier.
Benjamin Netanyahu
De druk die hij en de minister van Buitenlandse zaken, Madeleine Albright op
Netanyahu uitoefenden was enorm. Albright ontbood Netanyahu als een kleine
jongen naar Parijs, in plaats van zelf naar Israël af te reizen, en tijdens
Netanyahu‘s laatste bezoek aan de Verenigde Staten werd hij niet eens door
Clinton op het Witte Huis uitgenodigd. Clinton liet hem tien minuten wachten
alvorens hij naar binnen werd geleid. Geen persconferentie en hij werd ook niet
zoals gebruikelijk uitgenodigd om in Blairhouse- het officiële gastenhuis voor
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regeringsleiders- te verblijven, maar moest zelf voor een hotel zorgen. Aan Netanyahu werd fijntjesdoch op duidelijke wijze- te verstaan gegeven, dat hij minstens met een voorstel van 10% verdere
terugtrekking uit de Bijbelse gebieden moest komen, om zo de aartsvader van het internationale
terrorisme Yasser Arafat, een beetje tevreden te stellen.
Jonathan Pollard
Voorafgaand en tijdens de door Washington afgedwongen Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen in
Wye Plantation in 1998, beloofde Clinton aan voormalig Israëls premier Benjamin Netanyahu dat hij de
voor spionage veroordeelde Jonathan Pollard mee naar ‗huis‘ mocht nemen in ruil voor een ‗soepele‘
Israëlische houding in de onderhandelingen. Daarnaast dwong hij Netanyahu tot ingrijpende concessies
aan Arafat zonder veiligheidsgaranties voor de staat Israël. Pollard werkte als burger analist voor de
Amerikaanse marine-inlichtingendienst. Hij merkte in 1984 dat de Verenigde Staten Israël niet
informeerden over de niet-conventionele bewapeningsinspanning van Irak en Syrië zoals afgesproken
in 1983 in een akkoord "Memorandum of Understanding" tussen Israël en Amerika. Het akkoord
voorzag erin gezamenlijk onderzoek te doen naar de Iraakse nucleaire vorderingen op chemisch en
biologisch gebied speciaal gericht op Israël. Israël ontving informatie over de ontwikkeling door Irak van
ballistische raketten, de SAAD-16.Het zond reconnaissance vliegtuigen over het gebied waar de
raketten werden ontwikkeld en waarschuwde Amerika voor het grote gevaar. Begin 1984 deelde
Amerika Israël mee dat het ging om een burger industrie-project maar dit bleek een groffe leugen. De
Amerikanen bleken zelf bij het project betrokken. Israël reageerde geschokt, niet alleen vanwege de
bewijzen van Irak,s bewapeningsinspanning, maar ook de leugens van haar ‗bondgenoot‘. Op de dag
dat Amerika een en ander ontkende, overhandigde Pollard alle gegevens die in zijn bezit waren,aan
Israël. De fabrieken waar de raketten werden ontwikkeld, waren gebouwd door een bedrijf waarvan
Weinberger, toendertijd minister van defensie van de Verenigde Staten, de eigenaar was. De door
Pollard aan Israël doorgespeelde informatie kwam Weinberger slecht uit. Pollard werd in 1985
gearresteerd en door bemoeienis van Weinberger - die de rechtspraak beïnvloedde- tot levenslange
gevangenisstraf veroordeeld, ondanks dat men in ruil voor zijn bekentenis, een lage straf in het
vooruitzicht werd gesteld. Sindsdien zit Pollard opgesloten in een Amerikaanse gevangenis.
Bill Clinton beloofde meerdere malen de zaak te zullen herzien, maar deed dat niet. Vlak voor de
ondertekening van het Wye-akkoord trok Clinton die belofte aan Netanyahu in en misleidde hij zowel
Pollard als de Israëlische premier. Clinton verklaarde later dat hij zijn belofte had moeten intrekken
omdat George Tenet, de voormalige chef van de CIA had gedreigd op te zullen stappen als Pollard
vrijgelaten zou worden. Het was niet de eerste keer dat Clinton op vals spel werd betrapt en Pollard
inzette voor zijn spelletjes. Pollards vrouw vertelde aan de Jeruzalem Post dat Clinton Pollard
exploiteerde wanneer hem dat uitkwam. Hij loog regelmatig over de vrijlating van haar man waarbij hij
eens de volgende degenererende en walgelijke opmerking richting Israël maakte:
,,Wanneer jullie braaf zijn als kleine jongens en meisjes en wanneer jullie de Golan Hoogvlakte
verlaten, Hebron ontruimen, en alles doen wat ik zeg, zoals het overdragen van de Tempelberg
aan de Arabieren, dan zal ik clementie met jullie hebben".
Tijdens een staatsbezoek aan Israël vertelde hij tijdens een toespraak voor het gehele Israëlische
Parlement dat zijn vroegere baptisten-predikant, toen hij nog jong was, had gewaarschuwd zich nooit
tegen het volk van Israël te keren omdat anders de God van Israël Zich tegen hem zou keren. De
uitspraak van de predikant werd voor Bill Clinton een bittere waarheid zoals later blijken zou.
De periode na Barak‘s verkiezing leidde tot een nieuwe golf van terreur door de namaak Filistijnen en
een verhoogde spanning in het hele Midden-Oosten. Tijdens het Camp-David overleg in de zomer van
2000, dwong Clinton als tegenprestatie voor zijn hulp aan Barak tijdens diens verkiezingscampagne, tot
steeds verder gaande concessies aan Arafat. Ondanks waarschuwingen van Barak‘s eigen team om
niet te ver te gaan, deed hij Arafat het aanbod om 95% van het Bijbelse land Samaria en Judea te
ontruimen en Oost Jeruzalem inclusief de Tempelberg op te geven. Barak aanvaarde alle door Clinton
opgedrongen voorstellen. Zoals bekend wees Arafat echter alle voorstellen categorisch van de hand.
De eindeloze gespreksronden tussen de partijen onder leiding van Bill Clinton dienden er slechts toe, de
positie van Israël te verzwakken.
Zie voor meer informatie over het optreden van het echtpaar Clinton het boek ―Their Lives‖
http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=44451 door Candace E.Jackson. Hierin staan een groot
aantal details over het tiranniseren door de politieke machine van Bill en Hillary Clinton op medewerkers en
anderen. De feiten worden door het grootste deel van de media gemanipuleerd, verdraaid of geheel
verzwegen. Zie voor een ander uitvoerig overzicht van Clintons schandalen:
http://cuttingedge.org/articles/scandals.cfm
Bronnen: DVD ―Lies, Deceptions, Media Coverup During The Clinton Years‖. WorldNet Daily. Com 9
februari 2005. http://www.public-action.com/SkyWriter/WacoMuseumm
http://www.apfn.org/waco/waco_images.htm LifeSiteNews.com 15 februari 2001 en 16 september 2005.
WorldNetDaily, 26 september 2005. http://www.rense.com/general80/hillms.htm LifeSiteNews.com
15 juli 2005 ―Bill Clinton‘s Messianic Complex.‖ Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement,
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Gershon Salomon. NAI-newsletter 24-2-2002 . Internationale Christelijke ambassade Jeruzalem 26-22002. WorldNetDaily 29-10-2002. Nieuwsbrief ICZC Jeruzalem februari 1998, door Jan Willem van der
Hoeven. Nieuwsbrief 457,14 december 1998 van het Persbureau KNP, Ashhurst-Lienden. Zions Cry
News 7 september 2004. http://www.jonesreport.com/articles/271007_clinton911.html
http://www.franklinterhorst.nl/Dossier%20Bill%20en%20Hillary%20Clinton.htm

Tweede steen gevonden in oude mayastad die verwijst naar eindtijd 2012
Vrijdag, 25 november 2011
Overblijfselen van een oude Mayastad in het zuiden van Mexico verwijzen
naar 2012, zo laat het archeologisch instituut van dat land weten.
De meeste experts wisten van slechts één referentie naar de datum in
Mayagliefen van een stenen tablet bij de vindplaats Tortuguero in de staat
Tabasco.
Het Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis INAH zei in een
persverklaring dat er nog een andere duidelijke verwijzing is naar de
einddatum en wel bij de nabijgelegen Mayastad Comalcalco. De inscriptie
is gevonden op een baksteen. Comalcalco is ongewoon omdat de tempels er zijn gemaakt van baksteen.
Woordvoerder van het instituut Arturo Mendez zei dat een fragment van de inscriptie jaren geleden is
ontdekt en dat het uitgebreid is onderzocht. Het wordt niet tentoongesteld en in een opslagruimte bewaard.
Baksteen van Comalcalco
Het tweede fragment staat bekend als de ‗baksteen van Comalcalco‘ en wordt op internetfora
bediscussieerd door experts. Velen twijfelen nog dat het fragment verwijst naar 21 december 2012, het
einde van de huidige cyclus.
―Sommigen hebben voorgesteld dat het een nieuwe verwijzing is naar 2012, maar ik ben niet echt
overtuigd,‖ zei David Stuart van de Universiteit van Texas in Austin, specialist op het gebied van Mayaepigrafie.
Baktun
De datum die gegraveerd is in de baksteen is onderdeel van een ronde kalender, een combinatie van de
posities van dagen en maanden die zich elke 52 jaar herhaalt. De datum komt overeen met het einde van de
dertiende Baktun; Baktuns waren perioden van 394 jaar en 13 was een belangrijk en heilig getal voor de
Maya‘s. De Lange telling van de Mayakalender begint in 3114 v.Chr. en de dertiende Baktun eindigt rond 21
december 2012.
De datum op de baksteen kan ook correponderen met gelijksoortige data in het verleden, aldus Stuart. ―De
steen kan ook verwijzen naar een datum in de oudheid en een belangrijke historische gebeurtenis in de
Klassieke Periode beschrijven,‖ legde hij uit. ―De derde glief op de baksteen lijkt op het werkwoord ‗huli‘,
‗hij/zij/het arriveert‘.
Hij die uit de lucht komt
Beide inscripties, zowel op het tablet van Tortuguero als op de baksteen van Comalcalco, zijn waarschijnlijk
1.300 jaar geleden in steen gegraveerd en in beide gevallen gaat het om cryptische boodschappen.
De inscriptie van Tortuguero omschrijft iets dat in 2012 staat te gebeuren waarbij de mysterieuze Mayagod
Bolon Yokte betrokken is. Als gevolg van erosie en een scheur in de steen is het laatste deel vrijwel
onleesbaar, alhoewel sommigen de laatste geërodeerde gliefen lezen als ‗hij die uit de lucht komt‘.
Het Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis zegt al lange tijd dat het einde van de wereld of
een catastrofale gebeurtenis in december 2012 een westerse misinterpretatie is van de Mayakalenders.
Rondetafelgesprek
Het instituut herhaalde op donderdag dat de ‗westerse messiaanse gedachte de kosmovisie van oude
beschavingen zoals de Maya‘s heeft verdraaid‘.
De experts van het instituut zeggen dat de Maya‘s tijd zagen als een serie van cycli die begonnen en
eindigden met regulariteit, maar zonder dat aan het einde van een cyclus een apocalyps zou plaatsvinden.
Vanwege de geruchten die op internet rondgaan over een ramp in 2012 organiseert het instituut volgende
week bij de archeologische vindplaats Palenque in het zuiden van Mexico een rondetafelgesprek met 60
Maya-experts om ‗een einde te maken aan sommige twijfels over het einde van een tijdperk en het begin
van een nieuwe cyclus‘.
Bron: Yahoo.com
http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1639:tweede-steen-gevonden-in-oudemayastad-die-verwijst-naar-eindtijd-2012&catid=7:archeologie&Itemid=19
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Universiteit Leuven constateert machtsovername Brussel door moslims
Boven het Belgische parlement wappert de vlag van Al-Qaeda. De
Sharia4Belgium beweging pleit openlijk voor de afbraak van de Belgische
democratie ten gunste van de islam; desondanks grijpen de autoriteiten niet in.
De prestigieuze universiteit in het Belgische Leuven heeft een onderzoek
gepubliceerd waaruit blijkt dat de 300.000 moslims in Brussel nu al de
bevolkingsgroep met de meeste invloed en macht zijn. Openlijk kritiek leveren op de islam of moslims is in
Brussel inmiddels verboden; iedereen die dat toch waagt wordt strafrechtelijk vervolgd. In uiterlijk 2030
zullen de moslims in Brussel de absolute meerderheid vormen, waarmee de hoofdstad van de EU dan
tevens de hoofdstad van Eurabië zal zijn. De studie getiteld 'De Iris en het Kruis' werd op 18 november 2011
openbaar gemaakt en schetst een zeer duister toekomstbeeld voor de gecombineerde hoofdstad van België
en Europa. De moslims zijn in Brussel echter feitelijk nu al de baas; de groep Vigilance Musulmane spant
tegen iedereen die het waagt moslims of de islam te bekritiseren een proces aan.
Kritiek op moslims en islam gevaarlijk
Voorbeeld: Mark Elchardus, mede auteur van een wetenschappelijke studie naar de jeugd in Brussel. In
deze studie wordt geconcludeerd dat de helft van alle jonge moslims antisemitisch zijn, en dat dit niets te
maken heeft met de sociale situatie van de moslims, maar alles met de islamitische religie. Vigilance
Musulmane deed hem onmiddellijk een proces aan de broek wegens discriminatie. Hetzelfde lot onderging
de Belgische krant De Morgen, die een interview met Elchardus publiceerde.
Vrijheid van meningsuiting en de waarheid zeggen over de islam is in Brussel niet politiek correct. Wie dat
toch doet, staat met één been in de gevangenis. Ook wordt er niets ondernomen tegen moslimgroeperingen
die foto's verspreiden van het Belgische parlement waar de vlag van Al-Qaeda boven wappert. Dat is
klaarblijkelijk wél politiek correct bij onze zuiderburen. Ook het publiceren van interviews met moslimleiders
die openlijk pleiten voor de invoering van de extreem racistische, discriminerende en antisociale islamitische
Sharia wetgeving is in België geen enkel probleem.
Politiek correcte ziekte
Net als in Nederland verzamelen jonge moslims zich steeds vaker in bendes die joden lastig vallen en in
elkaar slaan. Gisteren berichtten we dat een 13 jarig meisje door vijf Marokkaanse klasgenootjes mishandeld
werd, enkel omdat ze joods was. De Belgische politiek en de media -lijdend aan dezelfde politiek correcte
ziekte als in ons land- doen er echter het zwijgen toe. En wie zoals Mark Elchardus er wél over schrijft, wordt
vervolgd. De islamitische jodenhaters gaan echter vrijuit. Ook zult u in Nederland niets lezen over de
gevangenisopstand die de afgelopen dagen in België plaatsvond en die door speciale eenheden moest
worden neergeslagen. Waarom dit verzwegen werd? U raadt het al: de opstand werd veroorzaakt door
moslims, en dan is het klaarblijkelijk geen probleem. De moslims eisten overigens het recht om ook de
vloeren buiten hun cellen als gebedsruimte te kunnen gebruiken. Nu iedere derde inwoner van Brussel
moslim is en groeperingen zoals Vigilance Musulmane er voor zorgen dat de islam geen onderwerp van
kritiek meer mag zijn, kan maar één conclusie worden getrokken: het geld dat wij aan Brussel overmaken
gaat naar een stad die binnenkort geregeerd zal worden door moslims, die geen enkele andere visie dan die
van de islam dulden.
Europeanen beginnen zich te verzetten
Toch gloort er hoop. In heel Europa beginnen burgers en volksbewegingen zich te verzetten tegen de door
de gevestigde politieke orde gesteunde afbraak van de democratie en vrijheid van meningsuiting door de
islam. Eén van de grootste staatsmannen uit de vorige eeuw, Winston Churchill, pleitte al in 1944 voor het
'etnisch zuiver' houden van de Europese landen, omdat de geschiedenis leert dat het vermengen van volken
vrijwel altijd lijdt tot spanningen en uiteindelijk dodelijk geweld. In België wil het Vlaams Belang, één van de
grootste politieke partijen, niet geïntegreerde Turken en Marokkanen het land uitzetten. Zelfs het extreem
liberale Noorwegen bereidt de terugkeer van jonge moslims naar Afghanistan voor. In Zweden, één van de
meest tolerante en islamvriendelijke landen in Europa, begint de bevolking in opstand te komen nu
moslimgroeperingen door de staat blijken te worden gefinancierd met de door christenen betaalde
kerkbelasting. En sinds in Denemarken een Somalische moslim in een basisschool een 10 jarig kind
verkrachtte, beginnen ook daar de ogen van de burgers open te gaan.
Burgeroorlogen
Deense rechtsextremisten bereiden zich zelfs al voor op het gewelddadig het land uitzetten van immigranten
door jonge Denen te leren met vuurwapens om te gaan. Zij vormen onderdeel van een netwerk dat in heel
Europa wordt opgebouwd, iets dat de Deense politie reeds bevestigd heeft. Deze zorgwekkende
ontwikkeling is het directe gevolg van de jarenlange, door de Europese Unie opgelegde ongelimiteerde
immigratie naar Europa en het 'pamperen' van met name moslims, die wel onmiddellijk allerlei rechten en
privileges kregen, maar vrijwel geen enkele plichten. Als niet snel tegemoet wordt gekomen aan de zorgen
van de gewone man en het probleem van de islam bij de naam wordt genoemd en bij de wortel wordt
aangepakt, dan dreigen er op den duur burgeroorlogen in Europa te ontstaan.
Xander - (1) KOPP
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Ook vertrouwen in België weg; Duitse AAA rating op de tocht
Terwijl de media zich richten op het 'goede' nieuws dat de Griekse
conservatie partijleider Samaras op het laatste moment toch schriftelijk
heeft beloofd om de door Europa geëiste hervormingen door te voeren,
gaat de instorting van de eurozone langzaam maar zeker verder. Het
kredietbeoordelingsbureau Fitch heeft Portugal, precies op de dag van
een algemene landelijke staking, afgewaardeerd naar de 'junk' status
(BB+). Moody's heeft Portugal zelfs nog lager staan (Ba2) (5). Ondertussen moeten de Belgen, die nog
steeds geen regering hebben en in wie het vertrouwen volledig zoek is, opnieuw een record rente over hun
staatsobligaties betalen (6). Het slechtste nieuws is echter dat nu zelfs de Duitse AAA rating op de tocht is
komen te staan. (1)
Aan Frankrijks AAA status wordt echter al heel wat langer getwijfeld. De Fransen betalen nu al twee keer
zoveel rente als de Duitsers. Omdat Frankrijk en Duitsland de financiële kern vormen van het euro
reddingsfonds, zal een afwaardering van Frankrijk hoogstwaarschijnlijk het einde van de eurozone inluiden.
Nog voordat het zover is hebben de financiële markten nu ook hun vizier op Duitsland gericht. Nog niet
eerder verliep een Duitse obligatie uitgifte zó slecht als gisteren. Marc Oswald van de beleggingsfirma
Monument Securities zegt dat de slechte trend zich tot heel Europa heeft uitgebreid en dat Duitsland bij
ongewijzigd beleid al in februari 2012 zijn AAA status zou kunnen kwijtraken (2).
EU grijpt crisis aan om macht uit te breiden
De huidige crisis wordt door de Europese Unie aangegrepen om hun macht over de lidstaten fors uit te
breiden. Hun doel is totale controle over de nationale begrotingen. Zodra de landen dát uit handen geven, is
het definitief gedaan met onze soevereiniteit. Dan hebben we immers niets meer te zeggen over waar ons
belastinggeld aan wordt uitgegeven. Miljarden Nederlands geld die nu ten goede komen aan onze eigen
samenleving zullen als het aan de EU ligt straks op permanente basis naar Zuid Europa worden gestort, met
als gevolg een flinke verlaging van onze levensstandaard. Ondertussen meldt de Europese rekenkamer dat
ze vorig jaar 4,4 miljard euro zijn 'kwijtgeraakt' (3). En zij krijgen straks zeggenschap over al onze financiën?
Met democratie heeft de EU allang niets meer te maken. De machtige eurocommissarissen zijn immers op
niet democratische wijze aangesteld. Om hen kwijt te raken is een tweederde meerderheid in het Europese
Parlement nodig, wat gezien de hemelsbreed verschillende opvattingen praktisch onmogelijk is. Op deze
wijze is de Europese Commissie in staat om op dictatoriale wijze zichzelf steeds meer macht te geven. Zo
zal ook het Europees Stabilisatie Mechanisme (ESM) erdoor gedrukt worden en zal -met instemming van de
meeste Nederlandse politieke partijen!- onze financiële soevereiniteit van ons worden afgepakt.
Eurobonds
Inmiddels wordt er ook weer gesproken over de invoering van eurobonds, gemeenschappelijke euroobligaties, waarmee de torenhoge schulden en uitgaven van de Zuid Europese lidstaten moeten worden
gefinancierd. De Duitse bondskanselier Merkel verklaarde vandaag weliswaar nog steeds een ferm
tegenstander van eurobonds te zijn (2), maar de ervaring leert dat ze na verloop van tijd steeds opnieuw
buigt voor de wil van Brussel (= de wil van Frankrijk).
De financiële markten -die zoals al vaker gemeld geen enkele interesse in het EFSF reddingsfonds hebben
(7)- zijn er overigens van overtuigd dat eurobonds nooit de AAA status van Duitsland, Nederland of Finland
zullen krijgen. Dus dreigt ook via deze weg een blijvende verarming van onze samenleving.
'Duitse 'oorlogsverklaring' aan eurozone'
De Europese Centrale Bank gaat ondertussen gewoon door met het opkopen van de waardeloze
staatsobligaties van Italië en Spanje. Duitsland sputtert tegen - nóg wel. In Groot Brittannië wordt de Duitse
weigering om onbeperkt Zuid Europa te gaan financieren gezien als een 'oorlogsverklaring' aan de eurozone
(4).
De president van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, dreigt inmiddels met het mislukken van de
euro als de EU niet nog meer macht krijgt. Feitelijk IS de euro al mislukt, en is juist hij -en met hem alle
politici en regeringen die met de invoering van de euro hebben ingestemd- hiervoor verantwoordelijk.
Met man en muis vergaan, of...?
Het wordt in ieder geval steeds duidelijker dat er dringend nieuw en ander beleid is gewenst, beleid dat erop
gericht is het instorten van heel Europa te voorkomen en de welvaart voor onze volken ook op langere
termijn te garanderen.
De eurozone lijkt nu immers op een zinkend schip, waarvan de bemanningsleden hebben besloten om ten
koste van alles aan boord te blijven en wanhopig het almaar groter wordende gat in de romp te dichten met
alles wat ze maar kunnen vinden. Het risico dat het schip de diepte in zinkt en met man en muis vergaat
wordt echter met de dag groter. Beter is het om, nu het nog kan, het zinkende schip te verlaten en de
bemanningsleden naar hun eigen reddingssloepen (=de op hun eigen economieën toegespitste munten) te
dirigeren. Het schip gaat dan weliswaar ten onder, maar de meeste opvarenden zullen het wél overleven.
Xander - (1) KOPP, (2) Zero Hedge, (3) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (4) Welt Online, (5) Zero Hedge
(6) Zero Hedge, (7) NU
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Verkeersboetes lopen fors op in 2012
De bedragen die verkeersovertreders volgend jaar gaan betalen voor hun
rijgedrag, zijn definitief vastgesteld.
Dat de verkeersboetes in 2012 fors hoger zijn, was al bekend. Nu is
duidelijk hoeveel geld overtreders precies kwijt zijn.
Onterecht parkeren op een invalideparkeerplaats
Met lichtsignalen tegenliggers waarschuwen voor snelheidsheidscontroles kost nu nog 70 euro, dat wordt 85
euro. Ten onrechte parkeren op een invalidenparkeerplaats: gaat van 180 euro naar 340. En bellen in de
auto stijgt van 180 euro naar 220 euro.
Opmerkelijke boetes
Overtreding
2011
2012
Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats
180
340
Bellen in de auto
180
220
Door rood licht rjjden
180
220
Onnodig claxonneren
180
350
Over wegbaan rijden met rood kruis
180
220
Voetganger op zebrapad niet voor laten gaan
180
340
Geen gordel dragen
100
120
Over verdrijvingsvak rijden
180
220
Rijden met lekke uitlaat
200
240
Zicht voorruit minder dan 55%
180
220
Politiebond: bedragen niet uit te leggen
De Nederlandse Politiebond zegt dat agenten op straat zulke hoge boetes niet meer kunnen uitleggen en
niet willen uitschrijven (video). Een Kamermeerderheid vindt nu dat minister Opstelten van Justitie met de
bonden moet gaan praten, om problemen te voorkomen.
Minder boetes uitgeschreven
Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat de politie tot nu toe in 2011 een miljoen minder boetes heeft
uitgeschreven. Een verklaring daarvoor is het verdwijnen van de bonnenquota, maar ook de onvrede over de
hoogte van de boetes zou kunnen meespelen.
Een heel pak boetes:
De boetes voor 2012 deel 1 - De boetes voor 2012 deel 2 - De boetes voor 2012 deel 3
Vergelijk: de boetes voor 2011.
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2011/11_november/24/binnen
land/verkeersboetes-lopen-fors-op-in2012.xml

BIOCHIP 666
Het merkteken van de Nieuwe Wereld Orde: I.D. Biochip in je rechterhand! - Video microchip link
Clinton‘s voorgestelde ziekenfondskaart was een verkapt NATIONAAL ID-BEWIJS, tevens een ingenieus
plan om de levens van burgers na te gaan en te controleren. Het zal Big Brother in staat stellen om
gedigitaliseerde, permanente en toegankelijke gegevens te onderhouden van elke man, vrouw en kind. De
regering wil ons doen geloven dat dit socialistische plan ons ten goede zal komen door te beweren dat de
kwaliteit en/of algemene beschikbaarheid van de gezondheidszorg wordt verbeterd, of dat het ons
beschermt tegen criminaliteit. Maar niets is minder waar.
Inderdaad is de bijbedoeling van dit plan om op een slinkse manier alle beschikbare informatie van ieder van
ons in te voeren in een elektronische gedigitaliseerde en gecentraliseerde overheid database, hetgeen
uiteindelijk zal leiden tot een volledig verlies van privacy, slavernij en controle. Om dit systeem van slavernij
mogelijk te maken, moet een ieder van ons een uniek ID nummer hebben dat toegang kan verlenen tot
verschillende lokale, nationale en internationale computerbanken. Dat is waarom de Nationale
Gezondheidsraad, welke ingesteld zou worden onder dit socialistische ―Gezondheidszorg‖ programma,
unieke identificatie nummers voor alle consumenten moest opleggen, volgens gegevens van de overheid.
Het Nationale Identiteitsbewijs… we behoren het voortdurend bij ons te hebben. Dat leidt tot een serieus
probleem, want wat als we het verliezen? Wat als iemand het steelt? Maak je daar niet druk om, onze
―vriendelijke‖ regering, de Nieuwe Wereld Orde, heeft al een oplossing. Er is een nieuw, meer geavanceerd
en geraffineerd identificatiesysteem dat niet verloren of gestolen kan worden. Het zal het ID-bewijs
overbodig maken. Het is een ID transponder biochip dat door middel van een injectiespuit in je lichaam wordt
aangebracht. Een kleine microchip, ter grootte van een rijstkorrel, wordt eenvoudig geïnjecteerd onder de
huid van je RECHTERHAND! In tegenstelling tot laserlicht gestuurde streepjescode markeringssystemen
maken de biochip implantaten gebruik van laagfrequente AM radiogolven (125KHz) welke door voorwerpen
heengaan. Daarom zijn deze ID biochips veel effectiever en efficiënter dan enige voorgaande methoden om
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iemands identiteit vast te stellen. Feitelijk is de biochip transponder technologie de enige levensvatbare
manier om de identiteit van levende wezens vast te stellen. ID implantaties zullen binnenkort alle bestaande
vormen van identificatie apparatuur voor mensen gaan vervangen. Deze verbazingwekkende, betrekkelijk
eenvoudige biochip radio zendontvanger implantaties zijn batterijloze passieve apparaten, waarin ieders niet
te wijzigen internationale 18 cijferige ID nummer elektronisch gecodeerd zal worden. Als ze eenmaal onder
onze huid zijn geïnjecteerd, zullen we ELEKTRONISCH GEMERKT zijn voor het leven! Vergelijk het zoals je
wilt met een moderne elektronische TECHNOLOGISCHE TATOEAGE. Natuurlijk zullen de meesten van ons
een dergelijke door de overheid chirurgisch geïmplanteerde microchip onaanvaardbaar en weerzinwekkend
vinden. Maar het zal ons straks desondanks worden opgedrongen. Feitelijk zullen velen gemakkelijk in dit
nieuwe totalitaire identificatiesysteem worden gedwongen, omdat zonder dit te accepteren niemand, waar
dan ook, iets kan kopen of verkopen, in de komende cashloze wereldeconomie.
Privacy zal geëlimineerd worden
Ja, dat is juist! In het komende Nieuwe Wereld Orde systeem van communistische controle zal er geen
baan, geen voedsel, geen huis, geen auto, geen gezondheidszorg, geen pensioen, geen bankrekening of
geld zijn zonder dit hightech elektronisch ID merkteken IN JE LICHAAM. In welk opzicht dan ook, je zult niet
kunnen functioneren zonder deze ID/debetchip van de wereldregering in je rechterhand (of voorhoofd). Noch
zul je enige privacy hebben. Individuele privacy zal geëlimineerd worden! Transponder ID/debetchips zullen
niet alleen het contante geld gaan vervangen, cheques en creditcards, ze zullen alle bestaande vormen van
identificatie gaan verdringen. Deze biochips zullen onze paspoorten worden, onze rijbewijzen, verzekeringskaarten, fiscale nummers, enz. Met andere woorden, ze zullen onze UNIVERSELE ID en BANKPAS /
DEBETCHIPS in één worden. Eén wereldregering, eén biochip. Haal eenvoudig je rechterhand door/langs
een radiofrequentie (RFID)-scanner en je wordt gelijktijdig geïdentificeerd en automatisch verwerkt, waar je
ook bent. Een radiogolf gaat door de huid van je hand, activeert je ID transponder en zendt je unieke
nummer door de huid terug naar de scanner. Dit hele proces van identificatie vereist slechts ongeveer twee
seconden. Computers in de nieuwe, gedigitaliseerde optische glasvezel informatie supersnelweg
infrastructuur, doen de rest. In de zeer nabije toekomst zal al het kopen en verkopen worden gecontroleerd.
Scan je hand en betaal je rekening… Klinkt geweldig hè? Fout! Welkom in de slavernij van de satanische
Nieuwe Wereld Orde! Mr. Tim Willard, Hoofd van de World Future Society, een New Age beweging
gevestigd te Washington DC, welke beweert 27.000 leden wereldwijd te hebben (inclusief de auteur van
―Future Shock‖, Alvin Toffler) zei, “De technologie achter een dergelijke biochip implantaat is vrij
ongecompliceerd en kan gebruikt worden in een scala van MENSELIJKE toepassingen.”
―Zoals denkbaar is‖, zei Willard, ―kan een nummer worden toegekend bij de geboorte en volgt die persoon
door het leven. Heel waarschijnlijk zou het geïmplanteerd worden in de rechter- of linkerhand, zodat het
gemakkelijk in winkels gescand kan worden. Je laat eenvoudig je hand scannen om je betalingen te doen.”
Willard voegde er aan toe, “De biochip kan ook worden gebruikt als een universeel type identificatie bewijs
welke alle creditcards, paspoorten e.d. zou vervangen. Het zou ook een ID chip voor onze gezondheidszorg
kunnen zijn. Het zou zelfs op een dag onze huis- en autosleutels kunnen vervangen!”
We zien dat het reeds gebeurt in Amerika, waar men zijn garagedeur kan openen middels een chip in de
hand! Op dit moment gebruiken boeren, huisdiereigenaren en fabrikanten radiofrequentie biochips of
transponders om dieren en uitrusting op te sporen en in kaart te brengen. Wereldwijd zijn er reeds velen die
de voorloper van het merkteken van het beest hebben laten implanteren.
Maar spoedig zal op een dag elk mens op het oppervlak van deze aarde opgespoord en gecontroleerd
worden met behulp van deze technologie. Hoe ik dit weet? Het is echt heel simpel.
De bijbel waarschuwde ons juist voor zo‘n wereldomvattend systeem van slavernij. Een man, een
werelddictator, wiens nummer 666 zal worden, zou in de eindtijd aan de macht komen om de wereld in
slavernij te brengen. Hij zei dat deze door de duivel bezeten man, de antichrist, zal maken dat elk levend
wezen op aarde hem gaat aanbidden en zijn nummer in hun rechterhand of voorhoofd zal aannemen.
De bijbel informeert ons heel duidelijk dat deze wereldregering het meest duivelse systeem uit de
geschiedenis zal zijn.
“En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven,
een merkteken gegeven wordt in hun rechterhand of in hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of
verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de
wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens,
en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.” Openbaring 13:16-18
Openbaring 14, vers 9 en 11 zegt dat iedere persoon, die deze komende dictator/beest/man/antichrist
aanbidt en zijn 666 economische merkteken (implantaat) ontvangt in zijn rechterhand of voorhoofd voor
eeuwig zal branden. God vergeeft niemand die de duivel aanbidt en zijn merkteken aanneemt.
Het lijkt er op dat die dag steeds dichterbij komt. En wanneer we alle dingen zien die om ons heen in de
wereld gebeuren, weten we ook dat we in de eindtijd leven. De bijbel zegt dat alleen degenen die in Jezus
Christus geloven, aan de komende verschrikkingen van de Nieuwe Wereld Orde zullen ontsnappen (grote
verdrukking). Kies vandaag Jezus Christus als je Heer en niet de antichrist! God zegene je.
Bron: Wereldgeheimen.nl
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Prikbord nr 271 (leo j.j. dorrestijn)
Cynisch
De Duitse SPD steunt als oppositiepartij het riskante beleid van Merkel in de hoop dat het zo verkeerd
afloopt, dat ze zelf weer aan de macht kunnen komen. Zo wordt de welvaart van miljoenen op het spel gezet
om stemmen te winnen. Dan hebben de Spaanse kiezers het toch beter begrepen. En wat doet de PvdA?
Met de SPD overleggen hoe ze dit hier het beste kan aanpakken… En zulke politici noemen de PVV cynisch
en asociaal.
Definitie
Iedereen die gesubsidieerd elders gaat wonen, is nog geen vluchteling. Mevrouw Ceelen, bekend van
buitenlandse acties, zielige verhalen en bijbehorende geldstromen, en mevrouw Halsema, inderdaad idem
dito, zijn dus bij al hun reisjes buiten Nederland géén vluchtelingen. Want daarvoor moet je in een VN-kamp
gaan wonen, liefst de rest van je leven – dus niet in Libië, dat telt niet – en behalve een reeks kinderen
verwekken of optreden voor cameraploegen, niets meer uitvoeren. Cynisch, zegt u, dan moet u eerst eens
een jaarrekening lezen van al die hulporganisaties. Het lijkt de Dierenbescherming wel.
Geldpers
Als de ECB de europersen aanzet, betalen de financieel gezonde landen drie maal extra mee aan de
schulden van de socialistische maffialanden, doordat de waarde van de euro daalt (inflatie).
1. Onze vorderingen in euro‘s worden minder waard.
2. Onze spaartegoeden worden minder waard.
3. Onze hypotheekrentes gaan omhoog, zonder dat zeker is dat ook de salarissen meestijgen.
Er zijn echter ook voordelen: de ECB kan haar leningen afbetalen, onze (staats)schulden worden minder
waard – dus gemakkelijker af te lossen – en de vakanties buiten de eurozone worden zo duur, dat we liever
in eigen land of regio blijven.
Moeilijk uit te leggen
De overeenkomst tussen het HSL-debacle en de idiote investering door het WNF (Wereld Natuur Fonds) in
de Oostvaardersplassen, is dat het om ongeveer 400 miljoen zou gaan, maar dat het moeilijk is uit te leggen.
Bij de HSL, omdat de Staat miljarden heeft geïnvesteerd om een gesubsidieerd bedrijf (NS) vervolgens winst
te laten maken. Een ‗Griekse‘ verspilling dus. En – nu het bedrijf niet de aangeboden ‗huur‘ betaalt – gaat de
VVD-minister nog meer geld bijleggen. De uitleg is zo moeilijk dat de PVV het niet snapt en anderen
beweren dat het om een miljard zou gaan. In dat geval is het ministerie zo corrupt als vaak wordt beweerd
en liegt de minister. Misschien even hard als het WNF dat nog geen miljoen per jaar uitgeeft aan de
Nederlandse natuur, maar wel tientallen miljoenen aan buitenlandse projecten, armoede, duurzaamheid en
andere oncontroleerbare zaken die weinig met natuur te maken hebben. De bewering dat in de komende
jaren een project van 400 miljoen in de Oostvaardersplassen zal worden gesponsord, waarbij grond wordt
aangekocht voor de verplaatsing (‗trek‘) van dieren die daar nooit hebben geleefd, is derhalve volstrekt
ongeloofwaardig. Zelfs als die strook vervolgens zou worden volgebouwd met windmolens. WNF-leden
zullen het ongetwijfeld wel begrijpen of dom worden gehouden, net als de media en de betrokken politici?
Vakbonden
De rol van vakbonden bij het ondermijnen van de welvaart van een (socialistisch) land, behoeft dringend
nader onderzoek. Niet alleen in Spanje, Griekenland, België en Frankrijk. Staken moet dan gewoon
werkweigering gaan heten, de schade moet verhaald kunnen worden en de ondemocratische invloed op de
politieke besluitvorming kan voortaan weer met chantage worden aangeduid.

Numerologie
Het zijn maar nummertjes….
Niemand die er zich zorgen om maakt, het zijn maar cijferkes:
Nu dan enkele ‗toevalligheden‘ over het nummer 11:
De datum van de aanval op de Twin Towers was 11 september of 9+1+1 =11, en ‘11 september‘ bestaat uit
11 karakters. Ook is 911 het alarmnummer voor ongevallen in de Verenigde Staten.
11 september is tevens de 254ste dag van het jaar. Tel deze getallen op: 2+5+4=11. Na 11 september zijn
er nog 111 dagen over voor het nieuwe jaar begint.
De twee torens zien er uit als een ‗11‗.
Het eerste gekaapte vliegtuig had het vluchtnummer AA11. Zet ‗AA‘ om in cijfers en je krijgt? 1111.
In dit vliegtuig zaten 2 piloten en 9 bemanningsleden: 2+9=11
De naam van de kaper en de piloot was Mohamed Atta. Een naam van 11 letters. In het vliegtuig zaten 92
personen, 9 + 2 = 11, waarvan 11 bemanningsleden: 2 piloten en 9 stewardessen.
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New York is ook de 11e staat die is toegevoegd met de creatie van de Verenigde Staten.
‗New York City‘ bestaat uit 11 letters.
Het World Trade Center ligt op 74 graden westerlengte: 7+4=11
Het World Trade Center werd gebouwd van 1966 tot 1977 … op 11 jaar tijd.
De term ‗Trade Centre‘ bestaat uit 11 letters.
‗Skyscrapers‘ (vertaald: wolkenkrabbers) bestaat uit 11 letters.
De eerste toren stortte in om 10:28 am. Tel deze nummers op: 1 + 0 + 2 + 8 = 11.
De eerste toren stortte in in 11 seconden.
De eerste brandweerwagen ter plaatse had ook een nummer: 11.
11 Brandweermensen kwamen om van deze brandweerwagen, toen het WTC instorte tot de 11de
verdieping.
Er is verklaard dat het vuur pas 99 dagen na de ramp volledig was uitgeblust. 99 = 9 * 11.
En daar komt nog eens bovenop dat het officiele dodental van de ramp neerkomt op 2.801. Tel deze
afzonderlijke cijfers ook maar eens op.
Het 2de vliegtuig had 65 passagiers. 6 + 5 = 11.
Na de ramp roept Bush op tot een nationale rouw van 11 dagen.
Op 7/10/2001 11 start Bush zijn bombardementen in Afganistan.
Op de eerste verjaardag van 9/11 in 2002, de ballen van de NYC lotterij mysterieus vielen met ‘911′ *en* die
morgen opende de beurs van de Chicago Board of Trade‘s Standard & Poor‘s Furniture Index met ‘911′!
Osama bin Laden is geboren in Saudi-Arabië (11 letters).
De eerste man die een aanval leidde op het WTC in 1993 was genaamd: Ramzi Yousef. Een naam van 11
letters.
Op 11september 1971 overleed Nikita Kruschchev een mysterieuze dood.
Op 11september 1972 werd de wereld ingeleid in terrorisme bij de Olympische Spelen. Er deden 121
landen mee (11×11=121), en er werden 11 Israelische atleten gedood.
Op 11september 1973 werd de Chilleense president brutaal vermoord.
Op 11september 1987 is in Amerika het noodnummer 911 ingevoerd. Sinsdien hebben alle 3 cijferig
telefoonnummer een 11 in zich.
De USS Enterprise is in de golf tijdens de aanval, het heeft als identificatie nummer: 65N
Het is 56 jaar geleden dat de tweede wereld oorlog beeindigd werd 5+6=11
De verschikkelijk bomaanslagen in Madrid gebeurden op de 11de
Als je die datum optelt: 1+1+0+3+2+0+0+4 = 11
Tussen de basisdata 9 september (NY) en 11 maart (Madrid) zitten 182 dagen: 1+8+2=11
De tragedie in Asie -de tsunami- heeft 11 naties getroffen.
De ramp gebeurde op 26/12 : 2+6+1+2= 11
ASIETSUNAMI = 11 letters
Princes Diana vermoord op 31/7/1997 (3+1+7+1+9+9+7=11)
Op 11 augustus 1996 zaten 4 miljoen mensen zonder elekticiteit in het westen van de USA.
In een pizzeria in Jeruzalem worden 15 mensen gedood en 70 gewond op 9/8/2001 (11).
WO 1 eindigde op het 11de uur, van de 11de dag, van de 11de maand.
Als je naar een $100 biljet kijkt, merk je op dat de vensters aan beide kanten van de Independence Hall 11
vensters hebben.
De eerste man op de maan is daar gekomen met Apollo 11.
Dr. Ernest L.Martin beweerd in zijn boek ‗The Birth of Christ Recalculated‘, gebasseerd op de sterrekaarten
van die periode, dat de exacte geboortedatum van Jesus Christus 11 September, 3BC is.
Volgens Hebreewse geschriften was 11 September 1999 de 6000ste verjaardag van de creatie van Adam.
De val van de Berlijnse muur: 11/11/1989
Yasset Arafat overleed op 11/11/2004
Melson Mandela vrijgelaten op de 11de februari 1990
Eerste telefoongesprek door Alexander G. Bell: 11 maart 1876
Independance day is op de 4de juli: 4+7= 11
De bouw van het Pentagon begon op 11 September 1941
911BC De geboorte van de Assyrians – Onder de regering van Rameses III redden de Egyptenaren zich
van een invasie.
De aanslagen in Bali gebeurden 1 jaar, 1 maand en 1 dag na de aanslagen van 11 september.Nummer
11wordt in sommige stromingen gezien als een mysterieus en krachtig getal.Het blijft een puzzel voor de
mensheid.
http://boinnk.nl/blog/24660/nummerologie-hartstikke-occult-zeggen-sommigen-nou-dan-openbaren-we-ttoch/
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Het fenomeen: OBAMA
november 25, 2011By: silviavideler
Het meest verbazingwekkende verhaal dat ik ooit gehoord heb – Obama
door Jim Bramlett
Beste lezers,
Dit is het meest verbazingwekkende en intrigerende verhaal dat ik ooit heb
gehoord. Het zal je schokken!
Velen van jullie hebben het misschien nog nooit eerder gehoord.
Dit zou ‗De Moeder van alle Complottheorieën‘ genoemd kunnen worden,
behalve dan dat het niet een theorie is, maar een feit.
Ik moest denken aan het nieuwe boek van de Nieuw-Zeelandse auteur Trevor Loudon: ‗Barack Obama and
the Enemies Within‘. Het boek beschrijft de mensen met wie Barack Obama zichzelf associeert. De schrijver
zegt dat ―degenen die Obama omringen, vallen binnen een grote groep radicalen, marxisten, communisten
en Amerikanen, die met elkaar zijn verbonden in een gecoördineerde poging om het kapitalisme op te
werpen, en de Republiek der Verenigde Staten van Amerika omver te werpen‖. Dit klopt precies met het
verhaal hieronder.
Het verhaal gaat over een Amerikaanse zakenman, Tom Fife, over zijn reis naar Moskou in 1992, en wat
daaruit gebleken is. Het was dáár, dat hij voor het eerst hoorde van Barack Obama…. in 1992. Het bewijs
voor het waarheidsgehalte van dit verhaal is krachtig. Ik hoorde dit verhaal voor het eerst van de columnist
en Faith2Action ministerie President Janet Porter op WorldNetDaily. Het is vreemd dat dit tot me kwam,
meteen nadat ik hoorde dat oud-VN-ambassadeur Alan Keyes Barack Obama schaamteloos een communist
noemde. Obama‘s obsessie voor ―herverdeling‖ van de rijkdom van productieve mensen komt regelrecht uit
het draaiboek van Karl Marx.
Als het onderstaande verhaal waar is, helpt het de anti-Amerikaanse en anti-kapitalisme geschiedenis en de
gevoelens van Obama en zijn vrouw verklaren, en ook hoe hij ‗zomaar‘ aan de macht kon komen vanuit het
niets, terwijl hij geheime sleutelaspecten over zijn leven voor zich hield. Vergeet niet, zijn mentors zijn antiAmerikaanse marxisten en terroristen. Hoe is het mogelijk dat dit geen grote rode vlaggen bij de media
veroorzaakte? Het voor de hand liggende antwoord is dat de media van dezelfde filosofische overtuiging en
partij is.
Dit verhaal zou ook Obama‘s band met de miljardair George Soros bevestigen; Obama moest zijn ‗Meester
Marionet‘ worden. In mijn onderzoek ontdekte ik een opmerking in een verhaal over Soros en zijn Russische
connectie:
“In 1994 kraaide Soros in The New Republic, dat „het voormalige Sovjet Rijk nu het Soros Rijk heet‟.
1994? Dat was slechts twee jaar na onderstaande ontmoeting. Houd dat in gedachten als je verder leest.
Jim
De Eerste keer dat ik van Barack hoorde
door Tom Fife
Gedurende de periode van februari 1992 tot medio 1994 reisde ik veelvuldig naar Moskou, Rusland, tijdens
het proces van het opstarten van een software ontwikkeling onderneming met enkele mensen uit de
Russische wetenschappelijke gemeenschap. Eén van de mannen die de leiding had aan de Russische zijde,
en die V.M. werd genoemd – hij had een vrouw met de naam T.M.V.- was een nuchtere wetenschapper,
terwijl zijn vrouw nogal bijzonder toegewijd was aan de communisten.
Op een avond, tijdens een reis aan het begin van 1992, werden de Amerikanen van de helft van onze
onderneming uitgenodigd in V & T‘s flat in Moskou, toen we op het punt stonden terug te keren naar de
Verenigde Staten. Het feestje verliep goed en we hadden van die gewone diner discussies. Naarmate de
avond vorderde, ontwikkelde T. een uitgesproken anti-Amerikaanse ruwe kant, eentje die haar man rustig
probeerde in te binden. De tirade die ze tegen de Verenigde Staten begon, ging ongeveer als volgt:
“Jullie Amerikanen willen altijd graag denken dat jullie de perfecte regering hebben en jullie mensen zijn altijd
zo perfect. Welnu, waarom hebben jullie niet inmiddels een vrouwelijke president gehad? Jullie hadden de
kans om te stemmen voor een vrouwelijke vice-president en jullie hebben het niet gedaan.”
De algemene respons was iets in de trant van dat je niet moest stemmen, enkel vanwege iemands geslacht.
“Nu, ik denk dat je verrast gaat worden wanneer je zeer binnenkort een zwarte president krijgt! Wat
als ik je vertelde dat je zeer spoedig een zwarte president zult hebben en hij een communist zal zijn?”
De out-of-the-blue opmerking ontmoette onze blikken. Ze vervolgde: “Nu, hij zal het worden, en hij zal een
communist zijn.”
Een van ons merkte op: “Het klinkt alsof je iets weet dat wij niet weten.”
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“Ja, het is waar. Dit zijn geen ijdele woorden. Hij is al geboren en hij is opgeleid en klaargestoomd
om nu president te worden. Je zult onder de indruk zijn, te weten dat hij zich heeft begeven naar de
beste scholen voor Presidenten. Hij is wat je noemt “Ivy League” (opleiding op dure privé-scholen
gehad hebbend). Je hoeft me niet geloven, maar hij is echt en ik weet zelfs zijn naam. Zijn naam is
Barack. Zijn moeder is blank Amerikaans, en zijn vader is zwart uit Afrika. Zeker, een „chocolade‟
baby! En hij wordt jullie president.”
Ze werd meer en meer zelfvoldaan bij die uitspraken….”Het is allemaal al uitgedacht. Zijn vader is geen
Amerikaanse zwarte, dus zal hij die sociale slaafschandvlek niet hebben. Hij is intelligent en hij is half blank,
en is als een atheïst en een communist opgestaan uit de wieg. Hij heeft de beste scholen gehad. Hij wordt
begeleid bij elke stap op de weg en hij zal onweerstaanbaar worden voor Amerika.”
We zaten daar, niet wetend wat te zeggen. Ze was duidelijk erg blij dat de communisten dit deden. Uit deze
en andere gesprekken met haar beweerde ze voortdurend dat het communisme verre van dood is. Ze was
vol van kleine details over Barack en ratelde een complete litanie. Hij kwam uit Hawaï. Hij ging naar school
in Californië. Hij woonde in Chicago. Hij zou al snel gekozen worden tot de wetgevende macht. “Ik heb er
geen twijfel over: hij is een van ons, een Sovjet.”
Ik kende een beetje Arabisch en maakte de opmerking: “Als ik het me goed herinner, komt „Barack‟ van het
Arabische woord „Blessing‟. Dat lijkt een vreemde naam voor een Amerikaan.”
Ze antwoordde snel: “Ja, het is „Afrikaans‟”, drong ze aan, “hij zal een zegen voor de wereld van het
communisme zijn. We zullen onze macht terugwinnen en de nummer één macht in de wereld zijn.”
Amerika was op dat moment de grote hoop en de grote hinderpaal voor het communisme. Amerika zou
moeten worden omgezet in het communisme en Barack zou de weg daartoe effenen.
Dus, wat moet dit gesprek uit 1992 bewijzen?
Het bewijst niet dat Obama een Sovjet-communistische opleiding heeft gehad, noch dat hij werd voorbereid
om de eerste zwarte Amerikaanse president te worden, maar het toont wel één ding waarvan ik denk dat het
heel belangrijk is. Het laat zien dat Sovjet-Russische communisten al heel vroeg van Barack op de hoogte
waren. Het toont ook aan dat ze echt geloofden dat hij communistisch werd opgevoed en verzorgd om de
weg voor hun toekomst te effenen.
Hoewel ik nog nooit van hem had gehoord, was Obama, op het moment van dit gesprek, 30+ jaar oud en
duidelijk voldoende getest, opdat hij hun verwachte rijzende ster zou zijn.
Tom Fife
BEVESTIGING!!!
Ik stuurde daarom een e-mail naar mijn maillijst met het verhaal van Tom Fife.
Natuurlijk, ik heb www.snopes.com en www.truthorfiction.com gecheckt. Geen site, die het verhaal plaatst.
Omdat Snopes.com typisch een liberale site is, die Obama verdedigt, weet ik zeker dat als het verhaal niet
waar zou zijn, zij dit hardop gezegd zouden hebben. Maar ze zwegen… dat zegt me iets.
Na mijn e-mail beledigde een prominente, grote stadskrant columnist me ruw (typisch liberale tactiek) en
vroeg me verwijderd te worden van mijn mailinglijst.
Nu, hier is de bevestiging…
Bij het lezen van het verhaal, stuurde een zeer geloofwaardige dame mij de volgende beschrijving van een
ervaring, die ze in Israël had in 2008. Haar naam en het beroep van haar man zijn verwijderd wegens
privacy redenen:
“Dit gebeurde op 8 november 2008, de nacht van de verkiezingen. Mijn man en ik waren in Israël gedurende
twee weken. Mijn man reist in zeer hoge ….kringen, en we waren in Tel Aviv op dat moment. We verbleven
in het Hilton. Het was avond, en de verkiezingsresultaten waren al bekend. Ik was alleen, omdat mijn man
naar Wenen moest vliegen die middag. In het Hilton Hotel in Tel Aviv, waren we op een VIP verdieping met
drankjes, voedsel, hapjes en grote tv‟s, etc., net zoiets als de luchtvaartmaatschappijen 1e klas hebben.
Ik zat daar Fox News te kijken en bestelde iets, en deze man zit aan de tafel naast mij, en hoorde mijn
Amerikaanse accent. Hij vroeg me wat ik vond van de verkiezingsuitslag. Deze man was in de 60, leek zeer
zakelijk, en we begonnen te praten over de verkiezingen. Hij was ook een Amerikaan, maar woonde in het
buitenland. Hij vertelde me dat als Amerika wakker zou worden van de realiteit van wat er zojuist gebeurd
was, dit een ramp zou betekenen, en dat er misschien zelfs een politieke crisis zou plaatsvinden.
Ik vroeg hem wat hij bedoelde, en toen vertelde hij me al die dingen over BHO (Barack Hussein Obama). Ik
had reeds de beschuldigingen gehoord over de geboorteakte tijdens de campagne, maar deze man vertelde
me dat hij wist – als een vaststaand feit – dat BHO geen natuurlijk-geboren burger was, en dat dit tot een
echt probleem voor het land zou leiden. Hij zei dat BHO zwaar gefinancierd was door de Arabische staten en
andere islamitische landen. Hij zei dat algemeen werd aangenomen dat hij een moslim was. Hij zei dat de
echte reden, dat Saoedische koninklijke familie illegaal geld hadden doorgesluisd naar zijn politieke
campagnes, is omdat ze erg bang waren dat de conservatieven zouden streven naar energie
onafhankelijkheid, en ze konden zich niet veroorloven om dát te laten gebeuren.
Ik had geen commentaar, want ik ben voorzichtig vanwege de positie van mijn man, maar ik stelde vragen.
Hij vertelde me dat hij in het leger (Speciale Eenheden) had gezeten en een commercieel piloot was. Hij zei
dat hij ook werkte voor de Saoedische koninklijke familie. Hij zei dat BHO een communist was. Hij zei dat hij
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contacten had in Rusland, die al jaren praten over deze zwarte Ivy League politicus uit Chicago, die was
klaargestoomd voor een hoge politieke functie. Hij vertelde ook dat we voor de gek worden gehouden door
de media en dat vroeg of laat zouden uitvinden.
Ik was echt geschokt om dit alles te horen en ik kan je niet zeggen, waarom iemand dit soort dingen aan een
wildvreemde zou vertellen. Ik voelde dat de man zeer geloofwaardig was. We kunnen weleens echt een
„Manchurische Kandidaat President‟ hebben.”
Vrienden, de Verenigde Staten van Amerika zijn het slachtoffer van de grootste fraude in de
wereldgeschiedenis ooit, een satanische misleiding van de grootste omvang!
Jim - Bron: Fivedoves.com - Kaart: Stratfor.

Interventie in Syrië “op komst”
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 24-11-2011
Met of zonder toestemming van de Verenigde Naties (China en Rusland), het ziet er naar uit dat ―het
westen‖ plus Arabische Liga (NATO) op het punt staan om een ―no-fly zone‖ boven Syrië in te stellen. Met
andere woorden: uitschakeling van Syrische luchtverdediging (en wat cruciale civiele infrastructuur) en het
kapot bombarderen van het regulaire Syrische leger. Dit alles om uiteraard ―de burgers van Syrië te
beschermen‖. Het ―resposibility to protect‖ principe wordt al door de Fransen uit de kast gehaald. De
Verenigde Staten roepen ondertussen hun burgers op Syrië te verlaten en ―bronnen‖ in de corridors van
Brussel en Washington fluisteren over een Turks/Arabisch luchtscherm met ondersteuning van de Amerika.
De Amerikaanse vlootbewegingen voor deze week? Jawel, CVN-77 George H.W. Bush is voor de kust van
Syrië aangekomen. http://zapruder.nl/portal/artikel/interventie_in_syrie_op_komst/rss
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EU-officials: Reddingsfonds mislukt; Credit Suisse: Dit zijn de laatste dagen van de euro
'Het systeem kan zichzelf niet meer stabiliseren' - Al 254 miljard euro aan opgekochte Zuid Europese
staatsschulden in rook opgegaan
Drie EU officials hebben tegenover de Financial Times toegegeven dat
het Europese reddingsfonds EFSF nu al mislukt is. De vuurkracht van
het EFSF 'haalt bij lange na niet de gewenste hefboomwerking van 2
miljard euro'. Het fonds staat er dankzij de record rente die Italië (7,8%
(2)) en Spanje over hun staatsobligaties moeten betalen zelfs zó slecht
voor, dat ook een tweede constructie -een zogenaamd Special Purpose
Investment Verhicle (SPIV)- hoogstwaarschijnlijk niet meer gaat werken
(1). De Zwitserse megabank Credit Suisse denkt al te weten waar dit
alles op zal uitdraaien: 'De laatste dagen van de euro zijn reeds
aangebroken.'
Volgens Credit Suisse zullen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas
Sarkozy de komende weken het lot van de euro gaan bepalen. Alleen een verdragsverandering, die het
mogelijk moet maken van de eurozone een fiscale unie te maken, zou de euro nog kunnen redden. Credit
Suisse denkt overigens niet dat de eurozone uit elkaar zal vallen, maar wel dat er waarschijnlijk al in januari
'buitengewone dingen zullen moeten gebeuren' om de staatsobligatiemarkt te stabiliseren en een run op de
Europese banken te voorkomen.
Fiscale unie snel dichterbij
Frankrijk en Duitsland zullen in de ogen van de Zwitserse bank veel sneller dan aanvankelijk was gepland
gedwongen worden om de eurozone om te vormen in een fiscale unie. Zo niet, dan dreigt het complete
financiële systeem in Europa in elkaar te storten. Een fiscale unie betekent dat de lidstaten de zeggenschap
over hun begrotingen kwijtraken aan Brussel, en garandeert een kolossale en permanente
welvaartsoverdracht van Noord Europa -waaronder Nederland- naar Zuid Europa.
Maar zelfs al zou al binnen enkele weken besloten worden om deze fiscale unie te vormen, dan nog zal het
volgens Credit Suisse een poosje duren voordat de markten weer tot rust zijn gekomen en het vertrouwen in
de eurozone is hersteld (3). De regeringen in Berlijn en Parijs bereiden hoe dan ook ingrijpende maatregelen
voor. Bondskanselier Merkel toonde zich de afgelopen week opnieuw een verklaard tegenstander van
eurobonds, maar liet doorschemeren mogelijk toch akkoord te gaan als er een Europese economische
regering komt die de zeggenschap over de begrotingen van alle lidstaten krijgt (4).
'Systeem kan zichzelf niet meer stabiliseren'
Steeds meer signalen springen op donkerrood. De Commerzbank, de op één na grootste Duitse bank,
speculeert nu zelfs op zijn eigen ondergang(!) (5). Het invloedrijke Duitse investeringsfonds DWS (een
dochter van de Deutsche Bank) waarschuwt dat de hele Europese staatsobligatiemarkt in elkaar dreigt te
storten, en dringt er bij de ECB op aan om snel in te grijpen. 'Sinds een paar weken weten we dat het
systeem zichzelf niet meer kan stabiliseren,' aldus manager Asoka Wöhrmann. Zelfs de Duitsers hebben nu
moeite om hun schulden te financieren; afgelopen dinsdag werd er op een obligatie veiling maar 4 miljard
euro opgehaald, waar op 6 miljard was gerekend (6).
Al 254 miljard in rook op
De Europese Centrale Bank kocht al voor 254 miljard euro aan waardeloze Zuid Europese staatsobligaties
op. Effect: nul komma nul. Deze enorme hoeveelheid euro's is nu al in rook opgegaan. Naast Duitsland
moeten nu ook Nederland, Finland en Oostenrijk, de laatste landen die financieel betrouwbaar werden
geacht, inmiddels een hogere rente betalen. De maatregelen die de Europese leiders met veel tamtam
aankondigen blijken keer op keer een averechts effect te hebben. Het vertrouwen in de eurozone is volledig
zoek; niemand wil nog Europese staatsobligaties hebben.
Eurobonds genadeklap
De invoering van eurobonds zal echter de genadeklap betekenen voor de financieringsbehoeften van de
eurozone. De failliete Zuid Europese landen kunnen weliswaar nog enkele jaren doorgaan met het veel te
veel geld uitgeven, maar landen zoals Duitsland en Nederland krijgen jaarlijks met tientallen miljarden euro's
hogere lasten te maken, met als gevolg dat de eurozone uiteindelijk op hetzelfde punt zal aanbelanden als
nu het geval is. Met dit verschil, dat dan ALLE lidstaten, inclusief Nederland en Duitsland, bankroet zullen
zijn, en de totale instorting onvermijdelijk is. (7)
Xander
(1) Deutsche Mittelstands Nachrichten
(2) Financial Times Deutschland
(3) Deutsche Mittelstands Nachrichten
(4) Financial Times Deutschland
(5) Handelsblatt
(6) Welt Online, (7) KOPP
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Obama en Monsanto
Klik op de foto voor een
Ingevoerd:
25-11-2011 Geplaatst door: Redactie Earth Matters
Bron: Want to know nl
(Want to Know) De in één woord misdadige praktijken van de
‗fabrikanten‘ van genetische gemanipuleerde zaden, zoals het uiterst
corrupte Monsanto, lijken steeds maar weer met ambtelijke dekens
te worden toegedekt. Kennelijk heerst er nog steeds de -vooral door de Monsanto‘s van deze wereld
gepromote- gedachte, dat deze wereld hen nodig heeft. Nodig heeft om de wereld te voeden, met
genetische gemanipuleerde zaden, die een hogere opbrengst zouden garanderen EN efficiëntere resultaten
te zien geven, bij het gebruik van (kunst)mest en onkruid- en ongedierteverdelgers.
Bewijs ná bewijs komt boven water, dat de claims van Monsanto ONJUIST zijn, dat er enorme schade is
toegebracht aan de testvelden, aan de omgeving van de testvelden waar Monsanto haar proeven deed en
doet, etc. etc. Het is werkelijk een ontwikkeling waarbij de EU in zou moeten grijpen, maar enerzijds door de
druk vanuit de VS en anderzijds vanuit de genoemde lobby en infiltratie van pro-Monsanto-ambtenaren, lijkt
het er niet op dat dit realiteit zal gaan worden..
Wij willen op deze plek aandacht besteden aan een nieuwe initiatief van een groep Amerikaanse burgers,
die de actiegroep ‗Millions Against Monsanto‘ zijn gestart. Kijk voor een zeer uitgebreide informatiebron,
aldaar op de site en je zult zien hoe zeer dit initiatief ook jou hulp kan gebruiken. We dienen op te staan
tegen deze -uiterst geraffineerde- manipulatieve krachten, die direct onze gezondheid ondermijnen en niet
van plan zijn te wijken voor enige druk van oppositie tegen hun misdaden.
Hieronder de vertaalde lijst met 10 feiten, waarvan Monsanto NIET WIL, dat jij deze voor ogen hebt, in de
discussie over wel of geen genetische gemanipuleerde zaden (GMO) toe te laten in bijv. de EU. Maar is
eigenlijk de -indirect door Monsanto veroorzaakte- zelfmoord van méér dan 200.000 Indiase boeren niet
genoeg om je conclusies te trekken.
Wist je trouwens dat Monsanto dezelfde club is, die verantwoordelijk waren voor het produceren en gebruik
van het ontbladeringsmiddel ‗Agent Orange‘ in de Vietnamoorlog..? Dit middel bestond voor een groot deel
uit het uiterst giftige Dioxine, dat nu nog verantwoordelijk is voor vele, vele miskramen en
geboorteafwijkingen bij de bevolking in Zuid-Oost Azië. (Thailand, Birma, Laos en (Noord-)Vietnam zelf
natuurlijk) Al deze gegevens vind je op de site van ‗Millions Against Monsanto‘. Hier onze bijdrage aan de
bekendmaking van dit initiatief. Wat is er verkeerd aan genetische manipulatie? - 10 Zaken waarvan
Monsanto niet wil dat jij ze te weten komt! Genetische manipulatie is een radicale technologie die genetische
barrières afbreekt tussen mens, plant en dier. Wanneer deze genetisch gemanipuleerde organismen
(GMO‘s) vrijkomen, kunnen ze zich makkelijk vermengen met andere organisme en kunnen daarna
onmogelijk nog worden teruggehaald naar de laboratoria. Monsanto levert ruwweg 90% van de GMO zaden
in de wereld. Deze zaden zijn genetisch gemodificeerd zodat Monsanto hun eigen pesticiden kan
produceren of herhaalde behandelingen met hun eigen zwaar giftige herbicide ‗Roundup‘ kunnen overleven.
Monsanto‘s GMO‘s werden niet ontwikkeld om bij te dragen aan de toename van grotere oogstopbrengsten
in de wereld, maar eerder om de winsten van Monsanto op te krikken door het laten toenemen van het
gebruik van hun eigen chemicaliën zoals ‗Roundup‘ en ieder jaar opnieuw hun zeer dure gepatenteerde
zaden op te dringen aan de agrarische sector.
Door de enorme politieke invloed van Monsanto, wordt de Amerikaanse bevolking het recht onthouden te
weten of hun voedsel genetisch gemanipuleerd wordt of niet. Hieronder volgt een lijst van 10
wetenswaardigheden over Monsanto en GMO‘s en welke ongelofelijk nadelige invloed ze hebben op jouw
gezondheid, op die van de agrariërs en op de planeet als geheel.
Misschien moeten we beginnen je te wijzen op OFFICIEEL ONDERZOEK dat keihard aantoont, dat de
claims over hogere voedselopbrengsten door GMO-gewassen, volkomen VALS zijn. In DIT artikel, hier op
WantToKnow, vind je daar de keiharde gegevens over..!
1. Geen Amerikaanse wetgeving die GMO-aanduiding verplicht
Deze uiterst sneaky‘ wetgeving zegt eigenlijk al meteen genoeg over de krankzinnige invloed die de
Monsanto‘s van deze wereld hebben op wetgevers en ambtenaren. Via lobbywerk heeft o.a. Monsanto het
voor elkaar gekregen dat voedingsmiddelen die GMO‘s bevatten, in de VS niet als zodanig hoeven te
worden aangemerkt…! Het is werkelijk de wereld op zijn kop..!
Monsanto heeft zeer harde strijd geleverd om wetgeving hierover tegen te houden. Dat is alarmerend, omdat
ongeveer 70% van alle geproduceerde voedingsmiddelen in de VS nu gemanipuleerde ingrediënten bevat…
De Europese unie, Japan, China, Australië, Nieuw-Zeeland en vele andere landen eisen nu verplichte
identificatie. Maar ook dáár zit Monsanto op het vinkentouw om ambtenaren heftig te beïnvloeden en haar
lobbyisten dátgene te laten doen dat nodig is, om een positieve houding naar Monsanto toe te organiseren.
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2. Gebrek aan adequate veiligheidsonderzoeken
In mei 1992 kondigde vice-president Dan Quayle het publieksonvriendelijke beleid aan van de FDA (Foodand DrugAdministration – de Amerikaanse Voedsel- en Waren Autoriteit – vert.), waarin wordt gesteld dat
GMO-voedingsmiddelen niet als zodanig herkenbaar hoeven te zijn en dat er ook geen onderzoeken hoeven
worden uitgevoerd naar de veiligheid ervan. Ondertussen hebben prominente wetenschappers als Arpad
Pusztai en Gilles-Eric Seralini alarmerend onderzoeksresultaten bekendgemaakt waaruit blijkt dat dieren die
met GMO-producten werden gevoerd, onherstelbare schade hebben opgelopen. (HIER volledig artikel op
deze site)
3. Monsanto maakt kleine agrariërs werkloos
Percy Schmeiser is een Canadese boer wiens koolzaadvelden werden besmet met Monsanto‘s ‗Round-Up
Ready‘ raapzaad door pollen afkomstig van een naburige GMO-akker. Monsanto won een rechtszaak tegen
hem waarin hij werd beschuldigd van het schenden van patentrechten en Schmeiser werd gedwongen
honderdduizenden dollaars schadevergoeding te betalen. Dit soort biologische terreur komt overal in de
Verenigde Staten voor. Het is de consequentie van een wetgeving die tot stand is gekomen onder de Bushpresidenten. Zij waren degene die de patentwetten lieten uitbreiden met ‗het patent-op-levend-materiaal‘.
Elke DNA-knutsellaboratorium werd daarmee dus in staat gesteld zijn eigen patent te krijgen op zaden en
levend DNA-materiaal.
4. Monsanto Producten vervuilen Ontwikkelingslanden
Monsanto heeft ons ook de dodelijke erfenis nagelaten van de productie van ‗Orange Agent‘ en DDT.
Tegenwoordig wordt in Columbia massale besproeiing met Roundup door de Amerikanen en de
Columbiaanse regering ingezet als militaire tactiek in de strijd tegen verzetsbewegingen waardoor oogsten
en complete dorpen worden vergiftigd.
5. Monsanto Blokkeert Regeringswetgeving
Er is sprake van innige samenwerking tussen Monsanto en de Amerikaanse wetgevende en rechterlijke
macht waar belangrijke besluitvorming plaatsvindt. Rechter Clarence Thomas, een voormalig juridisch
adviseur van Monsanto, was de auteur van de meerderheidsopinie in een belangrijke zaak tegen Monsanto.
Michael Taylor werkte ooit voor de FDA en vertegenwoordigde Monsanto als advocaat, keerde daarna weer
terug naar de FDA en werd er Beleidsmedewerker toen het groeihormoon rGBH werd goedgekeurd..
Nu denk je wellicht dat dit alleen in de VS gebeurt, maar graag herinneren we je aan het FEIT dat -nota
bene- de voorzitter van de Europese Raad voor Voedselveiligheid, mevrouw professor Banati (foto), lid is
van de GMO-lobby..!!! Kijk HIER.
6. Monsanto Schuldig aan Valse Reclame
Het Franse Hooggerechtshof oordeelde in 2009 dat Monsanto gelogen had over de veiligheid van hun
onkruidverdelgingsmiddel Roundup. Het Hof bevestigde een eerdere uitspraak dat Monsanto valse reclame
had verspreid door het middel aan te prijzen als zijnde ‗biologisch afbreekbaar‘. Als je een voorbeeld wilt
zien, hoe manipulatief Monsanto meent te moeten omgaan, met zoiets als ‗duurzaamheid‘, dan kun je
hiervan nog een staaltje ‗greenwashing‘ lezen in dit kader HIER.
7. Consumenten weigeren groeihormoon voor rundvee
Onder druk van de publieke opinie hebben winkelketens als Safeway, Publix, Wal-Mart en Kroger
zuivelproducten waarin Monsanto‘s controversiële genetisch gemanipuleerde hormoon zit, uit hun
winkelschappen verwijderd. Starbucks heeft op aandringen van onder andere onze bondgenoot de Organic
Consumers Association alle melkproducten waarin het berucht groeihormoon rGBH zit, in de ban gedaan.
Zie HIER en HIER artikelen hierover op WantToKnow.
8. GMO leidt niet tot grotere opbrengsten
In een door de VN en de Wereldbank gesponsord rapport waaraan meer dan 400 wetenschappers hebben
meegewerkt en dat door 58 landen werd onderschreven, wordt de conclusie getrokken dat genetisch
gemanipuleerde gewassen nauwelijks een bijdrage leveren aan de uitdagingen van de wereldwijde
armoede, honger en klimaatveranderingen.
Er zijn betere alternatieven beschikbaar en in het rapport wordt de voorkeur uitgesproken voor organische
land- en tuinbouw als de duurzame manier voor de ontwikkeling van Derde Wereldlanden.
9. Monsanto Controleert de Amerikaanse Soja-markt
In 1996, toen Monsanto begon met de verkoop van hun beruchte Roundup Ready sojabonen, bevatte nog
slechts 20% van de Amerikaanse sojabonen hun gepatenteerde gen. Tegen 2008 zat het schadelijke
Monsanto-gen al in meer dan 90% van alle sojabonen op de Amerikaanse markt.
10. GMO Voedingsmiddelen kunnen leiden tot voedselallergieën
In maart 1999 werden Britse onderzoekers aan het York laboratorium gealarmeerd door de ontdekking dat in
het daaraan voorafgaande jaar de allergische reacties op soja met een schrikbarende 50% was
toegenomen. In het Verenigd koninkrijk was de import van genetisch gemanipuleerde soja uit Amerika nog
maar recent toegestaan en de soja die in het onderzoek was gebruikt was voornamelijk gemanipuleerd. Kijk
voor een uitgebreid artikel hierover, op DEZE link van WantToKnow. Dat er zelfs wetenschappelijk
experimenten zijn gehouden, die keihard aantoonden, dat GMO-producten SCHADELIJK ZIJN VOOR
LEVER EN NIEREN, zie je in DIT artikel hier op de site.
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Onderneem actie, NU; hier zijn de actiepunten waarmee jij aan de slag kunt:
- Lees het laatste nieuws en doe mee op Action Alerts, teken in op de gratis nieuwsbrief op
www.OrganicConsumers.org
- Koop organisch verbouwd voedsel in de biologische winkels, in je buurtwinkel, bij coöperaties of
boerenwinkel. Kijk bijv. eens op de site van ODIN, waar je een abonnement kunt nemen op een tas vol biogroenten, die je elke week ophaalt, bij een natuurwinkel bij jou in de buurt. HIER
- Vermijd genetische geproduceerd voedsel, in het bijzonder dat voedsel waarin Soja, katoenzaadolie en/of
koolzaad is verwerkt, tenzij erop wordt vermeld dat het product organisch werd verbouwd. Je zult het niet
geloven, maar er is al wetgeving aangenomen, die de wereld op zijn kop zet..! Dat wil bijvoorbeeld zeggen,
dat je ALLEEN NOG MAAR kunt zien of een product GMO-geproduceerd is, als NIET opstaat dat het
biologisch/regulier-organisch geproduceerd is..!!
- Bel of stuur een brief naar je volksvertegenwoordigers. Vertel hen dat je voorstander bent van het duidelijk
op de etiketten vermelden van de ingrediënten en veiligheidsonderzoeken naar GMO‘s en kleinschalige
boerenbedrijven wil subsidiëren teneinde het hen mogelijk te maken over te stappen op organische
landbouwmethoden.
- Laat de volgende bedrijven weten dat ze moeten stoppen met de verkoop van GMO-ingrediënten:
* Kellogg‘s/Kashi * Coca-Cola * Kraft/Nabisco * McDonald‘s * Frito-Lay * General Mills * Quaker Oats *
Procter & Gamble * Nestle * Safeway * Campbell Soup * Wal-Mart
Bron: www.wanttoknow.info
Geplaatst door Redactie Earth Matters
Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Redactie Earth Matters

10 tips voor uw zorgverzekering
De zorgverzekering dreigt volgend jaar een gat te slaan in de portemonnee
van veel Nederlanders. Een gemiddeld gezin is in 2012 circa 190 euro
meer kwijt aan de zorgverzekering dan dit jaar. Alle reden dus om de
aanbieding van uw zorgverzekeraar kritisch te bestuderen en te bekijken of
u geld kunt besparen. Wij geven u tien tips die u daarbij kunnen helpen.
1 Goedkopere basisverzekering
Een eerste stap om te bekijken of u niet te veel betaalt voor uw zorgpolis, is
door te kijken naar uw basisverzekering. Hoewel volgend jaar vooral de
aanvullende verzekering fors duurder wordt, lopen ook de premies voor het
basispakket aanzienlijk uiteen. Het verschil tussen de goedkoopste en
duurste polis bedraagt maar liefst 240 euro. De basisverzekering van Univé
Zekur is met een jaarpremie van 1110 euro het goedkoopst, terwijl De Amersfoortse voor hetzelfde pakket
1350 euro rekent. Een nadeel van Univé Zekur is wel dat u daarmee bij slechts één ziekenhuis per provincie
terecht kunt.
2 Internetpolissen
Als u tevreden bent over de dienstverlening van uw zorgverzekeraar en niet wilt overstappen naar een
andere, zou u ook kunnen kijken of u een goedkopere basisverzekering kunt krijgen bij uw huidige
verzekeringsmaatschappij. Vaak kan dat door te kiezen voor een polis die alleen via internet is af te sluiten.
Uit berekeningen van de vergelijkingssites Independer.nl en Verzekeringssite.nl blijkt dat zulke internetlabels
circa 10 procent goedkoper zijn dan de standaard basisverzekering, terwijl wettelijk bepaald is dat de
dekking daarvan hetzelfde moet zijn. Klanten van verzekeraar VGZ kunnen door over te stappen van de
gewone basisverzekering naar de internetpolis Blue het meeste geld besparen per jaar: 135 euro. Maar ook
bij Menzis (132 euro), CZ (105,60 euro), Agis (102,96 euro) en Zilveren Kruis Achmea (48 euro) is voordeel
te behalen door te kiezen voor het internetproduct.
3 Aanvullende verzekering
Degenen die een aanvullende zorgverzekering hebben, worden volgend jaar het hardst in hun beurs
getroffen. Zij krijgen een premieverhoging van ongeveer 10 procent voor de kiezen. Gezien deze forse
prijsstijging zouden mensen die kerngezond zijn en voldoende geld hebben zich kunnen afvragen of zij nog
wel een aanvullende verzekering nodig hebben. De basisverzekering dekt immers al de belangrijkste zorg
zoals de huisarts en het ziekenhuis. Inventariseer daarom welke aanvullende zorg u echt nodig hebt en wat
dat kost. Burgers nemen meestal een aanvullende zorgverzekering om zich in te dekken tegen kosten voor
fysiotherapie. Maar uit een onderzoek van de Consumentenbond komt naar voren dat 58 procent van de
verzekerden met een aanvullend pakket daar vorig jaar helemaal geen gebruik van hoefde te maken. Bij de
personen die wel naar de fysiotherapeut moesten, ging het in ruim de helft van de gevallen om slechts zes
tot tien behandelingen. Ook zij waren goedkoper uit geweest als die kosten voor eigen rekening waren
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genomen. Als u de aanvullende verzekering opzegt, moet u er wel rekening mee houden dat uw verzekeraar
u later op medische gronden kan weigeren als u deze stap wilt terugdraaien.
4 Tandarts
Aanvullende verzekeringen voor de tandarts spannen in 2012 de kroon met een premiestijging van
gemiddeld 14 procent. Voor mensen met een gezond gebit die jaarlijks slechts één of twee keer voor
controle naar de tandarts gaan, kan het een stuk voordeliger zijn om de rekening daarvan zelf te betalen en
de tandartsverzekering op te zeggen. Wel is het slim om het geld dat daarmee wordt uitgespaard op een
spaarrekening te zetten voor het opvangen van eventuele tegenvallers. Een onzekere factor hierbij is
overigens wel dat de tandartstarieven in 2012 worden vrijgegeven. Als u van uw tandarts hoort dat de
tarieven meer dan 14 procent omhoog gaan, dan kan het verstandig zijn om deze aanvullende verzekering
toch te houden.
5 Verschillende verzekeraars
Consumenten zijn niet verplicht om hun basisverzekering en aanvullende polis af te sluiten bij dezelfde
zorgverzekeraar. Het kan soms dan ook lonen om dit bij verschillende verzekeraars te doen. Ook voor
chronisch zieken ligt hier een kans. Zij kunnen wel degelijk overstappen van basisverzekering, omdat
verzekeringsfirma‘s verplicht zijn iedereen hiervoor te accepteren.
6 Eigen risico
U kunt extra korting op uw zorgverzekering krijgen door het eigen risico te verhogen. Sowieso gaat het eigen
risico volgend jaar omhoog van 170 naar 220 euro. De meeste zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid om
dit verder op te schroeven tot 720 euro. Doe dit echter alleen als u in een blakende gezondheid verkeert en
voldoende kapitaalkrachtig bent, zodat u een financiële tegenvaller aan kunt. Houd er ook rekening mee dat
zorgverzekeraars soms dwarsliggen als u uw eigen risico weer wilt verlagen.
7 Raadpleeg meerdere vergelijkingssites
De premies van zorgverzekeringen zijn het beste te vergelijken op internet. Raadpleeg altijd meerdere
vergelijkingssites, zodat u kunt profiteren van exclusieve kortingsacties die sommige internetsites hebben
met verzekeraars. Het vergelijken van basisverzekeringen is eenvoudig op internet. Maar ook aanvullende
verzekeringen zijn goed van elkaar te onderscheiden dankzij de zorgvergelijkers op Independer.nl,
Verzekeringssite.nl, Consumentenbond.nl, Kiesgoed.nl, Kiesbeter.nl, ANBO.nl en OverGeld.nl . Op deze
internetsites kunt u de gewenste aanvullende verzekering selecteren door aan te geven in welke mate u zich
wilt indekken tegen kosten voor zaken zoals fysiotherapie, psychologische hulp, orthodontie, alternatieve
geneeswijzen, brillen en lenzen. Op onder meer Independer.nl kunt u per zorgverzekeraar ook zien met
welke ziekenhuizen die afspraken heeft gemaakt. Dat zal volgend jaar bij circa 70% van de
zorgbehandelingen het geval zijn. Daarbij maken niet alle verzekeraars met alle ziekenhuizen afspraken.
Risico ontstaat dan dat u niet terecht kunt bij het ziekenhuis van uw voorkeur of moet bijbetalen.
8 Korting
Het is niet moeilijk om korting te krijgen op uw zorgverzekering. De meeste mensen profiteren van een
collectieve kortingsregeling via hun werkgever. Maar zorgverzekeraars hebben ook speciale aanbiedingen
voor bijvoorbeeld studenten, niet-rokers, vegetariërs, donorcodicilhouders en leden van
patiëntenverenigingen en seniorenorganisatie ANBO. Kijk eens of u zich wellicht bij een collectief kunt
aansluiten. Verder kan iedereen een zorgverzekering met korting afsluiten op vergelijkingssites.
9 Let ook op kwaliteit
Geld speelt een grote rol bij de keus van consumenten voor een zorgverzekering. Maar let ook op de
kwaliteit en dienstverlening van een zorgverzekeraar. Als een verzekeraar bijvoorbeeld niet helemaal de
goedkoopste is, maar u wordt wel altijd snel geholpen aan de telefoon en u hoeft niet lang te wachten op de
vergoeding van uw zorgnota‘s, dan mag dat natuurlijk ook wel iets kosten. Naar de service van
zorgverzekeraars wordt regelmatig onderzoek gedaan. Menzis en Zilveren Kruis Achmea reageerden vorig
jaar als beste op telefoontjes en e-mails van klanten, zo bleek uit een rapport van onderzoeksbureau Store
Support.
10 Opzeggen
Als u overstapt van zorgverzekeraar, moet u vóór 1 januari 2012 uw oude zorgverzekering opzeggen. Maar
doe dat niet voordat uw nieuwe verzekeraar u heeft geaccepteerd als klant. Verzekeraars zijn weliswaar
verplicht iedere aanvrager van een basisverzekering te accepteren, maar kunnen u een aanvullende
zorgverzekering wel degelijk weigeren. Let er ook op dat wanneer u zowel een basisverzekering als een
aanvullend pakket heeft, u beide opzegt bij uw oude zorgverzekeraar, tenminste wanneer u met beide
overstapt naar een andere verzekeraar. Uiteraard kunt u het opzeggen ook laten regelen door uw nieuwe
verzekeraar. Officieel hebt u tot 1 februari 2012 om een nieuwe zorgverzekeraar te vinden, maar het is dus
verstandig om dit al vóór de jaarwisseling geregeld te hebben.
(Bron) - http://goudenmedia.nl/?p=4967
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South Pole Telescope (S.P.T.)
Planet X: NASA Doomsday Info Leaked (LINK)
Geüpload door PaleHorse520 op 19 nov 2011
Met 2012 slechts nog dagen verwijderd, hebben Nibiru 'doomsday'
theorieën en theoretici hun overvloed. Heeft iemand van NASA een
deel van de informatie in deze video laten lekken? Of blijkt het jaar
2012 slechts als een enorme 'false flag' door de overheid gesteunde
‗angst zaaien‘- campagne te zijn? Wat was het, waarvoor de Maya's de
toekomstige bewoners van de wereld probeerden te waarschuwen?
Bekijk hier een opname van Nibiru (aka Nemesis, CW Leonis, Tyche, Wormwood en meer) met de S.P.T.!
Vertaald fragment
De video opent met ‗Waar zul je zijn in 2012?‘
NASA volgt Planeet X (Nibiru) momenteel met haar S.P.T. telescoop vanaf de Zuidpool.
Ik laat je nu de volledige baan van Nibiru zien, en gegevens en data van wat te verwachten (van april 2007
tot juli 2014)….
Dit betekent niet het einde van de Aarde, maar wees voorbereid.
De volgende beelden zijn gesmokkeld uit de ondergrondse basis, genaamd ‗Dulce‘. De elite van de wereld,
die naar een nieuwe wereld orde (NWO) toewerken, zijn niet alleen op de hoogte van de komst van Planeet
X, ze kennen ook de invloed van Planeet X op de Aarde, nl. aardbevingen, tsunami‘s, vulkaanuitbarstingen,
etc. Hier volgen enkele Toekomst kaarten van de wereld na de poolverschuiving, veroorzaakt door het
passeren van Nibiru door ons zonnestelsel…
Bron: Beforeitsnews.com - Zie ook:
EXTRA! 32º of Insanity : 11.20.11 - Nibiru, ELENIN, Neumeyer Station, CW Leonis, & MORE!
Part 1 http://www.youtube.com/watch?v=SIwaOP6Rf4g&feature=uploademail
Part 2 http://www.youtube.com/watch?v=EsnyJgc-yAk&feature=uploademail
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Microsoft wil patent op systeem dat personeel in de gaten houdt
Microsoft heeft een patent aangevraagd op een systeem dat het
communicatiegedrag van werknemers volgt en analyseert, zodat human
resource-afdelingen van bedrijven ongewenst gedrag kunnen
detecteren en bijsturen. Onder andere e-mailuitwisselingen,
telefoongesprekken, videoconversaties, chatsessies en online
presentaties moeten door een enkel bedrijfssysteem in de gaten gehouden kunnen worden.
The employee-monitoring network of tomorrow
Er zijn al softwaresystemen die bedrijfscommunicatie kunnen monitoren,
waarbij bijvoorbeeld de tijd die aan websurfen bijgehouden wordt en
geanalyseerd wordt hoe telefoongesprekken verlopen.
Het systeem dat in de patentaanvraag beschreven wordt, gaat
verder.
Zo moeten ook bewegingen, manieren en gedragspatronen
geanalyseerd kunnen worden. De verkregen gegevens moeten
vervolgens afgezet kunnen worden tegen een aantal vastgestelde bedrijfswaarden en -normen, zodat
bepaald kan worden hoe de werknemer presteert op onder andere het gebied van efficiëntie, participatie en
verantwoordelijkheid.
Microsoft noemt als voorbeeld van gedrag dat kan worden meegewogen
bij de puntentelling: het dragen van een donkere zonnebril tijdens een
video conference call en het dragen van misplaatste kleding tijdens
vergaderingen. Een voorbeeld van een werknemersprestatie ouput display
is inbegrepen:
„Ervaart u dat uw werknemer te onpersoonlijk is, dan kunt u dat
verbeteren'
Microsoft heeft de patentaanvraag al in mei 2010 ingediend – deze is nog
niet goedgekeurd - en de tekst is pas afgelopen week gepubliceerd. De gedachte dat zulk een technologie
tot de mogelijkheden behoort, is wel enigszins zorgwekkend.
Bron: Tweakers.net
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Is er een Media Blackout op grote stralingsvergiftiging in de VS?
De mainstream media en de federale overheid werken nauw samen om
de escalerende nucleaire rampen in Japan te verduisteren en hoe
straling Amerika en andere landen treft…
Stralingsniveaus nemen toe in Noord-Amerika, maar ook in Europa
Kans is groot dat je radioactief voedsel hebt gegeten en het niet eens
weet. De meeste mensen zijn zich niet bewust dat de straling op dit
moment de Amerikaanse voedselvoorziening vervuilt.
De bron van dit radioactief besmette voedsel?
De TEPCO kernreactoren in Fukushima, Japan.
Mainstream media negeert de gevolgen grotendeels
De voedselvoorziening wordt nog steeds besmet door de Japanse straling en de Amerikaanse overheid en
een groot deel van de mainstream media negeert angstvallig het enorme gezondheidsprobleem, waarvan
een nucleaire expert claimt dat het 70 maal! erger is dan de nucleaire ramp destijds in Tsjernobyl.
Ziet er lekker, behalve dat ze doorspekt zijn met Cesium-137
Zuivel, aardbeien, champignons... bij testen positief gebleken voor
Cesium-137
De Universiteit California Berkeley (UCB) heeft stijgende straling ontdekt
in de geselecteerde producten, geteeld in Californië. Zes items werden
getest: spinazie, aardbeien, koriander, teelaarde, gras en champignons.
Gemeten werd in Becquerel per kilogram.
Vijf van de zes items in de Amerikaanse voedselketen monster-test
bevatten radioactieve deeltjes. [Bron]
Radioactief Strontium gevonden in MELK - Hilo, Hawaï
Sinds april 2011 hebben de EPA en anderen radioactieve deeltjes in de
melk gevonden. Het laatste rapport kwam begin mei, vervolgens is alle
informatie verduisterd.
De straling die vrijkomt door de beschadigde TEPCO reactoren in de
provincie Fukushima, heeft zich sterk uitgebreid! Radioactiviteit is nu
verspreid over het grootste deel van het Noorden van Japan en zo ver
als het Zuiden van Tokio.
Er worden plannen gemaakt voor een nieuwe Japanse hoofdstad en het
gesprek in Japan is, dat Tokio – een van de grootste steden ter wereld –
zal moeten worden geëvacueerd en zelfs verlaten.
Ondertussen verspreidt de straling zich via de oceaan en de dodelijke
deeltjes worden door de wind verder meegevoerd naar Noord-Amerika
en andere delen van de wereld.
Een radioactieve isotoop van strontium is aangetroffen in de
Amerikaanse melk, voor het eerst sinds de nucleaire ramp in Japan – in
een monster van Hilo, Hawaï - onthulde de Environmental Protection
Agency recent.
Proeven op strontium zijn getriggerd door de aanwezigheid van cesium isotopen, die in de melk zijn
gevonden van Hilo, Montpelier VT, Oakland en in de neerslag uit Boise, Richmond CA, Salt Lake City en
een paar andere steden.
Strontium-89 werd gevonden op 4 april in Hilo monsters, die eerder het gevonden cesium-134 en cesium137 bevatten. [Forbes]
Berkely controleert stijgende stralingsniveaus in het Amerikaanse voedsel
UCB heeft de stijgende stralingsniveaus gecontroleerd sinds de vernietigende aardbeving en tsunami in
Japan.
Het nucleaire wetenschap lab heeft tientallen rapporten uitgebracht, rapporten die in feite werden genegeerd
door de Amerikaanse pers!
Hier zijn een aantal voorbeelden van wetenschappelijke rapporten van UCB over de escalerende straling:
Report 1
Report 2
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UFO‟s & Project Blue Beam – het Disclosure Project
Carol Rosin - Disclosure Project (Nederlands ondertiteld)
Geüpload door Ritchy72 op 24 okt 2007
Een opzienbarend en nog steeds zeer actueel getuigenis van dr. Carol
Rosin tijdens de persconferentie van het Disclosure Project op 9 mei
2001 o.l.v. dr. Steven Greer. Hier verklaart zij wat dr. Wernher von
Braun haar allemaal over de ruimtewapensystemen vertelde, die ons
zogenaamd zouden moeten beschermen tegen allerhande vijanden,
waaronder als laatste: een buitenaardse dreiging. Een reek van leugens
om ruimtewapens te kunnen blijven ontwikkelen!
Dr. Wernher von Braun was een toprang SS-officier, die ook het hoofd van het Nazi-raket programma was
tijdens de tweede wereldoorlog. Von Braun werd na de oorlog naar Amerika overgebracht, omdat onze
regering zijn kennis en expertise van te vitaal belang beschouwde om te laten vallen in handen van vijanden.
Dr. von Braun en zijn collega's brachten destijds een schat aan informatie mee. Von Braun was ingewijd
naar verluid in het werken aan anti zwaartekracht aandrijving voertuigen, ontwikkeld tijdens de laatste dagen
van het Derde Rijk. In de loop der jaren had von Braun tevens toegang tot NASA‘s geheime programma's.
Von Braun begon blijkbaar het hele plaatje te zien van de werkelijke doelstellingen van Amerika's
ruimteprogramma en de manier waarop het militair-industrieel complex het volgens een geheime, verborgen
agenda aan het manipuleren was gedurende de laatste jaren van zijn leven.
Het was kort voor zijn dood in 1977 dat von Braun de details van het geheime ruimteprogramma,
punt voor punt, aan dr. Carol Rosin toevertrouwde. Hij beschreef exact waar dit plan toe moest
leiden: totale controle onder een onderdrukkende Eén Wereldregering (NWO).
Von Braun gaf haar een opperste opdracht om dit plan te dwarsbomen, de bewapening van de ruimte te
stoppen. Als dit niet gebeurt, zou dit een ramp voor de mensheid betekenen, omdat een reeds bestaande
internationale machtselite stappen zal ondernemen om de controle over deze planeet permanent te maken
door een valse buitenaardse invasie.
Als dergelijke ruimtewapens volgens von Braun niet echt ontwikkeld zijn om de VS en haar bondgenoten te
beschermen tegen malafide landen en hun wapens, als, inderdaad dergelijke wapens nutteloos zijn tegen de
nucleaire kofferbommen, evenals chemische, biologische en virale wapens, waarom zijn ze dan precies
ontwikkeld?
Zouden mensen, die weerstand hebben tegen de op handen zijnde Nieuwe Wereld Orde, worden
uitgekozen en geëlimineerd?
Dat is zeker een mogelijkheid. Nog een andere mogelijkheid is dat dergelijke wapens deel zullen uitmaken
van de ‗lichtshow‘, ontworpen om de bevolking van de aarde angst aan te jagen, wanneer 'Project Blue
Beam' debuteert met haar valse, geprojecteerde presentatie van een buitenaardse invasie.
Volgens dr. Steven Greer, hoofd van het "Disclosure Project", bestaat het vooruitzicht dat een schaduw
para-gouvernementele en internationale entiteit bestaat, welke UFO‘s geheim heeft gehouden en van plan is
de mensheid te misleiden middels false flag 9/11 gebeurtenissen. Dit is een scenario dat meer mensen
binnen onze regering zijn begonnen te onthullen.
Als von Braun wist dat anti-zwaartekracht technologie reeds bestond in 1974, dan moeten we ook
concluderen dat een deel van het komende wereldwijde lichtshow- en alien invasie-scenario gepland is, om
ons bang te maken en ons zo in de armen van een wereldregering te laten vallen, gebruikmakend van de
technologie beschreven in Project Blue Beam.
Zelfs dr. Greer uitte zijn zorg over de toekomst van de mensheid op basis van de snode plannen die hij had
ontdekt tijdens zijn ambtstermijn bij NASA! Hij geeft toe dat hij in eerste instantie sceptisch was over de
werkelijkheid achter dit plan.
Dr. Greer schrijft, "Sinds 1992 heb ik dit script aan mij zien onthuld worden door ten minste een dozijn hoog
geplaatste insiders. Natuurlijk, in eerste instantie lachte ik, denkend,”dit is gewoon te absurd en vergezocht”.
Weer anderen vertelden me uitdrukkelijk dat de dingen die er uitzagen als UFO's, maar die zijn gebouwd en
onder de controle van zwaar geheime 'zwarte' projecten, werden gebruikt om hoax ET- gebeurtenissen en
verschijningen te simuleren, om angst te zaaien. En dat op een bepaald moment na het wereldwijde
terrorisme, gebeurtenissen zich zouden ontvouwen, welke de openbaar gemaakte Alien Reproductie
Voertuigen (ARV's, of reverse-engineered UFO's, gemaakt door mensen door het bestuderen van de
werkelijke ET-schepen) zouden gaan gebruiken voor een hoax aanval op de Aarde."
Het doel?
Simpel: controle door angst, de regeringen van alle landen te onderwerpen en te verenigen onder één
centraal gezag, één Wereldregering, en zoals Greer zei, "om uiteindelijk uitgaven van triljoenen op de
ruimtewapens te rechtvaardigen en de wereld te verenigen in angst, in militarisme en in oorlog."
Met opzet geconditioneerd door Hollywood
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Natuurlijk zijn we door de jaren heen met opzet geconditioneerd voor buitenaardse wezens. Films als
'Independence Day', 'Alien', ‗War of the Worlds', ‗Avatar‘ en andere, geproduceerd door Hollywood studio's,
hebben hun invloed reeds gehad op het onderbewustzijn van het grote publiek. Zoals Greer zegt, "deze
mentale conditionering is tientallen jaren subtiel versterkt als voorbereiding op toekomstige misleidingen."
De essentie van het plan is simpel: creëer een anonieme vijand in de grenzeloze diepte van de ruimte. Zoals
dr. Greer het uitlegt: "Door vermenging van feit met fictie, en door het vervalsen van UFO-gebeurtenissen
die angstaanjagend kunnen lijken, is het plan om uiteindelijk een nieuwe, duurzame, buiten de planeet zijnde
vijand te creëren.”
Dr. Carol Rosin onthulde deze informatie voor de nationale pers in Washington DC, waar ze ook bereid was
exact dezelfde verklaring onder ede voor het Congres af te leggen. Natuurlijk, de officiële mainstream media
hebben van deze verrassende uitspraak, gedaan door dr. Rosin, nooit iets genoemd.
Wernher von Braun, zijn assistent Carol Rosin, en Steven Greer van het Disclosure Project hebben hun best
gedaan om de wereld te waarschuwen voor deze komende misleiding op basis van geheime
energietechnologie, nieuwe visuele projectie technologie…
“Sinds de jaren „60 opereert dit geheime ruimteprogramma. ARV's worden gebouwd en staan klaar
om te gaan. Ruimtelijke holografische misleiding technologieën zijn gereed, getest en klaar om te
„vuren‟. En de Big Media is een pion".
Je kunt deze video ook bekijken op http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/qB22qsUdbLs
Bron: Uncensored.co.nz - Vertaald: Marion
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Babysoep 4000 dollar
Sommige chinese mensen zijn bekend met het eten van baby‘s, en het nieuws dat
heeft gecirculeerd via het internet en via e-mail, is schokkend voor de wereld.
theseoultimes
Een e-mail rapport ontvangen door the seoul times bevestigde het nieuws, een aantal
levendige en verschrikkelijke foto‘s van menselijke embryo‘s en foetussen in een soep
voor menselijke consumptie.
Het rapport ging verder. Een stad in de zuidelijke provincie kanton (guangdong) waar
nu de aandacht op ligt.
Chinese mensen genieten er van baby-kruiden soep om de algehele gezondheid en
uithoudingsvermogen en de kracht van de seksuele prestaties in het bijzonder te verhogen.
De kosten in chinese munt is ongeveer rs 2000 (dat is ongeveer us $ 4.000).
Een fabriek manager werd geïnterviewd en hij getuigde dat het effectief is omdat hij
een frequente klant is.
Het is een delicatesse, waarbij dure kruiden worden toegevoegd om vervolgends de
baby samen met kippenvlees te koken voor acht uur.
Hij wees naar zijn tweede vrouw naast hem. Ze is 19 jaar oud. De 62-jarige man,
getuigde dat ze elke dag sex hebben.
Na een paar weken wachten nam hij de verslaggever mee naar het restaurant waar
hij werd geïnformeerd door de restaurant manager die zei dat de spare rib soep
(lokale code voor baby soep) nu beschikbaar is.
Dit keer, een echtpaar dat al twee dochters hebben laten aborteren voor de soep, was
er nu soep van een ander meisje. De baby was al vijf maanden oud.
Die baby‘s waren bijna klaar om geboren en sterven van nature kosten 2000 in
chineese valuta. De geaborteerde baby‘s die kosten een paar honderd in chineese valuta.
Paren die geen dode baby‘s willen verkopen, kunnen ook placenta‘s aanbieden voor enkele honderden.
Een lokale verslaggever werd verteld dat dit het probleem is als gevolg van de chinese gezondheidszorg en
dat het een averechts effect heeft als china een 1 kind in het gezin beleid blijft behouden.
Deze gruwelijke misdaden onstaan uit het feit dat de meerderheid van de chinese mensen de voorkeur
hebben voor mannelijke baby‘s en de arme gezinnen uiteindelijk hun vrouwelijke baby‘s verkopen.
Dode baby‗s kunnen worden gekocht in taiwan voor 70 dollar om te worden gebruikt als gegrilde lekkernijen.
Kijk hoe een arme chinese kind wordt overreden en dan weer overreden door twee aparte voertuigen en
mensen niets doen om haar te helpen. Ongelooflijk gedrag.
http://www.verborgennieuws.nl/algemeen/zwarte-vrijdag-special-baby-soep-4000-dollar.html
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Rechtszaak aangespannen tegen westerse kopstukken wegens biljoenendiefstal
Zaterdag, 26 november 2011 16:36
Afgelopen woensdag is in New York de rechtszaak begonnen die mogelijk een einde zal maken aan de
geheime regering die al tenminste 300 jaar over het Westen regeert.
De aanklacht bevat onder meer een verwijzing naar een geldbedrag van $1 biljoen dollar dat is gestolen
door VN-topman Ban Ki-moon, de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi en anderen.
De rechtszaak is aangespannen door Neil Keenan als vertegenwoordiger van de Dragon-familie, een groep
schatrijke Aziatische families. Jarenlang is bewijs verzameld door internationale politie- en
inlichtingendiensten waaronder Interpol, de CIA, de Japanse veiligheidspolitie en Oost-Europese geheime
diensten. De rechtszaak wordt gesteund door zowel het Pentagon als de krijgsmacht van China en Rusland.
JFK
De gedaagden zijn naar verluidt ook verantwoordelijk voor de moord op de Amerikaanse oud-president John
F. Kennedy en vele andere internationale misdaden. Het hele proces kwam op gang nadat twee Japanse
staatsburgers, Akihiko Yamaguchi en Mitsuyoshi Watanabe, onterecht waren vastgezet. Bovendien werd
beslag gelegd op $134,5 miljard aan Italiaanse obligaties waar ze per 3 juni 2009 over beschikten.
Britse Kroon
De rechtszaak, waar begin dit jaar al over werd gesproken, is het begin van de juridische strijd om het
wereldwijde financiële systeem weer terug te geven aan de mensen en de overheden. De aanklacht is op 23
november ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank van het Zuidelijke District van New York en is
getiteld Civil Action #8500.
De Verenigde Staten zijn een private corporatie die in handen is van de Britse Kroon (Rothschild), de Bank
of England (Rothschild) en het Vaticaan (Rothschild). Tot 1933 droeg het land de naam Virginia Company.
De VS zijn een bedrijf in plaats van een land.
De gedaagden:
 Daniele Dal Bosco (vrijmetselaarsloge P2)
 Het Office of International Treasury Control (OITC)
 Ray C. Dam, individueel en als president van OITC
 David A. Sale, individueel en als onderdirecteur van de Council for the Cabinet van OITC
 De Verenigde Staten
 Ban Ki-moon, individueel en als secretaris-generaal van de Verenigde Naties
 Ambassadeur Cesare Maria Ragaglini, individueel en als VN-gezant voor Italië in New York
 Ambassadrice Laura Mirachian, individueel en als VN-gezant voor Italië in Genève
 De Italiaanse Republiek
 De Italiaanse financiële politie (Guardia di Finanza)
 Silvio Berlusconi, oud-premier van Italië
 Het Wereld Economisch Forum (WEF)
 Het World Economic Forum USA Inc.
 Giancarlo Bruno, individueel en als hoofd bankwezen van het WEF
Download hier de gehele aanklacht.
http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1644:rechtszaak-aangespannentegen-westerse-kopstukken-wegens-biljoenendiefstal&catid=15:financieel&Itemid=28

Indrukwekkende onbekende brandende objecten boven Adygeysk, Rusland (video)
Zaterdag, 26 november 2011 14:08
Boven het zuidwesten van Rusland zijn enkele onbekende vliegende objecten vastgelegd op video die
ongewone bewegingen maken. Het buitengewone beeldmateriaal toont een aantal naar het lijkt brandende
objecten boven het Russische Adygeysk die een staart lijken te hebben als een komeet.
Het is niet de eerste keer dat dergelijke objecten boven Rusland zijn gemeld. Begin oktober zagen de
bemanningsleden van zes passagiersvliegtuigen boven Moskou een object op 10 kilometer hoogte dat leek
op een brandende artilleriegranaat. Getuigen hoorden bovendien een bepaald geluid.
De waarneming boven Adygeysk gaat ook gepaard met een bulderend geluid terwijl de objecten onder meer
een abrupte stop maken in de lucht en in bochten vliegen die niet verklaarbaar zijn. De objecten zijn ook niet
te verklaren als vuurwerk, meteorieten of op afstand bestuurbare vliegtuigen.
De objecten worden duidelijk bestuurd door een bepaalde intelligentie. De vraag is echter: wie of wat zijn zij?
http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1642:indrukwekkende-onbekendebrandende-objecten-boven-adygeysk-rusland-video&catid=34:ufo&Itemid=47
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Beatrix, Shell, milieu en miljarden
Door Redactie op 26 november 2011
Weer een mooi voorbeeld van het oranje-fascisme in de praktijk. Royal
Dutch Shell veroorzaakt volgens bronnen in de Niger Delta jaarlijks de
totale BP ramp in de Golf van Mexico.
Wat er in de Hel van de Niger Delta jaarlijks wegsijpelt uit de
pijpleidingen van onze nationale trots, tart iedere beschrijving. De
gevolgen voor mens en milieu zijn niet te overzien. In de media begint
nu door te sijpelen dat de maatschappij om te beginnen € 1 miljard moet vrijmaken om met de opruiming te
beginnen. Als ze het goed willen doen, zo wordt er berekend, zou het wel eens een schadepost van meer
dan € 25 miljard kunnen worden. Tijd voor de beide grootaandeelhouders Rothschild en van HUIS VAN
ORANJE B.V. om actie te ondernemen. De doelstelling is en blijft dat er helemaal NIETS wordt betaald,
althans niet specifiek door de aandeelhouders. Daar zijn namelijk overheden voor……
In verscheidene media wordt nu voorzichtig gemeld, dat Shell op basis van de VN rapporten
verantwoordelijk is voor deze milieu ramp, voor het grootste deel te wijten aan achterstallig onderhoud van
de pijpleidingen in het gebied. Shell heeft dat ook doodleuk toegegeven. Het bewijs dat mevrouw van
amsberg de lakens in haar wingewest Nederland uitdeelt, wordt geleverd door de commentaren van Uri
Rosenthal en Henk Bleker. Beiden zijn als dienaar des konings trouw gezworenen aan het ongekozen
staatshoofd, die nu met speciaal Shell kapsel rondloopt. Tactisch wordt steeds het bedrag van € 1 miljard
genoemd. U zult begrijpen, dat de werkelijke schade een veelvoud zal blijken te zijn, maar nergens in de
commentaren zal voorkomen.
Met knikkende knietjes geven de heren nu de Nigeriaanse overheid de schuld en vinden dat die de rotzooi
maar moet opruimen. Want ook een door Shell zwaar omgekochte regering (via de olie joint-venture in
Nigeria) heeft boter op het hoofd. Dat mag waar zijn, het neemt niet weg, dat linkse parlementariërs vinden
dat Nederland en de in dit land gevestigde olie-maatschappij hoofd verantwoordelijke zijn voor deze ramp.
De parlemetariërs spreken de regering er dus op aan.
BELACHELIJK LINKS STANDPUNT
Rechts roert zich uiteraard niet en links heeft tonnen boter op het hoofd. Met de afschaffing van de slavernij
werd de ―schade‖ verhaald op de hardwerkende belastingbetaler. Het linkse milieu-bewuste echelon in onze
maatschappij trekt nu de grote broek aan en gaat de een kabinetje van dienst onder druk zetten, hetgeen tot
niets leidt. Het gaat er om wie er aan de touwtjes trekt. U en wij weten hoe het zit, maar zouden figuren als
Ewoud Irrgang (SP) dat niet weten? Wij wagen het te betwijfelen en in dat geval is links nog erger dan
rechts, want er wordt gedaan alsof er iets kan veranderen. Men weet, dat noch het kabinet, noch het
parlement dat bepalen.
Want als we niet oppassen wordt het net zo geregeld als de afschaffing van de slavernij. Wij Nederlanders
worden als thuisbasis van Shell een complex aangepraat, zodat we over de brug komen met hulp, expertise
en geld. Al was het alleen maar om Shell uit de brand te houden. We weten allemaal, dat wanneer de druk
vanuit parlementariërs, Amnesty en de VN te groot dreigt te worden, er door de macht naar een bekend
wapen wordt gegrepen: een militaire coup in Nigeria, het zou niet de eerste keer zijn.
De werkelijkheid
Het volgende scenario is voorselbaar enlogisch. De tijd zal uitwijzen of het scenario gaat kloppen, maar we
hebben genoeg precedenten in het verleden gezien. De werkelijkheid is dat twee grootaandeelhouders
bepaald hebben niet voor de kosten op te gaan draaien. Rothschild bepaalt dat van amsberg de kastanjes
uit het vuur mag halen, zoals altijd, anders komt er een schandaal(tje). Van amsberg trekt aan de touwtjes in
haar ―regering‖. Deze regering geeft opdrachten aan het rampenkabinetje met hoofdlakei Rutte, wiens
lakeien Rosenthal en Bleker keihard de schuld ergens anders leggen. Parlementariërs spelen
(noodgedwongen, want trouw gezworen aan de verkeerde) het spel mee en draaien de bevolking een rad
voor ogen. Het lintje komt er aan!
Hoe het dan wel moet?
Je moet als parlementariër het geld halen, waar het zit en dat is niet bij de belastingbetaler. De
belastingbetaler heeft via de loonstrook en de benzinepomp Shell en de ―regering van amsberg‖ al dubbel en
dwars betaald. Het geld moet dus bij de aandeelhouders vandaan komen, die de in Nigeria crimineel
geboekte winsten hebben opgestreken. Alles en iedereen die met dit probleem aan de gang gaat en de
juiste toedracht nalaat te signaleren én te bestraffen, collaboreert met de daders.
Met de schandalige vertoning in de parlementaire commissie en de onwezenlijke antwoorden van de lakeien
van dienst in gedachten, moeten we nog maar eens stil staan bij de rampzalige toestand ter plekke. Dat is
nu precies de bedoeling, zodanig dat wij ons schuldig moeten gaan voelen en ―over de brug komen‖. Wat
met de collectebus niet wordt opgehaald langs de deuren, gaat via afpersing door de belastingdienst, Lott,
Staatsloterij en andere oplichterspraktijken. Het oneigenlijke machtsmisbruik door het
regeringshoofd/staatshoofd/voorzitter Raad van State/DGA HUIS VAN ORANJE B.V. is in deze
bananenkolonie nog grondwettelijk geregeld ook.
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Straks met de kerstboodschap moeten we weer aanhoren, hoezeer het Sekreet van Neurdende vooral is
begaan met zichzelf en ons vermanend toespreekt, dat we wat vaker een pondje suiker bij de buren moeten
lenen in ruil voor een bakkie……
Ondertussen laat ze ene heer Schnabel (benoemd Chef Cultuurpolitie), maar vooral commissaris bij Shell,
de wereld in bazuinen, dat de oudjes moeten worden uitgekleed om het systeem overeind te houden. Het
systeem dat het ―HUIS‖ in stand houdt, nota bene. Misschien vraagt u zich nog af, wie in dit land nog
werkelijk integer is en de waarheid durft te verkondigen?
Bron: http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/11/19/beatrix-shell-milieu-en-miljarden/#more-8760
http://www.argusoog.org/2011/11/beatrix-shell-milieu-en-miljarden/

Gebieden waar voedsel reeds radioactieve straling kan bevatten
Gedurende de maanden na de doorlopende kernreactor
smelting, stijgt de stralingsbesmetting van de Amerikaanse
voedselvoorziening. Het grootste deel van de ernstige
gevolgen worden gebagatelliseerd of ronduit genegeerd.
Sommige gezondheidsexperts verwachten een stijgend
aantal kankergevallen in de VS binnen tien jaar, vooral
langs de Westkust.
Volgens een speciaal rapport, geplaatst op de website
Rense.com, zijn de meest vervuilde regio‘s landbouwgrond:
de hele Pacific kust (merk op dat veel van de producten in
Noord-Amerika uit deze regio komen, met name Californië),
Noordelijke staten van de VS dichtbij Canada, en de
Canadese gebieden dichtbij de VS (met inbegrip van Toronto), de Oostelijke staten, de Centrale staten van
de VS en de verre Noordelijke gebieden van Canada. [Rense]
Meer Amerikaanse staten vinden sporen van straling uit Japan
CNN meldt dat straling in de Amerikaanse voedselketen nog steeds toeneemt. Sporadische verslagen van
wat er eigenlijk gebeurt, breken slechts periodiek door via de mainstream media. Zij zetten eerder een
‗lachend gezicht‘ boven de stralingsberichten.
Na het afsluiten van controlerende stralingsstations in de VS als "onnodig", blijven de regering en de
EPA-ambtenaren het Amerikaanse publiek in een staat van rustgevende blindheid sussen:
Toch, op dit moment, hebben Amerikaanse ambtenaren van de gezondheidsdienst benadrukt dat, op
ongeveer 5000 mijl van de kernreactor, de Westkust waarschijnlijk geen gevaarlijke niveaus van straling ziet,
ongeacht wat er gebeurt in Japan. Radioactieve deeltjes verspreiden zich in de lucht, waardoor er - hoe
verder je verwijderd bent - minder gevaar bestaat.
"Onze bevinding is consistent met de bevindingen in Washington en Californië. We hadden verwacht sporen
van de isotopen te vinden, die vrijkomen uit de Japanse reactor. Er is geen gevaar voor de gezondheid ", zei
Gail Shibley, beheerder van Office Oregon van Environmental Public Health, Oregon Public Health Division,
in een verklaring. [CNN]
Spirulina helpt om schade als gevolg van stralingsvergiftiging te
verminderen.
Hoe je jezelf en je gezin kunt beschermen
Wetenschappers hebben ontdekt dat spirulina kan bijdragen tot het
verminderen van de dodelijke effecten van stralingsvergiftiging. Dit is
vooral belangrijk in het licht van de doorlopende nucleaire ramp in
Fukushima, en het groeiende bewijs vergaard door nucleaire experts, dat
de straling blijft doorgaan om delen van Korea, de Filipijnen, Hawaii,
Noord-Amerika en zelfs West-Europa te besmetten. [Zie: Scientists:
Spirulina can reverse radiation poisoning]
RADIOACTIVE Los Angeles AIR 11-16-11
http://www.youtube.com/watch?v=_z5ZkkLntdU&feature=player_embedded#!
Update 19 november 2011: stralingsniveau lucht LA is 300% boven normaal!
Bron: Beforeitsnews.com
Vertaald: Marion
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Politici forceren Verenigde Staten van Europa
door een van onze correspondenten op nov.25, 2011
Slikken of stikken
Datgene wat al lange tijd wordt gevreesd lijkt nu waarheid te worden. De
Eurocrisis wordt aangewend om de Europese burger de ‗geboorte‘ van
de Verenigde Staten van Europa door de strot te duwen. Het liefst door
middel van een aantal ‗kleine‘ aanpassingen in reeds bestaande
verdragen, zodat het niet nodig zal zijn om via referenda of verkiezingen
de kiezer te laten beslissen. Referenda moeten koste wat het kost voorkomen worden omdat de kiezer de
vorming van één Verenigde Staten van Europa massaal zal afwijzen.
Door al het politieke gehannes is men niet in staat geweest om de eurocrisis te bezweren en staan we nu
aan de vooravond van de vorming van één Europa met één centrale Europese regering en één
belastingsysteem, waardoor de afzonderlijke Europese landen een soort van provincies zullen worden. Men
zal de burger wijsmaken dat er echt geen andere oplossing is en dat deze éénwording alléén maar
betrekking heeft op de financiële huishouding van de aparte lidstaten en er verder aan de soevereiniteit van
de afzonderlijke landen niet getornd zal worden, maar op je klompen kun je aanvoelen dat dit argument als
‗instinker‘ wordt gebruikt. Zoals het ―Verdrag van Lissabon‖ op ondemocratische wijze aan de burger is
opgelegd zo zal ook één Europese regering met geweld door de strot van de Europeaan worden geduwd.
De bevolking hoeft alleen maar murw gemaakt te worden met doemscenario´s om ze vervolgens voor een
voldongen feit te plaatsen met de kreet dat dit de ―enige oplossing‖ is.
Stabiliteitspact
Tijdens de voorbereidende besprekingen over de invoering van de euro is overeengekomen dat er een
zogenaamd ―stabiliteitspact‖ zou worden gehanteerd, waarbij de landen zich verplichtten om een maximum
begrotingstekort van niet meer dan 3% te hanteren. De toenmalige minister van financiën, Gerrit Zalm,
bezwoer bij hoog en bij laag dat dit een afdoende middel was om de landen zich hieraan te laten houden.
Wat hij erbij ‗vergat‘ te vertellen is dat er geen instrumenten waren om dit ook daadwerkelijk af te kunnen
dwingen. In de tussentijd hebben alle landen (ook Nederland) zich schuldig gemaakt aan forse
overschrijdingen van hun begrotingstekorten en zit Europa nu met de gebakken peren. Geen enkel land is
hiervoor aangepakt en hebben zo jaren lang hun gang kunnen gaan. Toen de financiële crisis vanuit
Amerika overwaaide naar Europa en de banken ineens zonder geld kwamen te zitten gingen de remmen
helemaal los. Onder het mom van dat de banken absoluut niet mochten omvallen rezen de toen al veel te
grote begrotingstekorten helemaal de pan uit.
“Oplossingen” van Merkel & Sarkozy werken niet
De politici denken dat zij met het presenteren van de een na de andere ‗oplossing‘ de financiële markten
zodanig te kunnen beïnvloeden dat zij weer vertrouwen in de euro
krijgen. Waar zij in hun politieke onbenul aan voorbijgaan is, dat de
financiële markten juist garen spinnen bij alle onrust die over de euro is
ontstaan. Massaal speculeren zij op de ondergang van de euro en
worden hierbij gesteund en gestimuleerd door de Amerikaanse
kredietbeoordelaars die overal in de eurozone brandhaarden creëren
door hun afwaarderingen. Zodra ergens een brandje is geblust dan
gaan de kredietbeoordelende pyromanen verderop een ander vuurtje
aansteken. Intussen staat de hele eurozone in de fik en lijken de banken de enigen te zijn die van deze
branden profiteren omdat zij het zijn die ‗nat‘ gehouden moeten worden voor het aanstormende vuur. Want
stel je voor dat er een bank failliet zou gaan! Dat hele landen (belastingbetalers) failliet gaan, daar heeft de
financiële sector geen boodschap aan.
Noodfonds
In de maand oktober kwamen Angela Merkel en Nicolas Sarkozy met
―De Oplossing‖ voor het schuldenprobleem. Met veel tam tam werd
verklaard dat het noodfonds zou worden verhoogd tot 1000 miljard euro.
Waar dat geld vandaan moest komen wisten ze al wel. China heeft een
enorm overschot aan deviezen en die zouden het leeuwendeel van
deze 1000 miljard wel voor hun rekening nemen. Als zo´n verhoging
officieel wordt aangekondigd mag je toch aannemen dat hierover met
China uitvoerig contact is geweest. Dit blijkt echter niet het geval te zijn.
Ze zijn pas met de Chinezen gaan praten toen het besluit al bekend was
gemaakt. Hieraan kan je zien dat Westerse politici weinig kijk hebben op
de Oosterse denkwijzen. Ze hadden gedacht dat de Chinezen dit wel
even zouden doen. Het was een ernstige tegenvaller voor de Europese leiders dat de Chinezen hier niet
veel voor voelden met als gevolg dat de ophoging van het noodfonds volledig op losse schroeven is komen
te staan.
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Chantage
Het kan natuurlijk ook zijn dat de problemen rond de financiering van het noodfonds als chantagemiddel
wordt gebruikt om de volledige macht over de Europese lidstaten naar Brussel toe te trekken. Zo van: ―We
hebben alles geprobeerd, maar dit is de enige oplossing‖. Dan krijgt Sarkozy toch zijn zin en kan de ECB
eindelijk, als een soort van Europese FED, ongelimiteerd euro´s gaan printen.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/11/politici-forceren-verenigde-staten-van-europa/

8.000 IE vitamine D per dag als wonder tegen ziekten
Alhoewel de Amerikaanse Gezondheidsraad (IOM) en vele andere
instituten het belang van vitamine D bij het voorkomen van kanker altijd
hebben gebagatelliseerd, verschijnt nu een nieuwe studie in Anticancer
Research die de krachtige waarheid over vitamine D onthult.
Volwassenen hebben per dag tussen de 4.000 en 8.000 IE
(Internationale Eenheden) vitamine D nodig om o.a. het lichaam te
beschermen tegen kanker, MS en diabetes type 1.
De Nederlandse Gezondheidsraad (GR) adviseert voor volwassenen
200 IE per dag, een schrikbarend verschil! In november 2010 is het advies voor de aanbevolen dagelijkse
hoeveelheid (ADH) vitamine D door het IOM verdrievoudigd van 200 IE naar 600 IE per dag.
Het nieuwe onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Californië, de San Diego
School of Medicine en de Creighton School of Medicine in Omaha. Het gaat om baanbrekend onderzoek
omdat het de relatie toont tussen de dosering vitamine D en het vitamine D gehalte van het bloed.
Dit is een unicum en het gaat om cruciale informatie die nodig is om een revolutie te ontkenen in de
gezondheidszorg. Vitamine D is het meest eenvoudige, veiligste en goedkoopste medicijn tegen velerei
ziekten en helpt op de lange termijn de zorgkosten terug te dringen.
Tot 8.000 IE nodig per dag
De vitamine D aanbevelingen van wetenschappers verbonden aan GrassrootsHealth voor een optimale
gezondheid:
1 een vitamine D gehalte tussen 100 en 150 nmol/L
2 een vitamine D inname (D3) van 4.000-8.000 IE per dag
De positieve effecten van vitamine D blijken bij een vitamine D gehalte van 125 nmol/L of hoger; effecten die
niet worden gezien bij waardes lager dan 120 nmol/L.
"We hebben ontdekt dat een dagelijkse inname van 4.000 tot 8.000 IE nodig is om het vitamine D gehalte in
het bloed hoog genoeg te houden om het risico op diverse ziekten zoals borstkanker, darmkanker, multipele
sclerose en diabetes type 1 met tenminste de helft terug te dringen,” zei Dr. Cedric Garland.
Dr. Garland is professor aan de Universiteit van Californië in San Diego. “Wat me opviel was dat een zeer
hoge inname van vitamine D nodig is om te beschermen tegen ziekten, veel hoger dan de aanbevolen
dagelijkse hoeveelheid van 400 IE om in de 19e eeuw rachitis te genezen”.
Wat doet Vitamine D nog méér voor je lichaam?
Botstofwisseling
Vitamine D zorgt samen met calcium voor sterke botten, en zorgt er daarom voor dat het risico op
botbreuken verkleind wordt.
Spierfunctie
Vitamine D beïnvloedt de spierfunctie. Een tekort kan gepaard gaan met spierzwakte en spierkrampen.
Voldoende vitamine D in het lichaam zorgt voor een beter evenwichtsgevoel, waardoor het risico op vallen
kleiner is. Vitamine D zorgt dus niet alleen voor minder botbreuken, maar ook voor minder valpartijen.
Immuunsysteem
Er is sterk bewijs dat vitamine D een rol speelt in het immuunsysteem, oftewel de weerstand.
Hersenfunctie
Meerdere studies laten verbanden zien tussen een lager vitamine D gehalte en cognitieve achteruitgang.
Een onderzoek liet zien dat een vitamine D tekort het serotoninegehalte kan verlagen. Een serotoninetekort
wordt in verband gebracht met het ontstaan van verschillende vormen van depressie. Mensen met
voldoende vitamine D in het bloed hebben minder vaak depressieve gevoelens.
90% vitamine D tekort onder Amerikaanse bevolking
Bij de studie is gekeken naar 3.000 vrijwilligers die allen vitamine D supplementen namen. Onderzoekers
namen vervolgens bloedmonsters om het 25-vitamine D gehalte op te nemen (de meest voorkomende vorm
die in het bloed circuleert).
De resultaten waren schokkend, zelfs voor de onderzoekers. Het bleek dat 90% van de deelnemers een
tekort had aan vitamine D, onder de 40-60 ng/ml grens. Experts die zich bewust zijn van het belang van
voedingsstoffen adviseren tenminste 60-70 ng/ml.
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De Amerikaanse Gezondheidsraad, het Institute of Medicine (IOM), heeft adviezen omtrent vitamine D
altijd bewust naar beneden bijgesteld om de winsten in de kankerindustrie hoog te houden. De meest
recente adviezen van het IOM lijken bewust ontwikkeld te zijn om een vitamine D tekort te
veroorzaken onder de Amerikaanse bevolking.
Het IOM verlaagt de grens van een vitamine D tekort kunstmatig door te stellen dat 20 ng/ml voldoende is.
Door simpelweg de definitie te bepalen, kan een persoon dus ineens niet meer een tekort aan vitamine D
hebben. Een persoon met bijvoorbeeld 22 ng/ml wordt dus door de gevestigde medische orde niet langer
gezien als iemand met een vitamine D tekort, terwijl het vitamine D gehalte zo laag is dat het niet in staat is
te beschermen tegen kanker, MS, of diabetes type 1.
Waarom de waarheid over vitamine D een grote bedreiging vormt voor de farmaceutische industrie
Het medische systeem, en dan met name de kankerindustrie, doet bewust pogingen om te voorkomen dat
mensen de waarheid te weten komen over vitamine D om zo te kunnen blijven verdienen aan ziekten.
Vitamine D vormt om drie redenen een groter gevaar voor de gevestigde medische orde dan alle andere
voedingsstoffen. Laat je daarom niet misleiden door zogenaamde onderzoeken of professoren die het
tegendeel willen bewijzen en verklaren dat vitamine D inname schadelijk zou zijn!

Waarom vrijwel iedereen in eerstewereldlanden meer vitamine D nodig heeft
“Het is tijd geworden dat iedereen meer vitamine D gaat innemen om zo de belangrijkste vormen van
kanker, diverse andere soorten ziekten en fracturen te voorkomen,” zei Dr. Robert P. Heaney, een ervaren
biomedisch wetenschapper aan de Creighton Universiteit.
Tot besluit wordt vitamine D3 aangeraden, maar niet de goedkope ‗multivitamine‘ die vaak aangetroffen
wordt.
Bron: Dutchamazingnewsblog.wordpress.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

De belangrijkste bron voor vitamine D is zonlicht. Bij ruime blootstelling aan zonlicht maakt het lichaam bij de
meeste volwassenen voldoende vitamine D aan in de huid. Kinderen tot vier jaar en vrouwen die zwanger
zijn of borstvoeding geven hebben extra vitamine D nodig.
Vitamine D komt van nature uitsluitend voor in voedingsmiddelen van dierlijke herkomst. Deze
voedingsmiddelen bevatten echter over het algemeen erg weinig vitamine D. Een uitzondering hierop zijn
vette vissoorten (bijvoorbeeld paling, zalm en makreel); zij bevatten iets meer vitamine D. In Nederland wordt
vitamine D aan margarine, halvarine en bak- en braadproducten toegevoegd.
Natuurlijke voedingsbronnen
% ADH (volwassen man en vrouw)
Makreel (1 stuk, 100 gram)
320
Halvarine, margarine (voor 4 sneetjes) 60
Ei (1 stuk)
35
Gehaktbal (1 stuk, 100 gram)
10
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Britse ambassades bereiden zich voor op instorten eurozone en uitbreken rellen
Alleen de eurozone gelooft nog in de eurozone, de rest heeft ons opgegeven
Langzaam maar zeker gaan er steeds meer lichtjes in de eurozone uit...
De Britse overheid heeft zijn ambassades in de landen van de eurozone
de opdracht gegeven om zich voor te bereiden op het instorten van de
eurozone, dat volgens Londen niet meer een kwestie van 'of' maar
'wanneer' is. De ambassades moeten plannen gaan opstellen voor het
helpen van Britse expats in Europa en zelfs rekening gaan houden met
het uitbreken van sociale onrust en rellen.
Wat kort geleden nog als 'ondenkbaar' werd beschouwd, en wat in de
EU nog altijd niet serieus door de reguliere politiek en media wordt
overwogen, ziet men aan de overkant van het Kanaal inmiddels als zeer reëel en zelfs onvermijdelijk: de
instorting van de eurozone en de ondergang van de Europese eenheidsmunt. Het Britse ministerie van
Financiën bevestigde al eerder dat de overheid voorbereidingen treft om adequaat te reageren als het
eenmaal zover is.
'Europees tijdrekken in ons voordeel'
'Het is in ons eigen belang dat zij (de eurozone) tijd blijven rekken, want dat geeft ons meer tijd om ons voor
te bereiden,' verklaarde een gezaghebbende minister tegenover de Daily Telegraph. De Britten zien het feit
dat met name Italië en Spanje, maar ook Portugal, Frankrijk en België een steeds hogere rente voor hun
staatsobligaties moeten betalen als een veeg teken dat de eurozone niet meer te redden is.
In Griekenland heerst al enige tijd maatschappelijke chaos vanwege de ingestorte economie en dramatische
financiële situatie. Britse officials denken dat zodra de euro omvalt vergelijkbare toestanden in de rest van
Europa niet kunnen worden uitgesloten. Diplomaten krijgen dan ook de opdracht om de tienduizenden Britse
onderdanen in de eurozone te helpen als deze eenmaal ten onder is gegaan en zij geen toegang meer
hebben tot hun bankrekeningen en mogelijk zelfs niet meer kunnen pinnen.
Slecht nieuws stapelt zich op
Het slechte nieuws uit de eurozone blijft zich ondertussen maar opstapelen. Gisteren suggereerde de
nieuwe Spaanse regering dat er mogelijk een beroep gedaan moet worden op het -nu al bij lange na niet
toereikende- EFSF reddingsfonds en/of het IMF. De eveneens net aangetreden nieuwe regering in Italië
heeft vooralsnog niet kunnen voorkomen dat het land nieuwe recordrentes moet betalen over zijn
staatsobligaties. In België verklaarde een gezaghebbende econoom dat de bezuinigingsplannen in zijn land
onvoldoende zijn en dat ook de Belgen maandag met nog hogere rentebetalingen rekening moeten houden
(2). Italië moet voor het einde van januari 2012 meer dan 30 miljard euro aan staatsobligaties zien te
verkopen om zijn schulden te herfinancieren. Als dit niet lukt -en daar is zeer grote kans op- dan dreigt Italië
bankroet te gaan. De Italiaanse Goldman Sachs-premier Mario Monti gaf na een gesprek met de Duitse
bondskanselier Angela Merkel en de Franse premier Nicolas Sarkozy dan ook toe dat het instorten van Italië
'onvermijdelijk het einde van de euro' zal betekenen.
Omdat in de EU verdragen op de zo typerende arrogante Brusselse wijze geen rekening is gehouden met
het verlaten van een lidstaat van de eurozone, zal het uiteenvallen van de Europese valuta unie wanordelijk
en mogelijk zelfs chaotisch verlopen. Als één of meerdere landen van de eurozone failliet gaan dan zal dit
volgens analisten zo'n schokgolf teweeg brengen, dat het hele financiële systeem zal instorten, waardoor
zowel banken, particulieren als bedrijven enorme verliezen zullen lijden. Sommige economen denken dat
zo'n chaotische ineenstorting het BNP van de euro lidstaten zou kunnen halveren, waardoor er massale
werkloosheid en armoede ontstaat.
Alleen de eurozone gelooft nog in de eurozone
Vorig weekend hielden de Britse banken al 'War Games' om te bepalen hoe er het beste op het instorten van
de eurozone kan worden gereageerd. Onlangs waarschuwde ook de Zwitserse bankgigant UBS voor
extreme gevolgen voor heel Europa als de eurozone op een wanordelijke manier in elkaar stort. De collega's
van Credit Suisse verklaarden afgelopen week dat dit 'de laatste dagen van de euro' zijn. Het Britse
Barclays, volgens een Zwitsers universitair onderzoek het machtigste bedrijf ter wereld, verklaarde eerder
deze maand dat het Italiaanse bankroet zelfs met hervormingen niet meer te voorkomen is. Managers van
grote Hedge Funds zeggen keer op keer geen enkel vertrouwen meer te hebben in de 'oplossingen' van de
Europese politici. Terwijl vrijwel alle analisten -of het nu Amerikaanse, Britse, Zwitserse of Aziatische zijnbuiten de eurozone het er inmiddels over eens zijn dat de eurozone op het randje van instorten staat en
velen zelfs geloven dat dit met geen mogelijkheid meer te voorkomen is, doen de meeste Europese politici ook in ons eigen land- alsof hun neus bloedt en alles met wat hardere maatregelen wel weer goed komt. De
aan de leiband van de globalistische politieke elite lopende reguliere media doet daar vrolijk met 'brood en
spelen' aan mee. Wie blijken het straks bij het rechte eind te hebben? Zullen de niet-Europese experts
paniekzaaiers blijken te zijn, of zal moeten worden geconstateerd dat onze politici en economen al die tijd
doelbewuste struisvogelpolitiek hebben bedreven?
Xander - (1) The Telegraph, (2) NU
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Mexicaanse archeologen vinden tweede Maya verwijzing naar 2012
'Jaar 2012 centraal in veel oude kalenders en profetieën'

Kunstwerk met keizer Montezuma II, die in 1519 in een Aztekentempel
aan de Spaanse ontdekkingsreiziger Hernando Cortez het 'heilige vuur'
aanwijst, met daarom heen een slang gewikkeld. Volgens de
Aztekenkalender gaat dit vuur op precies 21 december 2012 uit.
Het Mexicaanse archeologische instituut, dat doorgaans zeer sceptisch staat tegenover de vooral in het
Westen veel besproken apocalyptische 2012 theorieën, heeft afgelopen donderdag erkend dat er een
tweede referentie is gevonden naar het einde van de Maya kalender op 21 of 23 december 2012. Tot nu toe
bestond er maar één stenen tablet, gevonden bij Tortugeuro in de staat Tabasco, waarop een directe
verwijzing naar 2012 zou staan.
Volgens het Mexicaanse Nationale Instituut voor Antropologie en Historie werd er enkele jaren geleden in de
nabij gelegen Comalcalco ruïne nóg een stenen fragment gevonden met een Maya inscriptie, waarvan na
enkele jaren studie werd geconcludeerd dat deze mogelijk eveneens naar 2012 zou kunnen verwijzen. De
Comalcalco ruïne wijkt af van andere Maya tempels omdat deze met bakstenen werd gebouwd.
Experts twijfelen aan einde Maya kalender
Veel experts betwijfelen echter of dit tweede fragment daadwerkelijk naar 21 of 23 december 2012 verwijst
als het mogelijke 'einde van de wereld'. De datum op de steen komt echter wel overeen met het einde van
de 13de Baktun. Eén Baktun bestaat uit een periode van circa 394 jaar, en 13 was een belangrijk en heilig
getal voor de Maya's. De 'lange' Maya kalender begon in 3114 voor Christus; de 13de Baktun eindigt op of
rond 21 december 2012.
David Stuart, een Maya specialist aan de Universiteit van Texas, verklaarde echter dat de datum op het
fragment net zo goed op een moment in het verleden kan wijzen, vooral omdat er -in tegenstelling tot het
Tortuguero tablet- geen toekomstige tijd wordt gebruikt in een werkwoord dat de komst van een mysterieuze
'hij / zij / het' aankondigt. Op het Tortuguero tablet wordt de komst van de Maya god Bolon Yokte, de god van
zowel oorlog als de schepping, in 2012 voorspeld, alhoewel het laatste deel van de passage vrijwel
onleesbaar is. Sommige denken dat hier staat dat 'hij / zij / het zal afdalen uit de hemel.'
Het Mexicaanse instituut bekritiseerde Westerse bronnen vanwege het verdraaien van de feiten rondom het
einde van de Maya kalender, dat helemaal niet op het einde van de wereld zou slaan of op allerlei
apocalyptische toestanden, maar simpelweg een nieuwe cyclus zou inluiden. Precies om die reden wordt er
de komende week in het zuiden van Mexico een bijeenkomst met 60 Maya experts georganiseerd. Het doel
is om de twijfels over de ware betekenis van het einde van de Maya kalender weg te nemen. (1)
Niet 21-12-2012, maar 24-12-2011?
Al in de jaren '70 werd er in de documentaire serie 'In Search of...' uitgebreid aandacht besteed aan het
einde van de Maya kalender, dat volgens de experts toen nog op 24 december 2011 zou vallen (2). Na
nieuwe berekeningen zou deze datum later naar 21 of 23 december 2012 zijn verschoven, alhoewel
sommigen nog altijd vasthouden aan 24 december 2011.
Terugkeer van de drakengod / vliegende slang
Veel New Age experts en aanhangers geloven dat 'de goden' in 2012 op aarde zullen terugkeren (3).
Volgens hen zouden de Maya's met deze 'goden' in contact hebben gestaan. Eén van de bewijzen die men
daarvoor aanvoert is het feit dat de Maya's precies wisten hoeveel planeten het zonnestelsel bevat en
hoever deze uit elkaar staan, iets dat de Westerse wetenschap en astronomie pas de afgelopen paar
honderd jaar ontdekte.
In 2009 besteedden we uitgebreid aandacht aan de ontdekkingen van de christelijke researcher en auteur
Tom Horn. Hij kwam er volgens eigen zeggen achter dat '2012' niet alleen door de Maya's, maar ook in oude
geschriften van de joden, Chinezen (I-ching), Hindoes en Cherokee indianen werd voorspeld. Volgens de
Maya's zal de 'drakengod, de vliegende slang met de macht over de 'lucht'', volgend jaar naar de aarde
terugkeren. De Azteken, wier kalender ook al in 2012 eindigt, noemden deze vliegende slang 'Quetzalcoatl'.
Einde I-ching / Timewave Zero in 2012
De Hindoes hebben hun Kali Yuga kalender, die grote wereldwijde
veranderingen rond 2012 voorspelt. Bekender is het Chinese 'boek der
veranderingen', ook wel de 'I-ching'. 38 jaar geleden stopten twee
wetenschappers, Terrence en Dennis McKenna, de gegevens van de Iching in een computer en creëerden hiermee een verbazingwekkend
nauwkeurige tijdlijn ('Timewave Zero') met pieken en dalen die veelal
precies samenvielen met grote gebeurtenissen in de geschiedenis van
onze planeet. Deze tijdlijn, die al in 1973 voor het eerst werd
gepubliceerd, blijkt op exact 21 december 2012 abrupt tot in het
oneindige van de grafiek af te lopen. De McKenna's constateerden daarom dat het huidige tijdperk en
misschien zelfs wel de huidige tijd eind volgend jaar tot een einde zal komen.
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Hagel en vuur op Rome
De Zohar, een al in de 13e eeuw verschenen verzameling boeken van joodse kabbalah geleerden, spreekt
over de komst van de Messias in ongeveer dezelfde tijd als de eerder genoemde kalenders eindigen. Het
voorspelt dat 'in 2012 alle koningen van de wereld zich in de grote stad Rome zullen verzamelen, en de
Heilige vervolgens vuur, hagel en meteorieten op hen zal doen regenen, totdat ze allen zijn vernietigd, met
uitzondering van degenen die er nog niet waren aangekomen. Deze (leiders) zullen opnieuw andere
oorlogen ontketenen. Vanaf die tijd zal de Mashiach zich beginnen aan te kondigen, en zullen rondom hem
vele volken en menigten van de uitersten der aarde worden verzameld.'
2012: komst van de antichrist?
Gezien de verwerping door de joden dat Jezus Christus de Messias is, denkt Tom Horn dat 2012 wel eens
de komst van de antichrist zou kunnen inluiden. De werkelijke 'founding fathers' van de VS waren
Vrijmetselaars die hier al in de 18e eeuw van op de hoogte waren en speciaal voor dat doel de VS oprichtten
en de hoofdstad Washington een mysterieus, occult ontwerp gaven. De einddatum 2012 zou onder andere
zijn op te maken uit de 13 niveaus van de piramide op het 1 dollarbiljet, met daarboven het iedereen wel
bekende 'alziende oog' van de Illuminati.
De basis van de piramide is het jaar 1776, het jaar waarin de Amerikaanse
onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Het was tevens het begin van
een nieuwe katun, een Maya periode van 19,7 jaar. Als ieder niveau van de
piramide één katun voorstelt, dan stelt de top van de piramide het jaar 2012
voor. De Latijnse term 'novos ordo seclorum' -een nieuwe orde der eeuwenlijkt te verwijzen naar de totstandkoming van de 'Nieuwe Wereld Orde', waar
op dit moment in Washington en Brussel hard aan gewerkt wordt.
Waarschuwing
Horn benadrukt dat wat hem betreft alleen de Bijbelse profetieën
maatgevend zijn. Hij waarschuwt daarom dat er in 2012 niet persé iets
bijzonders zal gaan gebeuren. 'Ik zou niet willen zeggen dat ik er al van
overtuigd ben dat 2012 ook maar iets meer zal zijn dan Y2K,' aldus Horn,
daarmee wijzend naar de misplaatste hysterie rondom de afgelopen
eeuwwisseling. 'Het is heel makkelijk om buitengewone omstandigheden toe te passen op de Bijbelse
profetieën, die vervolgens dan niet uitkomen. Tenslotte waren er ook heel veel redenen om aan te nemen
dat Hitler de antichrist was. Toch was hij dat niet. Hij was een antichrist, maar niet de antichrist.' Niettemin is
het volgens hem opmerkelijk dat zoveel totaal verschillende kalenders en beschavingen allemaal naar
december 2012 lijken te wijzen. (4)
Xander - (1) Yahoo! News, (2) YouTube, (3) KOPP, (4) World Net Daily

27 november 2011De Elite ONTHULDE hun plannen om WOIII te starten
Deze man, generaal Wesley Clark, onthulde in 2007 dat de Verenigde Staten
plannen hadden om zeven landen in vijf jaar tijd te veroveren, waaronder
Iran. Ze zouden beginnen met Irak, Sirië, Libanon, Libië, Somalië, Soedan,
en tenslotte…. Iran.
Vandaag, 14 november 2011 was hij op CNN om te verklappen hoe ook
IRAN moet worden aangevallen. CNN bedierf het door het tonen van deze
video, omdat het nu open is wat ze aan het doen zijn.
Al die landen zijn ook heel toevallig geen lid van het door het kartel der
internationale bankiers gerunde BIS (Bank of International Settlement) en bezitten tevens behoorlijk wat olie.
De waarheid over het Midden-Oosten is, dat de VS daar is voor de olie!
Nu gaan we het vijfde jaar – 2012 – in, waarin IRAN zal worden veroverd.
Iran is een gevaarlijke bedreiging, waar iets aan moet worden gedaan. Iran zou meer controle over het
Midden-Oosten willen hebben, en wanneer het nucleaire wapens bezit, zou het tevens een bedreiging voor
de VS kunnen zijn. Het is tijd om wakker te worden mensen. Ze zijn WOIII over ons aan het voorbereiden!
Een oorlog met Iran zal een wereldwijde oorlog triggeren. Het zal ons allen schaden; dit is ernstig. Dit is niet
langer een samenzweringstheorie, de WAARHEID is recht voor je ogen!
Dezelfde dingen waarvan ze Irak beschuldigden – nucleaire wapens - op dezelfde manier doen ze dit nu met
Iran. Alleen dit maal zal het de hele wereld raken. Clark geeft toe dat de VS geen oorlog gaat voeren om
IRAN te bezetten, maar hele landen zal innemen. Wanneer de mensen niet kunnen zien wie de
WERKELIJKE TERRORISTEN zijn, dan vergeet het maar, dan zijn we verloren. Van bijna alles wat zij – de
elite – zeggen, is het tegenovergestelde juist de waarheid. ZIJ zijn de slechteriken, niemand anders!
Bekijk deze video ook op http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/ZnY_yXVrWiU
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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