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Een waar gebeurd kerstverhaal
Duitsers en Russen samen aan het Oostfront, kerstmis 1914
bewerkt door René Huyskes
Het was Kerstmis 25 december 1914…
De Eerste Wereldoorlog, die vijf maanden eerder als ’der Lustige Krieg‘ voor de
Duitsers zo voorspoedig begon, was vastgelopen in een loopgravenoorlog en
reeds ontaard in een zinloze slachting met onbeschrijfelijke gruwelen.
Alsof het een plotseling doorgebroken collectief bewustzijn betrof, legden
100.000 Duitse, Britse en Franse soldaten, over een lengte van twee derde van
het front, spontaan de wapens neer en zochten toenadering tot elkaar, dit tegen iedere officiële order in! Het
weigeren van orders in oorlogstijd vormde een ernstig vergrijp, waarop door de krijgsraad zelfs de doodstraf
gesteld kon worden.
“You no shoot, we no shoot!”
Ter hoogte van het Belgische stadje Ieper in West Vlaanderen staken de Duitsers als eersten vanuit de
loopgraven met kaarsen versierde kerstbomen omhoog, met daaraan bordjes met de tekst ‘Merry
Christmas’, en riepen tegelijkertijd, “You no shoot, we no shoot!” Ze begonnen kerstliederen te zingen, die de
Britten beantwoordden met Engelse tegenhangers. Vanuit de loopgraven klonk het: “Merry Christmas” terug.
Eén voor één klommen de soldaten uit hun loopgraven en betraden een stuk niemandsland dat bezaaid lag
met rottende lijken. Ze omhelsden elkaar en toonden de anderen onder tranen foto’s van hun dierbaren. Ze
deelden rantsoenen en tabak, speelden onderlinge voetbal interlands Engeland – Duitsland en roosterden
zelfs gemeenschappelijk een varken.
Mannen, die elkaar nog maar enkele uren daarvoor op leven en dood bestreden, verbroederden en deelden
hun diepste gevoelens met elkaar. Ze spraken met elkaar af, dat zo gauw ze opdracht zouden krijgen om
weer tegen elkaar te moeten vechten, ze bewust in de lucht over elkaars posities heen zouden schieten.
Richard Schirrmann diende in een Duits onderdeel, dat zo’n 500 km verderop gelegerd lag op de
‘Bernhardstein’, een berg in de Vogezen. Hij hield destijds een dagboek bij en schreef: ’Vanaf het moment
dat in de omliggende dorpen achter de linies de kerkklokken begonnen te luiden, gebeurde er iets
fantastisch dat tegen ieder militair besef inging. Duitse en Franse troepen staakten de vijandelijkheden en
sloten vrede met elkaar. Via niet gebruikte loopgraven zochten ze elkaar op en deelden sigaretten, Franse
wijn en Cognac met Zwart brood uit Westfalen, beschuit en ham’.
Door de wederzijdse oppercommando’s ging een schok. Hier dreigde een militaire ramp te ontstaan.
Soldaten die elkaar behoorden af te slachten, verbroederden zich met elkaar. Beiden oppercommando’s
spraken af, deze daad als verraad te beschouwen en de schuldigen voor de Krijgsraad te slepen. Een van
de Britse commandanten, de Schot Ian Calhoun, zou door de Krijgsraad wegens ‘Heulen met de vijand’ ter
dood veroordeeld worden. Slechts door het persoonlijk ingrijpen van koning George V werd de executie
voorkomen.
De gruwelijke moordmachine haperde en kwam praktisch tot stilstand. De strijd luwde zelfs tot maart 1915,
om pas daarna weer op gang te komen. Aan het eind van de oorlog in 1918 hadden 15 miljoen jonge
mannen vaak onder de meest verschrikkelijke omstandigheden het leven verloren.
In Ieper staat een kruis ter nagedachtenis aan dit unieke moment in de geschiedenis (zie Google).
John McCutcheon schreef geïnspireerd door dit historisch voorval in 1984 de Appalsong.
http://www.personalgrowthcourses.net/audio/christmas_truce_in_the_trenches
Het werd tijdens de kerstdagen door een Amerikaans radiostation uitgezonden. De telefoon stond
naderhand roodgloeiend. Talloze mensen hadden het lied voor het eerst van hun leven gehoord en voelden
zich, om onverklaarbare redenen, hevig emotioneel aangegrepen:
Christmas in the Trenches - by John McCutcheon
My name is Francis Toliver, I come from Liverpool.
Two years ago the war was waiting for me after school.
To Belgium and to Flanders, to Germany to here,
I fought for King and country I love dear.
'Twas Christmas in the trenches, where the frost so bitter hung.
The frozen fields of France were still, no Christmas song was sung.
Our families back in England were toasting us that day,
Their brave and glorious lads so far away.
I was lying with my messmate on the cold and rocky ground,
When across the lines of battle came a most peculiar sound.
Says I, "Now listen up, me boys!" each soldier strained to hear,
As one young German voice sang out so clear.
"He's singing bloody well, you know!" my partner says to me.
Soon, one by one, each German voice joined in harmony.
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The cannons rested silent, the gas clouds rolled no more,
As Christmas brought us respite from the war.
As soon as they were finished and a reverent pause was spent,
"God Rest Ye Merry, Gentlemen" struck up some lads from Kent.
The next they sang was "Stille Nacht," "'Tis 'Silent Night,'" says I,
And in two tongues one song filled up that sky.
"There's someone coming towards us!" the front line sentry cried.
All sights were fixed on one lone figure trudging from their side.
His truce flag, like a Christmas star, shone on that plain so bright,
As he bravely strode unarmed into the night.
Then one by one on either side walked into No Man's Land,
With neither gun nor bayonet we met there hand to hand.
We shared some secret brandy and wished each other well,
And in a flare lit soccer game we gave 'em hell.
We traded chocolates, cigarettes, and photographs from home.
These sons and fathers far away from families of their own.
Young Sanders played his squeezebox and they had a violin,
This curious and unlikely band of men.
Soon daylight stole upon us and France was France once more.
With sad farewells we each began to settle back to war.
But the question haunted every heart that lived that wondrous night:
"Whose family have I fixed within my sights?"
'Twas Christmas in the trenches where the frost so bitter hung.
The frozen fields of France were warmed as songs of peace were sung.
For the walls they'd kept between us to exact the work of war,
Had been crumbled and were gone forevermore.
My name is Francis Toliver, in Liverpool I dwell,
Each Christmas come since World War I, I've learned its lessons well,
That the ones who call the shots won't be among the dead and lame,
And on each end of the rifle we're the same.
Zijn wij nog in staat om uit de vaak door ons zelf gegraven loopgraven te klimmen en ons te verzoenen met
de mensen in onze directe omgeving? Wie vergeving schenkt, ontvangt het honderdvoudige terug.
Gelukkig Kerstfeest.
René Huyskes
“En wanneer gij bidt, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw
Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. Indien gij echter niet vergeeft,
zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven”. (Mark.
11: 25,26)
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Superparasiet resistent tegen medicatie én immuunsysteem
Wetenschappers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in
Antwerpen hebben voor het eerst een parasiet gevonden die door de
veelvuldige behandeling met een geneesmiddel resistent is geworden tegen
niet alleen dat geneesmiddel zelf, maar ook tegen het menselijk
immuunsysteem. Het gaat om de zogenaamde Leishmaniaparasiet, die wordt
overgebracht door de beet van een zandvlieg en leishmaniase veroorzaakt, een van de belangrijkste
parasitaire ziekten na malaria. Jaarlijks sterven er zowat 50.000 mensen aan. Er zijn wel nog andere,
nieuwere geneesmiddelen waar de parasiet nog niet tegen bestand is.
Leishmania werd decennialang bestreden met middelen op basis van zogenaamde antimoonverbindingen.
Die werken echter nauw samen met ons immuunsysteem, waardoor de parasiet zich meteen ook daartegen
kon wapenen. “Het is voor zover wij weten de eerste keer dat een dergelijk dubbelgewapend organisme
opduikt in de natuur”, zegt onderzoeker Manu Vanaerschot van het ITG.
Steeds meer ziekteverwekkers worden resistent tegen onze geneesmiddelen en antibiotica, voornamelijk
omdat we er met zijn allen te kwistig en onzorgvuldig mee omspringen. Die resistentie helpt de
ziekteverwekkers normaal enkel vooruit in een omgeving waar het geneesmiddel aanwezig is. In de vrije
natuur hebben ze immers nadeel van hun resistentie, omdat ze heel wat energie en middelen moeten
stoppen in een eigenschap waar ze op dat moment geen nut aan hebben. Leishmania treedt ook deze regel
nu met de voeten, blijkt uit onderzoek aan het ITG. (belga/sam)
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Geen HPV-vaccin? Het gevolg is dat je er niet bij hoort!
Door Anneke Bleeker op 10 december 2011
Wanneer je als meisje van 12 jaar samen met je ouders hebt besloten dat je het
HPV-vaccin niet wilt, dan heb je daarna blijkbaar nog een weg te gaan.
Onderstaande ervaring van een homeopathisch arts behoeft geen nadere uitleg.
Getuigenis uit de praktijk van een homeopathisch arts:
“Gisteren in mijn praktijk, een goed geïnformeerde moeder die haar dochter niet
met het HPV-vaccin wil laten inenten.
1. Haar dochter was de enige van haar klas die zich niet wilde laten inenten
2. Haar dochter moest zich onderwerpen aan bespottingen van haar klasgenootjes die haar
meetroonden naar de ziekenboeg (maar zich vervolgens NIET onder druk liet zetten door het
zorgpersoneel. Belangrijk detail: dit meisje beschikte over de weigering van haar moeder + een
tegenindicatie van mij persoonlijk, de moeder hiermee een sterker argument gevend)
3. Haar dochter vertelde over het aantal zieke kinderen nà deze vaccinatie (overgeven, koorts…),
reden waarom men op vrijdag prikt ! Om uitvaldagen wegens ziekte op school te vermijden.”
Te overdenken…
Zo ver zijn we dus al gedaald… wanneer iemand een andere mening heeft, een andere weg wil bewandelen,
zal de massa, die vaak klakkeloos alles accepteert, je wel even de les lezen!
Moeder en dochter hebben zich verder verdiept in dit verhaal en de extra hulp ingeroepen van een arts maar
dat weegt dus duidelijk niet op tegen de algemene opinie van alle andere meisjes in de klas.
Dit zelfde zien wij ook wanneer een huisarts op de televisie zijn twijfels uitspreekt ten aanzien van het
jaarlijkse heikele punt, de griepvaccinatie.
Als een arts zich op de televisie ronduit, ten overstaan van vele kijkers, uit met de woorden dat ook hij twijfelt
aan de effectiviteit van het vaccin en bovendien belangenverstrengeling waarneemt, dan grijpt Roel
Coutinho van het RIVM meteen zijn kans om namens het RIVM deze huisarts voor de rechter te slepen met
een bodemprocedure.
Hoe bizar zijn deze zaken?
Eén enkele leerling wordt op school bespot, in het klein, maar voor dat meisje is deze ervaring heel groot.
Een huisarts krijgt meteen een bodemprocedure in de maag gesplitst ten overstaan van de gehele
bevolking.
Hoe krom is dit allemaal?
Geen belangenverstrengelingen?
Zijn er geen belangenverstrengelingen?
Waarom dan meteen in de hoogste boom geklommen met een rechtszaak als enige
middel om mogelijke macht te tonen?
Dit noemen wij onmacht.
Schreeuwen in het openbaar omdat je het niet kunt winnen van personen die anders
denken, andere informatie hebben; en wellicht zul je moeten toegeven het niet bij het
goede eind te hebben.
Dat is iets wat niet past in het straatje van Roel Coutinho. O nee, al die anders
denkende mensen die het goed voor hebben met hun medemens; die moet je
afvlammen en monddood maken. Leefden we een paar eeuwen eerder dan
verdwenen zij zelfs op de brandstapel!
Heksen, kruidenvrouwtjes, nadenkende mensen die de schatkist niet aanvulden met hun natuurlijke
oplossingen moesten het veld ruimen voor de grote industrie, de farmacie.
Tegenwoordig worden zij bespot, beschimpt en het liefst monddood gemaakt.
Helaas zal dat niet lukken want alle ‘heksen en kruidenvrouwtjes’ in een modern jasje weten hun weetje en
heiligen de bevindingen van eeuwenlange ervaring, door voorouders doorgegeven.
Deze kennis is nog niet verloren en het is zaak deze nu weer grootschalig op te pikken en te verspreiden.
Bloemen en planten om ons heen als waardevolle aanvulling op dat wat de groentewinkels ons bieden. Is
dat gek?
Nee, groentewinkels zijn door de mens in het leven geroepen. Het assortiment kan in de keuken gebruikt
worden, aangevuld met zoveel waardevolle gewassen die wij zomaar voor het plukken hebben.
Anastasia…
Wie regelmatig met ons in contact komt weet al dat we de boeken van Anastasia graag noemen. Puur als
leidraad, als voorbeeld, als bewijs dat vaccins, pillen en poeders niet aan de bomen groeien.
Anastasia leeft in de Taiga van Rusland en leeft haar leven puur, zuiver en op het gevoel. Zij weet alles wat
van belang is en handhaaft zich door dat wat om haar heen groeit. Zij wordt niet belemmerd door regels en
wetten, door bizarre verplichtingen en zaken waar wij allemaal mee zijn behept, maar zij begrijpt wat
belangrijk is voor de mens en geeft deze wijsheid ook weer door.

Nieuwsbrief nr. 142 – 24 december 2011 - pag. 5

Deze wijsheid kun jij ook lezen. Vladimir Megre heeft zijn ervaringen met Anastasia verwoord in een aantal
boeken, die in vele talen de wereld over gaan. Zo verspreidt de kennis van Anastasia zich en allen die het
geschrevene begrijpen, begrijpen ook dat alles wat door de farmacie wordt aangeprezen als: ‘Het is goed,
voor je eigen bestwil’, juist de achterdeur uit is. Met andere woorden: juist averechts werkt…
Roel Coutinho inschattende en een beetje kennende zal hij het advies om deze boeken te lezen absoluut
niet opvolgen, of, wanneer hij ze wel leest, deze te verwijzen naar het rijk der fabelen.
Of is er sprake van ‘gewetenswroeging’ wanneer de rechtszaak doorgezet wordt?
Van de andere kant, laat maar gebeuren dit hele verhaal. Het RIVM maakt het ons nog gemakkelijker de
feiten op een rijtje te zetten en hun toch al wankele fundamenten zullen steeds verder wegzakken.
Wie verzint het nu in een laboratorium een ernstige variant van het vogelgriepvirus te fabriceren?
Welke zieke geesten verzinnen het nu om in een laboratorium een zeer ernstige variant te ontwikkelen van
het vogelgriepvirus? Hoe kronkelen die hersenen?
…Ze zijn er heel trots op, de virologen in Rotterdam. Ze zijn er in geslaagd in het lab, en onder strenge
beschermingscondities, een dodelijk vogelgriepvirus te ontwikkelen waarmee ze de mens kunnen
beschermen tegen een eventuele pandemie van de vogelgriep. Meer dan alleen een virologische
kennisvraag stelt hun onderzoek een belangrijke maatschappelijke vraag aan de orde, namelijk: hoeveel
wetenschappelijke waarheidsvinding is eigenlijk goed voor ons? Want, zo vrezen sommigen, dreigt hier niet
een Mr Hyde scenario waarbij het tegengif het gif zelf wordt? De vrees voor bioterrorisme is zo groot dat het
Amerikaanse adviesorgaan voor bioveiligheid momenteel de mogelijkheid voor publicatie van deze
onderzoeksresultaten beoordeelt…
Aldus geschreven in de Volkskrant door Inge Mutsaers en Henk van Houtum.
‘Onze eigen virologen’ die beweren nergens belangen bij te hebben creëren dit soort narigheid.
Toevallig hebben zij ook belangen bij de andere kant van het verhaal, namelijk: het produceren van vaccins.
Ab Osterhaus, onze meest bekende viroloog en onruststoker als het om pandemieën gaat die niet bestaan
maar worden bedacht om angst te zaaien, heeft belangen tot in de WHO, bij het vervaardigen van vaccins,
kortom op alle fronten is zijn naam verbonden met zaken waar Anastasia van gruwelt.
Maar we zijn zo objectief en zogenaamd belangeloos…
‘Slaap kindje slaap, daar buiten loopt een schaap’…
Schapen, een land vol schapen, zo zullen zij denken, zij die blijven vertellen dat
vaccins en andere lichaamsvreemde stoffen ‘goed zijn voor onze gezondheid’.
Schapen lopen gedwee mee in de grote kudden, vaccins genoeg om te
spuiten… Dat moet het beeld zijn wat zij voor ogen hebben.
Een kind van 1 jaar oud heeft in ons land al 28 vaccins gehad. Bedenk dat we
spreken over 1 jaar oud. Wat hebben we ingespoten gekregen totdat we onze
laatste adem uitblazen?
Dokter Russell Blaylock stelt: ‘Een bombardement met vaccincocktails kan de ontwikkeling van de hersenen
van je kind beschadigen’.
Er zijn documenten genoeg waarin de ingrediënten van vaccins op een rijtje staan. Iedere ouder zou
gewezen moeten worden op deze informatie in plaats van onheus beïnvloed te worden wanneer zij
overwegen het vaccineren of wel af te blazen of eerst uit te stellen om meer informatie te vergaren, meer
deskundigen te spreken. Zij krijgen de indruk helemaal gek te zijn wanneer zij een andere mening hebben.
Alsof zij hun kinderen te kort doen.
Maar punt is dat wie zich in ons land en wereldwijd deskundig opstelt, alle anderen met opgedane kennis
meteen als ‘kruidenvrouwtjes en kwakzalvers’ in een hoek wil plaatsen om zo zelf harder te schreeuwen.
Dan zie je taferelen om via rechtszaken en andere mogelijkheden zijn of haar zin door te drijven.
Een geweldige ontwikkeling is het feit dat er meer artsen zijn die nu durven te uiten dat zij het eens zijn met
de arts die voor de rechter mag verschijnen.
Kijk, dat heet solidariteit; men denkt na en komt voor zijn of haar mening uit. Minder makke schapen dan
men van overheidswege en andere instellingen uit verwacht!
We mekkeren niet allemaal braaf mee in het gareel!
We zijn zelf verantwoordelijk voor onze gezondheid en dus ook voor de gevolgen van ingespoten vaccins.
Daarom is het ook onze verantwoording om ons te informeren, ons een eigen mening te
kunnen laten vormen.
Niet de overheid in het algemeen, niet Roel Coutinho, niet Ab Osterhaus en vele anderen
dragen de verantwoording voor jouw lichaam en dat van je kinderen.
Dat zijn wij zelf, ieder voor zich!
Want weet dat men niet thuis is als jij klachten krijgt of nog erger. Overlijden na vaccinaties
wordt ook direct weggevaagd, heeft nooit met het vaccin te maken, aldus onze overheid.
Maar wanneer iemand een eigen pad kiest en een lichaam is er heel eenvoudig aan toe
om te overlijden dan ligt het aan de omstandigheden wanneer men niet heeft opgevolgd
wat de grote massa dient te doen.
Dan ligt het opeens wel aan hen die persoon in kwestie hebben bijgestaan. Hoe krom is dit?
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Zolang je maar braaf bent en alles aangrijpt wat als ‘normaal’
gepresenteerd wordt dan doe je het altijd goed en overlijden valt dan
onder de noemer; ‘Pech gehad’.
Ja, zo komen zij er altijd!
Althans dat denken zij, want de groep die nu echt inziet dat alles zo scheef
is dat de verhalen zelfs niet meer recht zijn te breien met overdonderende
reacties wordt echt steeds krachtiger!
Het HPV-vaccin is een waanzinnig goed experiment, aldus Mathilde Boon.
Roel Coutinho sleept uit onmacht een huisarts voor de rechter.
Marina Conijn, eveneens werkzaam bij het RIVM blijft ook prediken dat we
vooral moeten vaccineren.
Ab Osterhaus blijft maar roeren in zijn pannetjes met gevaarlijke stoffen en
is overenthousiast wanneer er mogelijk weer een gelegenheid is allen in
de angst te jagen.
Zo houden zij elkaar allemaal gaande, blij en ‘aan het werk’, want besef
dat wanneer één van hen een andere gedachte naar buiten zal brengen,
vliegen goedkoper is dan men denkt!
Het is ten slotte hun baan! Een baan waar zij inkomsten uit krijgen. Wie niet doet wat er van hem of haar, in
zijn of haar taak verwacht wordt, vliegt eruit! Dus we zullen hen altijd actief zien rond hun potten en pannen
met giftige ingrediënten. Dat is blijkbaar hun missie!
Het is onze verantwoordelijkheid om wakker te worden, na te denken en ons af te vragen of wij ons wel
willen laten gebruiken!
Wakker zijn is niet ‘slaap kindje slaap’, maar actief de informatie bekijken en doorgeven aan allen die niet
geïnformeerd zijn!
Help je mee?
Bedankt alvast namens hen die nu zeer vertwijfeld zijn en door de bomen het bos niet meer zien.
Bedankt alvast namens al die kinderen die vrij blijven van een lading giftige stoffen. Weet dat een kind zijn
contact met de kosmos, met de natuur, met… hoe we het ook maar noemen direct verliest op het moment
dat de eerste vaccinatiespuit is geleegd in een klein lijfje!
Een kleintje huilt op voorhand nog voor de naald het lichaam heeft geraakt. Dat komt omdat hij of zij voelt
dat deze aanval niet gewenst is maar volwassenen besluiten dat het eventjes moet omdat het zo goed is
voor zijn of haar bestwil!
Hoe zeker weten volwassenen dit?
Wie het eerste boek van Anastasia heeft gelezen en begrepen zal inzien dat wij mensen er een wonderlijke
wereld van maken!
www.verontrustemoeders.nl+ www.gezondverstandavonden.nl
Links die allen het bekijken waard zijn!
Hoe maak je een propagandafilm voor het Rijks Vaccinatie Programma? http://vimeo.com/32532175
Goed gekeurde vaccins in de VS: http://www.verontrustemoeders.nl/excipient-table-1%20vaccins.pdf
Ingrediëntenlijst van vaccins in de VS: http://www.verontrustemoeders.nl/excipient-table-2%20vaccins.pdf
Wat iedere ouder moet weten: Dit vindt plaats vóór de 6‐jarige leeftijd van je kind
http://www.verontrustemoeders.nl/2011.11.30%20Wat%20iedere%20ouder%20moet%20weten%20%20vaccinaties%20LV.pdf
‘Dreigt hier een Mr Hyde scenario waarbij het tegengif van het vogelgriepvirus het gif zelf wordt?’
http://www.verontrustemoeders.nl/excipient-table-2%20vaccins.pdf
Aanklacht tegen een huisarts met een eigen gedachte… RIVM zet door!
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/aanklacht-tegen-huisarts-rivm-zet-door/
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/nog-20-artsen-achter-v-d-linden-vs-rivm/
Volgens Mathilde Boon is het HPV-vaccin een waanzinnig goed experiment, lees hoe Antonius hierover
schrijft! http://www.verontrustemoeders.nl/Wie%20bewaakt%20de%20bewakers%20LV.pdf
Auteur: Anneke Bleeker

Daar gaan onze belastingcenten heen... En wat voor werk doen ze eigenlijk?
Een TV – team probeert te filmen hoe Europese afgevaardigden INKLOKKEN op vrijdagmorgen 7 uur, om
nog even 284 EURO daggeld te incasseren…maar al wel hun koffers bij hebben zodat ze direct daarna
naar huis kunnen vertrekken … Na het maken van de eerste beelden wordt het TV-team (geaccrediteerde
journalisten) manu militari buiten gezet ! MOOI VOORBEELD VAN ONZE EU – VERKOZENEN… . en
democratische nieuwsgaring !!! Zonder trucage, maar commentaar is wel in het Duits…(Nederlands
ondertiteld) > http://dotsub.com/view/01ad2718-073c-474a-ac40-c7a72e199d55
<http://dotsub.com/view/01ad2718-073c-474a-ac40-c7a72e199d55>

Nieuwsbrief nr. 142 – 24 december 2011 - pag. 7

Iran wil Amerikaanse stealth drone ruilen tegen Russische afweerraketten
Presidentskandidaat Rick Perry uit felle kritiek op Obama vanwege 'niets doen'
Iran wil dolgraag alsnog Russische S-300 luchtafweerraketten geleverd krijgen,
en heeft daar nu een kostbare troefkaart voor in handen.
Russische en Chinese delegaties zijn in Teheran gearriveerd om een blik te
kunnen werpen op de afgelopen week in Iraanse handen gevallen Amerikaanse
RQ-170 stealth drone. Iran zou de drone naar verluid willen ruilen voor
geavanceerde Russische S-300 luchtafweerraketten en tevens de nieuwste
nucleaire- en rakettechnologie. Westerse militaire analisten denken dat de
stealth drone werd overgenomen met behulp van Russische electronische systemen, en vrezen dan ook dat
de Russen veel nauwer bij de militaire ontwikkeling van Iran betrokken zijn dan tot nu toe bekend was.
Het Kremlin beloofde al enkele jaren geleden Iran S-300 luchtafweerraketten te leveren, maar zag daar tot
nu toe onder grote Amerikaanse druk vanaf. De S-300 raketten zijn in te zetten tegen stealth
gevechtsvliegtuigen en ook tegen kruisraketten, wat een eventuele Amerikaanse of Israëlische aanval op de
Iraanse nucleaire installaties ernstig zou bemoeilijken.
De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken reisde dan ook in allerijl naar Moskou om premier Vladimir
Putin ervan te overtuigen in ruil voor de stealth drone geen S-300 raketten te leveren. Ondanks de heftige
demonstraties in Moskou stond Putin Lieberman te woord, maar weigerde verder enige uitspraken te doen
over een eventuele deal met Iran. Amerikaanse pogingen om Putin en president Medvedev te spreken te
krijgen over de eventuele ruil werden eveneens afgewimpeld.
Russen nauw betrokken bij defensie Iran
In inlichtingendiensten wordt vermoed dat de Russen een grote rol hebben gespeeld bij het ongeschonden
in handen krijgen van de RQ-170 stealth drone, iets wat een buitengewone prestatie is op het gebied van
elektronische oorlogsvoering. Bovendien gebeurde dat juist op de dag dat er een groot en uiterst belangrijk
cyberoffensief tegen Iran zou worden gelanceerd. Het mislukken hiervan zou wel eens kunnen betekenen
dat de Russen veel nauwer betrokken zijn bij de militaire ontwikkeling en de verdediging van Iran dan tot nu
toe werd gedacht.
Gisteren verklaarde de ondercommandant van de Iraanse Revolutionaire Garde, generaal Hossein Salami,
dat Iran de drone niet aan de VS zal teruggeven en dat 'de kloof tussen ons en de VS of het Zionistische
regime en andere ontwikkelde landen niet zo groot is'. Het is onduidelijk of Iran de Russen en Chinezen
tegen elkaar laat opbieden, of dat beide landen een kans krijgen de Amerikaanse stealth- en elektronische
technologie uitvoerig te bestuderen. (1)
'Obama koos de slechtste optie: Niets doen'
De Republikeinse presidentskandidaat Rick Perry uitte vandaag felle kritiek op president Barack Obama
vanwege het feit dat hij geen enkele actie heeft ondernomen om de stealth drone te achterhalen of te
vernietigen, vermoedelijk uit angst dat dergelijke acties als oorlogshandelingen zouden worden opgevat. 'Nu
Iran één van onze predator drones in hun bezit heeft had de president drie opties. Hij koos voor de
slechtste... Hij deed helemaal niets. Nu zullen de Russen en Chinezen onze beste technische uitrusting
hebben. Deze president is het probleem.' (2) Her en der wordt zelfs gesuggereerd dat Obama de drone
bewust in Iraanse handen heeft laten spelen, omdat hij ten koste van alles een Israëlische aanval op Iran wil
voorkomen of wil doen mislukken.
Xander - (1) DEBKA, (2) Arutz 7
Reactie
Ik hecht toch meer waarde aan het verhaal, dat de Amerikaanse militaire industrie nog steeds gebruik maakt
van Chinese chips en dat daar door de Chinezen een 'backdoor' is ingebouwd. Onder andere te lezen in dit
artikel: The Great Chinese-Iranian Stealth Reconnaissance Drone Theft Caper
Een gevolg daarvan zou zijn, dat de Amerikanen hun eigen wapens niet meer kunnen vertrouwen. En wij
dus ook niet...

EU in recessie, VS in depressie
De huidige zwakte van Amerika is juist veroorzaakt door alle 'reddings'pakketten, 'quantitative easing' en
bailouts. De gevolgen van de aan de gang zijnde instorting van de Verenigde Staten worden dan ook steeds
duidelijker zichtbaar. Eén op de zes Amerikanen is al afhankelijk van voedselbonnen. Eén op de vijf kinderen
heeft al eens een poosje op straat moeten leven. Publieke diensten -onderwijs, sociale voorzieningen,
politie, infrastructuur- moeten fors worden teruggedraaid om bankroeten te voorkomen. De inflatie zal tot in
de dubbele cijfers stijgen en de dollar zal volgend jaar 30% in waarde dalen. De VS zal volgens LEAP/E2020
vanaf 2012-2013 dan ook in een ware depressie terecht komen, daar waar het in Europa bij een recessie zal
blijven. (1)
Xander - (1) LEAP/E2020
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De aap komt uit de mouw
11-12-2011 - Geplaatst door: Ad Broere
Vanaf 8 december 2011 speelt zich weer een Europese top af in Brussel. In
deze akte van het eurospel moet blijken of de toegediende shocks voldoende
hun uitwerking hebben gehad om het doel te bereiken. Dit doel is het
consolideren van de financiële controle over Europa door de ECB en het IMF
(BIS Bank). Op deze top komen de kaarten – althans voor een deel- op tafel.
De petitie tegen ratificatie van het ESM verdrag kan tot 21 december 2011 worden getekend.
• De 17 eurolanden sluiten een apart verdrag om strengere begrotingsdiscipline af te dwingen. Andere EUlidstaten (die dus niet de euro als munt hebben) kunnen zich hierbij aansluiten. Verwacht wordt dat bijna alle
landen, behalve Groot-Brittannië, Hongarije, Zweden en Tsjechië dit zullen doen. De Britse premier
Cameron wilde een uitzonderingspositie inbouwen voor de Londense City.
Flauwekul, de 17 eurolanden hebben al een apart verdrag, het ESM verdrag, dat op 11 juli 2011 door de 17
ministers van financiën van de eurolanden werd ondertekend. Dit verdrag moet worden uitgebreid met
afspraken om de begrotingsdiscipline in de eurolanden via het ESM af te dwingen. Het probleem zit in de
Europese grondwet. Hierin moeten wijzigingen worden aangebracht om het ESM in de positie te brengen,
dat het effectief als begrotingscontroleur kan gaan optreden. Als dat niet zou gebeuren dan handelt het ESM
in strijd met het Europese Verdrag. Voor wijzigingen in het Europese verdrag is de medewerking van de
parlementen van alle 27 lidstaten nodig. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze wijziging erdoor zal
worden gedrukt als zijnde een futiliteit. Dat de overige 10 landen niet deelnemen aan het ESM verdrag is
duidelijk. Het is niet in hun directe eigen belang. Op de langere of misschien wel kortere termijn worden deze
landen aan de Euro-kar gebonden op dezelfde manier als dat met Zwitserland en de Zwitserse Franc is
gebeurd. Cameron ziet de bui al hangen en wil de City – op verzoek van zijn broodheren- in de nieuwe
constellatie dezelfde uitzonderingspositie laten krijgen als het nu in Groot Brittannië heeft, die van een soort
financieel Vaticaanstad.
• Volgens premier Rutte gaan er met dit verdrag geen extra bevoegdheden naar Brussel.
Sprookjes van moeder de gans, verteld door Rutte. De man die zich heeft beijverd voor meer financiële
bevoegdheden naar Brussel beweert dat met het in werking stellen van het ESM de financiële macht niet
meer dan nu al het geval in Brussel komt te liggen. Formeel hebben de eurolanden het voor het zeggen in
het ESM. In werkelijkheid ligt de macht binnen dit instituut bij de Raad van Bewind, gevormd uit
technocraten, die op hun beurt worden geadviseerd door het IMF en de ECB. De ratificatie van het
gewijzigde ESM verdrag wordt er waarschijnlijk snel doorgedrukt in de Tweede Kamer, op basis van het
argument dat er geen extra bevoegdheden naar Brussel gaan.
• Het ESM, dat in de plaats moet komen voor het tijdelijke
EFSF, gaat al in juli 2012 van start. Dat is een jaar eerder dan
oorspronkelijk gepland was.
Plotseling verschijnt het ESM in het nieuws. Na de
ondertekening van het ESM verdrag op 11 juli 2011 leek het
alsof er nooit over dit instituut zou zijn gesproken. Dat het ESM
er eerder gaat komen dan oorspronkelijk gepland, was al
duidelijk op 1 november uit het antwoord van Minister de Jager
op een vraag uit de VVD fractie. In het eindspel om de euro
maak ik duidelijk waarom er haast wordt gemaakt met het
inwerking stellen van het ESM. Waarschijnlijk wordt het ESM op 12 juli 2012 ten doop gehouden. De
bedenkers van het euro scenario hebben vast wel dit goede oog voor het detail.
• Het ESM kan voor 500 miljard euro hulp bieden.
Om te beginnen. Als het ESM er eenmaal is, dan zal snel duidelijk worden dat 500 miljard zwaar
onvoldoende is. In dit verband wordt ook de opstelling van het ECB begrijpelijk. Op 7 december werd in de
media gemeld dat het ECB de liquiditeit van de Europese commerciële banken ongelimiteerd gaat
verruimen. De commerciële banken gaan hiermee staatsobligaties kopen van de eurolanden in nood, in de
wetenschap dat eventuele verliezen op deze investeringen worden gecompenseerd vanuit het ESM. Het
komt daarom uitstekend uit dat de kredietwaardigheid van de eurolanden worden afgewaardeerd. De rente
op de staatsleningen van de eurolanden wordt daardoor hoger en er valt meer te verdienen op investeringen
in de staatsleningen. Onder garantie van het ESM. En wie krijgt uiteindelijk de rekening gepresenteerd? De
Europese burgers vanzelfsprekend. De ‘His Masters Voice’ media kondigen al aan dat er in Nederland – en
in de andere eurolanden- ZWAAR gaat worden bezuinigd op de begroting. En dat gaat in eerste instantie ten
koste van de hypotheekrente aftrek en de uitkeringen.
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• Het plan dat het ESM in de vorm van een bank gegoten zou worden, is van tafel. Dit plan werd eerder
bedacht, zodat de ECB zou kunnen optreden als financier van het ESM. De ECB mag namelijk alleen maar
geld uitlenen aan banken. Duitsland was een fel tegenstander van dit plan. Wel zal de ECB de twee
noodfondsen gaan beheren.
Duitsland haalt hiermee een punt binnen om de achterban rustig te houden. In artikel 27 lid 9 wordt gesteld
dat het ESM geen bankvergunning nodig heeft om als zodanig te kunnen fungeren. Bovendien vervullen de
commerciële banken graag de rol die Duitsland het ESM wil ontzeggen, zoals uit mijn commentaar op de
omvang van de hulp die het ESM kan bieden blijkt.
De Shock Doctrine, waarover Naomi Klein zo indringend heeft geschreven in het gelijknamige boek en dat
als documentaire is verfilmd, blijkt zijn werk te doen. De voorafgaande beschietingen op Griekenland en
Italië, gevolgd door de opgeklopte angst over de toekomst van de euro hebben hun werk gedaan. Het ESM
wordt er in de Europese top van 8 tot 11 december 2011 doorheen geloodst als het enige passende
antwoord op de eurocrisis. Het gewijzigde ESM verdrag zal snel worden geratificeerd door de parlementen
van de eurolanden. Wie weet op de dag voor het kerstreces. Want ook dat zou getuigen van goede smaak.
De Federal Reserve werd er immers ook doorheen gedrukt op kerstavond 1913.
Ad Broere
p.s. Wat zou Geithner, Minister van Financiën van de V.S. vandaag – 9 december 2011- bespreken met
Monti, premier van Italië? Beide heren zijn lid van de Trilaterale Commissie.
Hebt u hem gezien?, meneer Wellink bij Pauw en Witteman in zijn gebruikelijke doceerstijl alsof hij een klas
domme kinderen toespreekt: 'Tja, als de euro het niet haalt, dan komen we met z'n allen in een diepe
economische depressie terecht.' U ben gewaarschuwd! Shock and Awe. Ja meneer Wellink, we zullen er
alles aan doen om de euro te handhaven, zelfs al kost het ons onze banen en ons inkomen. Waarom
moeten we het speeltje van de elite - de euro- redden terwijl er een andere, voor ons veel betere,
mogelijkheid is?
http://www.earth-matters.nl/63/4030/economie/de-aap-komt-uit-de-mouw.html

'Fukushima reactor 4 stort in; mogelijke massa evacuatie noord Japan'
De opname van 10 december (links) lijkt te bevestigen dat de zuidelijke
wand van reactorgebouw 4 is ingestort.
De Japanse autoriteiten zijn er de afgelopen tijd heel goed in geslaagd een
strikte media blackout over de kerncentrale Fuskushima te handhaven.
Gisteren verklaarde een niet bij name genoemde bron echter dat reactor 4
dreigt in te storten en dat als dit inderdaad gebeurt, massale evacuaties in het noorden van Japan
noodzakelijk zijn. De eerste beelden lijken te bevestigen dat de zuidelijke wand van reactorgebouw 4
inderdaad is ingestort. Eén naschok is voldoende om het gebruikte brandstofreservoir te doen vallen,
waardoor alle radioactieve stoffen worden blootgesteld aan de open lucht en een groot gebied in het oosten
van Japan onbewoonbaar zou worden. (1)
Japan heeft vanaf het begin af aan de werkelijke toestand van reactor 4 voor de buitenwereld verborgen
proberen te houden. Zo werd er mogelijk om die reden vanaf begin december een fel licht op de webcam bij
de centrale gericht (zie foto hieronder). Dat gebeurde vlak nadat er een brand bij reactor 4 te zien zou zijn
geweest.
Nu de zuidelijke muur van de koeltoren van de reactor het lijkt te hebben
begeven dreigt het hele reactorgebouw in elkaar te storten. De bron omschrijft
de situatie dan ook als 'zeer instabiel'. Mocht het gebouw instorten, dan zal dit
dramatische gevolgen hebben voor hele noordelijk Japan, maar ook voor Noord
Amerika, dat eveneens getroffen zal worden door hoog radioactieve deeltjes. (2)
Amerikaanse en Japanse onderzoekers constateerden vorige week dat de bij
Fukushima in de oceaan vrijgekomen hoeveelheid cesium-137, dat een
halfwaardetijd van 30 jaar heeft, 50 miljoen keer hoger was dan de normale
waarden. Volgens chemicus Ken Buesseler vormt dit geen directe bedreiging voor mensen, maar zouden er
wel tientallen jaren lang gevolgen kunnen zijn voor het leven in de zee. (3)
Een Japanse journalist schreef dat de beheerder van de centrale, TEPCO, nog steeds niet de waarheid
vertelt over Fukushima. Computersimulaties en documenten werden vervalst om het publiek te misleiden, en
bewijs dat de reactor meltdowns in maart werden veroorzaakt door de aardbeving en niet door de tsunami
wordt volgens journalist Tanaka achtergehouden, omdat de overheid hierdoor gedwongen zou zijn de
huidige veiligheidsregels te herzien. Dit zou het herstarten van de stilgelegde kerncentrales in Japan met
vele jaren uitstellen. (4)
Xander - (1) Natural News, (2) Fukushima Diary , (3) National Science Foundation, (4) The Japan Times
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De VS bereidt zich voor op reusachtige zonnevlam, geschatte schade tegen de 2 biljoen dollar!
Ingevoerd:
10-12-2011 - Geplaatst door: Miguel Estevez - Bron: World Net Daily
(World Net Daily| Vertaling Earth Matters) De VS begint zich steeds meer
bewust te worden van een mogelijk dreigend gevaar. Men bereidt zich voor op
een mogelijke nucliare EMP aanval door vijandelijke landen en regeringen. Dit
maakt de G2 Bulletin van Joseph Farah bekend. Volgens deskundigen zou zo'n
aanval de VS een hoop problemen veroorzaken. De VS zou dan in een toestand
gebracht worden, die erger zou zijn dan leven in de 18e eeuw. Alle electrische
diensten en middelen zouden in één klap stoppen met werken. Het
electriciteitsnetwerk zou ophouden met bestaan, ziekenhuizen zouden zonder
stroom komen te zitten, electronische communicatie behoort dan tot het verleden. Zelfs de republikeinse
presidentskandidaat Newt Gingrich is overtuigd van dit mogelijke gevaar. Maar is dit ook gegrond?
Maar wacht...
Terwijl men zich voorbereidt op terroristen met hun nucliare en electromagnetische wapens, lijkt er een
groter gevaar te zijn. Een gevaar die niet alleen geldt voor de VS, maar voor de hele wereld. Dit gevaar is
afkomstig van onze zon! De VS en de wereld kunnen zich beter richten op wat er momenteel en in de nabije
toekomst met onze zon gebeurt. Onze zon zal binnenkort namelijk een grote CME/zonnevlam produceren,
één die voor veel ellende zal zorgen! Tussen nu en 2014 wordt er een gigantische zonnevlam/CME
verwacht, bevestigd door o.a. NASA. Deze vlam zal de VS in een staat van chaos brengen waar zo'n 10 jaar
voor nodig zijn om weer enigzins van bovenop te komen. De vlam zal de wereld en de VS lam kunnen
leggen en de schade van deze ramp wordt nu al geschat op ongeveer 2 biljoen dollar schade voor de VS in
het eerste jaar alleen al. Het is niet zo zeer de vraag of dit gaat gebeuren, maar wanneer. Het grootste
probleem is, dat het grootste gedeelte van de VS en de wereld totaal niet voorbereid is op wat gaat komen
binnen nu en 3 a 4 jaar.
Bron:www.wnd.com
Bron en video: http://www.earth-matters.nl/56/4019/oorlog/vs-bereidt-zich-voor-op-zonnevlam.html

Conferentie mysterieuze bulderende geluiden
Posted on 12 december 2011
In de Amerikaanse stad San Francisco waren specialisten en wetenschappers
bijeen om te spreken over de mysterieuze bulderende geluiden die wereldwijd
worden gehoord. In sommige gevallen gaat het om zoemgeluiden, maar anderen
horen op dezelfde plaats knallen. De geluiden worden voornamelijk ’s nachts
gehoord en houden soms hele dorpen uit de slaap. De conferentie, waarbij voor het eerst op serieuze schaal
over het onderwerp werd gesproken, stond geheel in de het teken van onverklaarbare geluiden. De
conclusie? Ze zijn onverklaarbaar. Er werd een duidelijke trend zichtbaar tijdens de bijeenkomst: mensen
over de hele wereld horen de mysterieuze geluiden en er zijn zelfs namen voor bedacht. Bij Seneca Lake in
de staat New York staan ze bekend als ‘de geweren van Seneca’. In de Apennijnen worden ze ‘bronditi’
genoemd en de Harami uit Shikoku in Japan noemen ze ‘yan’. Het gaat dus niet om een nieuw fenomeen,
maar de knallen en zoemgeluiden worden op steeds meer plaatsen gehoord. Specialisten van NASA zeiden
dat sommige zoemgeluiden worden veroorzaakt door vulkanen en dat oude mijnschachten door tocht
kunnen vibreren en vervolgens geluid veroorzaken.
Dat kan echter lang niet alle gevallen verklaren, zo concludeerde het gezelschap. De Amerikaanse
geologische dienst USGS geeft gemakshalve ‘geheime militaire activiteit’ de schuld van sommige geluiden.
Ook meteorieten die opbranden in de atmosfeer brengen soms een sonische knal voort. Maar iedere nacht
opnieuw zoals in het Britse dorp Woodland?
De vergadering ging uit elkaar zonder dat er een eenduidige oplossing of verklaring is gevonden voor de
bulderende geluiden. De onderzoekers willen elkaar wel beter op de hoogte houden van de mysterieuze
geluiden in de hoop een patroon te ontdekken.
Bron: MSN.com - Gerelateerd:

Mysterieuze ‘dreunen’ stellen wetenschappers voor raadsel

Bulderend geluid Canada intensiveert

Onbekende objecten vastgelegd boven Bedford, Groot-Brittannië (video)

Mysterieus bulderend geluid Colorado

Onverklaarbaar bulderend geluid Ontario

Mysterieus bulderend geluid in Groot-Brittannie

Mysterieus bulderend geluid blijkt wereldwijd fenomeen

Onbekende objecten en bulderend geluid boven Wisconsin (video)
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Klimaatafspraken Durban regelrechte oorlogsverklaring aan de mensheid
UNFCCC fungeert achter de schermen reeds als wereldregering
Als alle klimaatdoelstellingen van de VN zouden worden gehaald zijn we in 2050
in een nieuwe (kleine) ijstijd beland, met dramatische gevolgen voor planten,
bomen en de wereld voedselproductie. Overigens zal onze planeet de komende
tientallen jaren ook zonder enige reductie van de uitstoot van broeikasgassen
gaan afkoelen.
Nederland en de EU toonden zich tevreden met de uitkomst van de klimaatconferentie in Durban (2);
milieugroeperingen zoals Greenpeace waren juist erg teleurgesteld dat er geen harde afspraken zijn
gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan (3), maar een bindend akkoord is uitgesteld tot 2015 - 2020.
Zoals gebruikelijk lezen we in de reguliere media echter niets over de inhoud van de klimaatmaatregelen die
de VN aan de hele mensheid wil opleggen. Een kijkje in dit 138 pagina's tellende document onthult dat als
de VN, de EU en de milieugroeperingen hun zin krijgen, de mensheid letterlijk de oorlog wordt verklaard en
er in 2050 vrijwel niets meer over is van de Westerse beschaving. De maatregelen die in het document -dat
de lijvige titel Ad Hoc Working Group on Long-Term Cooperative Action Under the Convention draagtworden voorgesteld kunnen ronduit krankzinnig worden genoemd:
* Een nieuw International Klimaat Gerechtshof krijgt de macht om de Westerse landen te dwingen hun
'klimaatschuld' te betalen en via de VN enorme sommen geld over te maken naar de Derde Wereldlanden,
die zelf NIET onder dit gerechtshof zullen vallen en daar geen enkele verplichtingen aan zullen hebben.
* 'De rechten van Moeder Aarde'. Tot nu toe werden dit soort neo-religieuze termen alleen door milieu
extremisten gebruikt, maar nu stelt ook de VN de Aarde letterlijk voor als een levend wezen dat rechten
heeft.
* Partijen die bedreigd zouden worden door klimaatverandering krijgen het recht op overleving. Dit omvat
ook de stijging van de zeespiegel. Wat niet wordt vermeld is dat deze volgens de nieuwe Jason-2 satelliet al
drie jaar aan het dalen is. Daarom is er van de 10 jaar geleden gedane voorspelling dat eilandengroepen
zoals de Malediven nu zouden zijn ondergelopen, helemaal niets uitgekomen.
* Oorlogen moeten worden gestopt omdat ze bijdragen aan klimaatverandering. Alsof er geen andere
redenen zijn waarom er geen oorlog meer zou moeten worden gevoerd!
* De wereldwijde temperatuur moet 2 graden dalen om uit te komen op 1 graad boven het 'pre-industriële
niveau'. Dit betekent dat we ergens halverwege de laatste ijstijd belanden. Voor de wereld voedselproductie
en het plantenleven is een kouder wordende planeet rampzalig.
De laatste ruim 300 jaar is de wereldwijde temperatuur 3 graden gestegen, waarvan 2,2 graden tussen 1695
en 1745, dus toen er nog geen enkele industrie bestond. De door de VN gewilde waanzinnige daling met 2
graden brengt ons dus zo'n 300 jaar terug in de tijd.
* Broeikasgas reductie alleen voor het Westen. De komende 8 jaar moet alleen het Westen de uitstoot
van broeikasgassen met 50% verminderen en in 2050 zelfs met 'meer dan 100%' (dat staat er echt!). Meer
dan 100%?? Dat betekent geen auto's, geen gas- en kolencentrales, geen vliegtuigen, geen treinen kortom, terug naar het Stenen Tijdperk, met dit verschil dat we in onze grotten niet eens een vuurtje mogen
stoken omdat dit Co2 uitstoot veroorzaakt. Alleen windmolens (waar binnenkort alleen al in Nederland
jaarlijks 1 miljard euro op bijgelegd moet worden), zonnepanelen en andere alternatieve energiebronnen
worden toegestaan. De Derde Wereld hoeft de uitstoot maar met 15%-30% te beperken, en dan nog alleen
als het Westen dit volledig betaalt. Verplichte Co2 reductie gaat daarom alleen voor het Westen gelden, niet
voor de rest van de wereld.
* Co2 afspraken doden planten en bomen. De VN wil het aandeel broeikasgassen in de atmosfeer
terugbrengen van 560 ppmv naar 300 ppmv. Dit houdt een reductie van Co2 naar 210 ppmv in. Op dit
niveau beginnen planten en bomen echter af te sterven, die hebben namelijk een veel hogere concentratie
Co2 nodig.
* Piekuitstoot broeikasgassen gesteld op 2011 - alleen voor het Westen. Vanaf nu zijn enkel de
Westerse landen verplicht om koste wat het kost alle uitstoot te verminderen, ongeacht de gevolgen voor
onze toch al onder grote druk staande economieën. De piekuitstoot voor Derde Wereldlanden mag jaren
later plaatsvinden; de terugdringing hiervan hangt opnieuw enkel af van de bereidheid van het Westen om
voor alle kosten op te draaien.
* Het Westen moet alles betalen. De VN vindt dat het Westen de 'historische verantwoordelijkheid' heeft
voor het ontstaan van 'global warming' en daarom alle kosten van klimaatverandering en de gemaakte
afspraken moet betalen. Voorlopig gaat het om 100 miljard dollar per jaar. De Derde Wereldlanden hoeven
niets bij te dragen. Het is dus zo niet vreemd dat de door islamitische en Derde Wereldlanden overheerste
VN dit soort maatregelen, die de Westerse wereld ten onder zullen brengen, voorstelt.
VN houdt wereldwijde armoede in stand
Twee Westerse landen, Japan en Canada, beginnen zich op grond van onder andere Climategate 2.0 -dat
opnieuw bewees dat de VN werkt met doelbewust verdraaide en vervalste wetenschappelijke gegevens- los
te maken uit de klimaatprogagandatrein en hebben verklaard er niet nog meer geld aan te willen uitgeven.
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En gelijk hebben ze; aangezien zelfs een 100% reductie -dus volledige stopzetting- van ALLE door mensen
veroorzaakte broeikasgassen geen enkel meetbaar resultaat zal opleveren -laat staan dat klimaatverandering er ook maar enigszins door beïnvloed wordt- is de VN het allergrootste obstakel geworden om de
armoede in de wereld te bestrijden, aangezien de Westerse miljardenstroom naar de Derde Wereldlanden
afhankelijk wordt gemaakt van in hoeverre deze landen de noodzaak inzien klimaatverandering tegen te
gaan.
Wereldregering reeds een feit
In het Verdrag van Kopenhagen (2009) werd al gesproken over de oprichting van een wereld 'regering' die
ongelimiteerde politieke en economische macht krijgt om in landen in te grijpen en hen (Co2 / klimaat)
belastingen op te leggen. Een jaar later in Cancun werden er zo'n 1000 bureaucratische instellingen
opgericht, die centraal worden aangestuurd door het secretariaat van de UN Framework Convention
(UNFCCC), die tentakels heeft in ieder land en die achter de schermen feitelijk al volledig als een
wereldregering functioneert.
Vanaf 2013-2014 zijn alle Westerse landen verplicht om iedere twee jaar verantwoording af te leggen aan de
UNFCCC wereldregering, die hulp kreeg van de anti-democratische EU-Commissie bij het verkrijgen van
zoveel mogelijk macht over de Westerse landen en volken. Als een Westers land niet aan de verwachtingen
voldoet, krijgt het 'aanbevelingen' die uiteindelijk bindend zullen worden. Eén van deze verplichtingen is dat
de Westerse landen de financiële hulp aan de Derde Wereld fors zullen moeten verhogen.
De EU werkt mee aan eigen ondergang
Als het aan de VN, de EU en de milieugroeperingen ligt worden al deze afspraken in 2015 bindend en zullen
ze uiterlijk vanaf 2020 worden uitgevoerd. Omdat de grootste Co2 uitstoot veroorzaker China echter alleen
maar heeft toegezegd een eventuele reductie te overwegen en daarnaast ook Japan en Canada zeer sceptisch zijn, lijkt een wereldwijd ondersteund verdrag dan ook een illusie. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de
Europese landen opnieuw als enigen besluiten om éénzijdig alle valse 'aanbevelingen' uit te voeren,
waarmee ze hun economieën, maatschappijen en burgerbevolking definitief de vernieling in zullen helpen.
Xander - (1) Watts Up With That?, (2) NU, (3) NU

Amerikaanse troepen naar Jordaanse grens met Syrië
Iran oefent op afsluiten Perzische Golf voor olietankers - VS: Blokkeren olie export is 'rode lijn' voor ons
Amerikaanse troepen die uit Irak worden teruggetrokken worden deels verplaatst
naar Jordanië.
Afgelopen donderdag is de VS begonnen met het verplaatsten van militaire
eenheden vanuit Irak naar Jordanië, waar ze aan de grens met Syrië worden
gestationeerd, officieel om een 'Syrische invasie' van Jordanië af te weren. Het is
de eerste keer dat Amerikaanse en Syrische troepen recht tegenover elkaar
komen te staan. Ondertussen heeft Iran aangekondigd een marine oefening te
houden om, in het geval van een aanval op de nucleaire installaties van het land, als vergelding de Straat
van Hormuz te kunnen afsluiten voor alle olietankers.
De Amerikaanse special forces worden met vliegtuigen, helikopters en in konvooien overgebracht naar de
King Hussein luchtmachtbasis bij al-Mafraq, op slechts 10 kilometer afstand van de grens met Syrië.
Gisteren werden ze ook gezien in diverse Jordaanse dorpen, waar ze begonnen zijn wacht- en legerposten
op te bouwen. Aan de andere kant van de grens zouden Syrische bewapende eenheden zijn gezien.
Afsluiten Perzische golf 'rode lijn' voor VS
'Iran zal de wereld onveilig maken als de wereld Iran aanvalt,' verklaarde Parviz Sorouri, lid van het
Nationale Veiligheids comité van het Iraanse parlement, als commentaar op het feit dat de Iraanse marine
gaat oefenen op het afsluiten van de Straat van Hormuz en daarmee de Perzische Golf, waar 40% van de
olie export naar de wereld door wordt vervoerd. De Amerikaanse minister van Defensie Leon Panetta
reageerde gisteren door Iran 'een zeer grote bedreiging voor ons allemaal' te noemen, en waarschuwde dat
het afsluiten van de Perzische Golf 'een rode lijn' voor de VS is.
Stealth drone ontleed
Iraanse technici zouden ondertussen bezig zijn de geheime technologie van de buitgemaakte RQ-170
stealth drone te kraken. Sorouri pochte dat Iran hierdoor binnenkort een vliegtuig zal kunnen bouwen dat
superieur is aan dat van de Amerikanen. Ook wil Iran een rechtszaak tegen de VS beginnen -mogelijk bij het
internationale oorlogstribunaal in Den Haag- vanwege de 'invasie' van Iran met de stealth drone.
Saeed Jalili, het hoofd van de Iraanse nationale veiligheidsraad, is inmiddels in Moskou gearriveerd om een
deal te sluiten over het vrijgeven van de Amerikaanse drone geheimen aan Rusland, in ruil voor
geavanceerde nucleaire technologie en S-300 luchtafweerraketten, die een eventuele aanval op de Iraanse
nucleaire installaties ernstig zouden bemoeilijken. (2)
Xander - (1) DEBKA, (2) DEBKA
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'Aanval op Iran pas in september of oktober 2012'
Instorting euro en dollar in 2012-2013 - 'Duivelsmessias' moet mensheid de NWO binnenleiden
Baghdad na het Amerikaanse bombardement. Wacht Teheran volgend jaar
hetzelfde lot?
Hoe dreigend de situatie nu ook is, de lang verwachte aanval op Iran vindt pas
plaats in september of oktober 2012. Dat beweert althans pastor Lindsey
Williams, die enkele dagen geleden opnieuw tweemaal te gast was in de Alex
Jones Show. Daarnaast verduidelijkte hij nog een aantal 'openbaringen' die een
lid van de machtselite achter de schermen aan hem onthuld zou hebben. Zo was Alex Jones erg
nieuwsgierig wat de voor 2012 geplande komst van de 'duivelsmessias' precies inhoudt.
Wie al vaker naar de interviews met Lindsey Williams heeft geluisterd weet dat u over stalen zenuwen moet
beschikken om deze man aan te horen. De Amerikaanse baptistenpastor valt voortdurend in herhaling en
kondigt tot vervelens toe op pathetische wijze 'schokkende' dingen aan, om daar vervolgens zelden dieper
op in te gaan.
Aanval op Iran en Derde Wereldoorlog
Desondanks had Williams vergeleken met zijn vorige op deze site besproken interview met Alex Jones wel
wat nieuwe zaken te melden. Eén van de belangrijkste zaken is dat de al jaren geplande aanval op Iran
inderdaad doorgaat, maar pas in september of oktober 2012. Reden: de machtselite wil dat hun belangrijkste
lakei, president Barack Obama, in november 2012 herkozen wordt. De geschiedenis leert namelijk dat een
president tijdens een oorlog zelden of nooit wordt weggestemd.
Iran is omsingeld door Amerikaanse militaire bases (sterretjes).
Tot die tijd zal Iran tot het uiterste getergd worden, waarbij men hoopt dat ze
zichzelf uiteindelijk niet langer kunnen bedwingen en het eerste schot zullen
lossen. Dat zal door het Westen - maar natuurlijk met name de VS- worden
aangegrepen als een oorlogsverklaring. Lukt het niet om Iran uit te lokken, dan
kan er natuurlijk altijd iets in scène worden gezet. De elite wil hoe dan ook koste
wat het kost voorkomen dat Israël het initiatief neemt.
De oorlog die vervolgens het hele Midden Oosten in zijn greep zal krijgen zou
wel eens kunnen uitmonden in de Derde Wereldoorlog, waarbij ook Rusland en
China worden betrokken. Volgens Williams is dit echter slechts een mogelijk
scenario en wordt dit (nog?) niet door de elite gepland. Wel gepland, en al in 2010 door Williams correct
voorspeld, zijn de 'Arabische lente' opstanden, die het afgelopen jaar de regimes van Egypte, Libië en
Jemen ten val hebben gebracht. Daar blijft het niet bij; Syrië, Libanon en zelfs Saudi Arabië zijn de volgende
doelwitten.
Euro en dollar gaan instorten
De wereldwijde financiële (schulden)crisis zal eveneens gecontroleerd tot uitbarsting komen. Hoe dreigend
de instorting van de eurozone -en daarna de VS- op dit moment ook is, dit zal pas toegestaan worden nadat
beide machtsblokken volgend jaar nog véél dieper in de schulden zullen worden gestoken dan nu al het
geval is. Aan het einde van 2012 of in 2013 volgt dan een complete ineenstorting die het Westen in totale
chaos zal storten. De Nieuwe Wereld Orde elite kan vervolgens eenvoudig alles in ieder Westers land in
beslag nemen, van iedereen. Ook is het volgens Williams de bedoeling om na de instorting van de euro en
de dollar, die een grote economische depressie zal veroorzaken, een nieuwe wereldmunt in te voeren.
Williams adviseert iedereen om zijn welvaart in tastbaar goud of zilver om te zetten, omdat álles op papier geld, obligaties, goud, etc.- helemaal niets meer waard zal zijn. Probleem is dat Williams vergeet dat er in
zowel Amerika als Europa -ook in Nederland, al sinds 1978- wetgeving bestaat die het mogelijk maakt om in
crisistijden naast al het private bezit zoals huizen en grond ook financiële middelen en edelmetalen in beslag
te nemen. Tijdens de grote depressie in de jaren '30 van de vorige eeuw moesten de Amerikanen al hun
goud verplicht inleveren tegen een vaste -en lage- omwisselkoers. Het is beslist niet ondenkbaar dat een
dergelijke drastische maatregel opnieuw zal worden genomen.
VS gaat grootste olieveld ooit exploiteren
Williams herhaalde eind vorige week dat de VS eindelijk het met afstand allergrootste olieveld ooit gaat
exploiteren. Dit olieveld werd al enkele tientallen jaren geleden ontdekt bij Alaska. Volgens Williams besloot
de elite dit veld niet te gaan ontginnen, maar te wachten tot de olieprijs gestegen is tot 150 a 200 dollar per
vat, iets dat in ieder geval gaat gebeuren als volgend jaar herfst de oorlog tegen Iran losbarst. Naast het
behalen van zo hoog mogelijk winsten is er echter nog een aspect dat van belang is: het olieveld bevindt
zich op een diepte van zo'n 12 a 13 kilometer, wat de winning uiterst kostbaar maakt. Bij een lagere olieprijs
zou de ontginning van het bij Alaska gelegen veld waarschijnlijk niet rendabel zijn, een gegeven dat door
Williams over het hoofd wordt gezien.
Komst van de 'duivelsmessias'
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In een extra half uur komt de pastor een dag later terug op het punt waar Alex Jones het meest nieuwsgierig
naar is, en dat is de komst van de door de elite geplande 'duivelsmessias'. Williams heeft hier echter
teleurstellend weinig over te zeggen. Het betreft hier volgens hem een 'concept' om met name via de door de
elite gecontroleerde media de bevolking rijp te maken de Nieuwe Wereld Orde zonder verzet te accepteren,
iets wat feitelijk natuurlijk al vele jaren gaande is. Het zou volgens de pastor niets te maken hebben met de
komst van de in de Bijbel voorspelde antichrist. Niettemin verwacht de elite in 2012 wél bovennatuurlijke of
'Goddelijke' gebeurtenissen. Geen 'Goddelijk ingrijpen', benadrukt de pastor, dus niet de terugkeer van
Jezus Christus, maar wel een aantal nog nooit eerder geziene verschijnselen die het voor iedereen op Aarde
duidelijk zullen maken dat deze van God afkomstig zijn. Mede hierdoor zal 2012 'het meest schokkende jaar'
van de afgelopen 2000 jaar worden, aldus Williams.
Elite verwacht opname in 2012
In 2008 schreven we al eens dat de New Age Nieuwe Wereld Orde al vanaf het begin van de jaren '90
serieus rekening houdt met de zogenaamde 'opname' van christenen, die door hen echter wordt gezien als
het 'wegzuiveren' van degenen die de komst van het New Age tijdperk tegenhouden. Zo komt de opname
voor in het uit 1995 stammende 'profetische' Illuminati kaartspel, dat diverse malen op deze site besproken
is. Het jaar waarin de machtselite deze opname verwacht is 2012.
Christenen hebben hier al vaker over gespeculeerd en verschillen van mening of dit serieus moet worden
genomen of niet. Sommigen zien in deze voorspelling een plan van de wereldelite om in 2012 de laatste
frontale aanval te openen op alle christenen wereldwijd, en velen van hen in kampen (bijvoorbeeld de FEMA
kampen in de Amerika) te laten verdwijnen. Anderen zijn op grond van studie van Bijbelteksten over de
eindtijd tot de conclusie gekomen dat 2012 inderdaad wel eens het jaar van de opname zou kunnen zijn.
Hoe dan ook, 2012 lijkt niet alleen in films, maar ook in werkelijkheid een veelbewogen jaar vol heftige,
extreme en onverwachte (?) gebeurtenissen te gaan worden.
Xander - (1) The Alex Jones Channel (YouTube deel 1 / deel 2 / deel 3 / deel 4)

Het geld is op
door een van onze correspondenten op dec.12, 2011, onder Economie
We willen het nog maar steeds niet geloven maar het moment dat we moeten
beseffen dat het geld op is komt met rasse schreden naderbij. De politieke leiders
wringen zich in allerlei bochten in hun pogingen om hun onderdanen te doen
geloven dat de financiële problemen van tijdelijke aard zijn. Zij proberen de indruk te
wekken dat door allerlei bezuinigingsmaatregelen en het houden van een openbare
verkoop van staatsbezittingen aan de banken en multinationals het in de toekomst weer beter zal gaan.
Intussen verarmt de gehele samenleving in rap tempo. In de zogenaamde ‘probleemlanden’ worden
maatregelen genomen die haaks staan op de belofte van de politiek dat door de invoering van één
gezamenlijke munt de welvaart zou toenemen. Lonen worden daar met ongehoorde percentages verlaagd
en moeizaam verkregen sociale zekerheden worden gesloopt met de snelheid waarmee de Twin Towers zijn
ingestort. De euro is ingevoerd als een munt die in alle landen van de eurozone evenveel waard zou moeten
zijn. In de 10 jaar dat de euro daadwerkelijk in het dagelijkse leven wordt gebruikt zijn de verschillen echter
dramatisch groot geworden.
Devaluatie
Nomura, een internationaal opererende financiële instelling, heeft een analyse
gemaakt van de verschillende eurolanden. Zou de muntunie uit elkaar vallen en
ieder land zou weer zijn eigen munt moeten gaan gebruiken dan gaan er enorme
devaluaties plaatsvinden. De Griekse munt zou zo´n 60% moeten devalueren.
De Portugese munt zou 50% goedkoper worden. Landen als Ierland, Italië, België en Spanje zouden hun
munt zien dalen met 25-35% ten opzichte van de huidige euro. Ook de zogenaamde ‘sterkere’ landen als
Oostenrijk, Frankrijk, Nederland en Finland zouden een devaluatie ondergaan van tussen de 7 en 10%.
Alleen Duitsland zou zijn nieuwe munt iets sterker zien worden.
Euro onhoudbaar
Gezien de grote verschillen lijkt het onhoudbaar dat de euro in zijn huidige vorm
kan blijven voortbestaan. De voorgenomen bezuinigingen, lastenverzwaring en
het afbreken van de sociale zekerheden zullen deze onderlinge verschillen niet
weg kunnen nemen. Nemen we hierbij ook nog het stagneren van de
economieën door de vermindering van de koopkracht, dan lijkt de euro zijn
langste tijd gehad te hebben. Blijven de politici, bankiers en de CEO´s van de
multinationals hardnekkig proberen de euro overeind te houden door de
gevolgen van hun wanbeleid op de bevolking af te wentelen, dan gaat Europa een tijd vol opstand en
onlusten tegemoet waar alle Europese regeringen op den duur door zullen sneuvelen.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/12/het-geld-is-op/
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Prikbord nr 274 (leo j.j. dorrestijn)
Desinformatie
Het gebruik van misleidende begrippen, zoals elders gebruikelijk was in de Sovjet-periode, komt hier niet
alleen voor onder frauderende en ‘politieke’ hoogleraren. De laatste soort is vooral vertegenwoordigd bij
linkse universiteiten of is inmiddels overgestapt naar een bestuurlijke positie met alle gevolgen van dien. Zo
beweerde commissaris van de koningin Van de Donk dat het peperdure Museumkwartier in Den Bosch een
bijdrage is aan de economie van de provincie. Let wel: een cultuurproject dat nagenoeg geheel op subsidie
draait en misschien op een paar sponsors die dat weer met hun belastingafdracht mogen verrekenen.
Gevaar
Ondanks meerdere moordende en labiele of overspannen politie-agenten, ziet het CDA geen reden om te
verbieden dat wapens mee naar huis worden genomen. En terecht, want de intimidatie van politiemensen
door criminelen is niet denkbeeldig. Maar dan zal er wel meer aandacht moeten komen voor de selectie én
voor de signalen dat een (leerling)agent dreigt te flippen of gewoon niet deugt.
Want de behoefte aan integere politiemensen in plaats van angsthazen die elk risico mijden en zeker geen
klokkenluider willen zijn, is groot. Gevaar voor eigen carrière of eigen leven of eigen reputatie mag niet
doorslaggevend het gedrag van de politie bepalen, want dit levert absurde toestanden op, zoals recent
zichtbaar bij zogenaamd ‘gevaarlijke’ situaties in Nederland en België. En hogere leidinggevenden zouden
daarin vaker een voorbeeld moeten zijn dan nu het geval is.
Hypotheekdossier
De tegenstanders van een aflossingsvrije hypotheek, wekken de indruk dat het een soort belastingontduiking
betreft. Mocht dit de reden zijn om hypotheekaftrek aan te pakken, dan zijn er nog wel meer opties
denkbaar. Te beginnen bij al die bv’s van de ‘vrije beroepen’, de buitenlandse bankrekeningen, de goede
doelen en de verzwegen neveninkomsten en ‘onkostenvergoedingen’ van allerlei bestuurders en (EU)
politici. Uiteraard moet misbruik van absurd hoge hypotheekbedragen worden aangepakt, maar dan door
maatwerk. Want het aantasten van verworven rechten die volledig aan (de bedoeling van) de wet voldoen, is
in strijd met betrouwbaar bestuur.
Onbenulligheden
De nationale terreurbestrijdingscoördinator Akerboom maakt zich naar verluidt druk over een handvol
mafkezen die in het buitenland deelnemen aan de jihad. TV-programma’s besteden (te) veel aandacht aan
Tanja van de FARC. En de Duitse regering beweert dat de miljarden voor Karzai kunnen voorkomen dat de
fundamentalistische terreur naar West-Europa komt. Dus terreur ‘bestrijden’ met corruptie; kan het nog
onbenulliger?
Wie bestrijdt hier echter de terreur van curatoren of straatbendes of Oosteuropese overvallers of krakers of
van mensensmokkelaars of van moordende politie-agenten of corrupte politiecommissarissen of vanuit het
ministerie van Justitie en Brussel? De brengen de rechtstaat echt in gevaar; niet een paar gestoorde
avonturiers.
En wie onderzoekt het aantal vuurwapens onder Turkse immigranten, het pedofielennetwerk, de terreur
tegen klokkenluiders en het ‘lek’ waardoor de naam van een klokkenluider over de misstanden in een
gevangenis opzettelijk aan diens baas werd gemeld? Kennelijk zijn deze zaken te dicht bij huis om
interessant te zijn voor de politiek en de media.
Onzichtbaar
Dit land wordt geteisterd door de besmettelijke ziekte van de baantjesjagers. Eenmaal binnenboord of op het
pluche, hoor je er niets meer van. Totdat… het zoveelste schandaal over salaris, corruptie of wachtgeld uit
de doeken wordt gedaan. Tientallen overheidsprojecten en onderzoeksrapporten zijn de schrijnende
voorbeelden van een cultuur waarin wetenschap over wantoestanden niet wordt gebruikt om de schuldigen
te straffen, maar om de eigen positie te verbeteren. Daarnaast is er een categorie die lijdt onder de eigen
onzichtbaarheid en met allerlei – doorgaans geldverslindende – ideeën komt. Ze willen hun ‘stempel’
drukken en media-aandacht krijgen. Desnoods met verzonnen verhalen over hun rol of over de noodzaak tot
reorganiseren of over hun ‘betrokkenheid’. Mevrouw Sap (GL) wil een andere EU, Friesland wil een ander
Thialf en mevrouw Peetoom (CDA) heeft kennelijk ontdekt dat niemand weet wie ze is, en komt nu met
nieuwe verkiezingen aanzetten. Het CDA heeft een politieke zelfmoordenaar binnengehaald, die zich
gedraagt als een onzichtbare bondgenoot van de PvdA.
Extra uitgave van Prikbord nr. 274-a van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
De onderkoningen van Nederland
Wie de justitiële schandalen in de afgelopen jaren op een rijtje zet, kan slechts concluderen dat de
onderkoningen van Nederland niet alleen in de Raad van State zitten, maar ook bij Justitie. Met name is
opvallend dat onderzoeken naar pedofilienetwerken met grote stilte worden omgeven of juist ‘mislukken’ na
opdracht van hogerhand. Wie ‘hogerhand’ is in het geval van de verdwijning van Jair, blijft onduidelijk. Want
er zijn maar weinig journalisten die het justitiële bolwerk durven trotseren zoals bij de publicaties over
secretaris-generaal Demmink.
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Website ‘Vaccin Vrij!’ is al niet meer weg te denken!
November 2011 © Door Frankema
.
Eind September plaatsten wij een artikel met de introductie van de
nieuwe website ‘Vaccin Vrij!’. Indien je daar even een kijkje wilt nemen
en over de achtergronden van dit krachtige initiatief wilt lezen, kijk dan
even op DEZE link. Oprichtster van deze site Door Frankema vertelt.
***
Dag lezers van wanttoknow, zoals misschien bekend ben ik na het schrijven van ‘Vaccin Vrij! begonnen met
een ‘ouderplatform’. Doel? Een stem te geven aan de groeiende groep ouders die ontdekt hebben dat
vaccins niet alleen maar ‘veilig en effectief’ zijn zoals autoriteiten ons willen doen geloven.
De verhalen beginnen binnen te druppelen.
Het goede nieuws is dat er een duidelijke groep naar voren komt voor wie de hele keuze geen enkel
probleem meer is. Ze durven te vertrouwen op hun intuïtie en weten de wegen naar eerlijke informatie te
vinden. Geweldig; ouders die zich hebben losgemaakt van het angstdenken; het ballonnetje is voor hen
doorgeprikt en ze ondersteunen de gezondheid van hun kinderen door een gezonde levensstijl. Simpel.
Door Frankema, initiatiefneemster van ‘Vaccin Vrij!’
Het slechte nieuws, of liever gezegd het pijnlijke nieuws, is dat veel mensen door
het ervaren van de keiharde realiteit wakker moeten worden. Ze komen erachter
het inspuiten van een cocktail van gevaarlijke micro-organismen en giftige
chemische ‘hulpstoffen’ gevolgen kan hebben. Nare gevolgen. Niet omdat ze
hierover ingelicht zijn maar omdat ze ermee moeten leven. Ons systeem is nou
eenmaal niet gemaakt om te dealen met demonen die de mensheid in
laboratoria creëert om opgeklopte angsten te kalmeren.
Er bestaat een drempel om naar buiten te komen met persoonlijke ervaringen – voor beide groepen. We zijn
zo gewend te geloven dat we door een simpel prikje ons nergens meer druk over hoeven te maken. Het is
ook zo’n makkelijke, heerlijke rooskleurige mythe – zo verleidelijk ook. Het is zo bitter om te ontdekken dat
het echte leven anders in elkaar steekt. We zullen hoe dan ook energie moeten steken in het wakker worden
en transformeren van onze afhankelijke en onwetende houding. Simpelweg omdat we anders gebruikt
worden door mensen die er veel geld aan verdienen om ons van onze irrationele angsten te verlossen.
Onderstaand verhaal is één van de ervaringen die recentelijk bij mij binnengekomen is. Weer blijkt dat
slechts het topje van de ijsberg aan bijwerkingen gemeld en geregistreerd wordt – naar schatting slechts een
paar procent van alle gevallen. Het is dus ernorm belangrijk dat onderstaande ervaringen gaan rondzoemen
in de maatschappij. De veranderingen zullen niet van bovenaf komen – niet zolang er elk jaar weer miljarden
euro’s winst gemaakt worden. Maar na al het jarenlange voorwerk van een handjevol doortastende
journalisten zijn wij als ouders aan de buurt om aktief bij te dragen aan de ommezwaai. Elk verhaal is
belangijk genoeg om gehoord en gezien te worden. De schaduwkanten van vaccins kunnen immers niet
voortbestaan als we er met zijn allen ons licht op laten schijnen.
Harte groet, Door Frankema - www.vaccinvrij.nl

Zeldzame witte regenboog verlicht de noordpool
Wie er ‘oog’ voor heeft zal moeten erkennen dat er steeds meer opmerkelijke
feiten zich voordoen ‘in de lucht’ en aan het firmament.
Boven de Noordpool is een indrukwekkende witte regenboog vastgelegd. Het
zeldzame fenomeen, beter bekend als een mistboog, werd gezien tijdens een
recente expeditie.
Terwijl zijn ijsbreker zich een weg baande door het ijskoude water maakte
Sam Dobson foto’s van de compleet witte regenboog.
“Het was rond middernacht, maar vanwege de tijd van het jaar was het nog steeds licht,” zei de 51-jarige
amateurfotograaf uit Rusland. “Eerst leek het meer op een wolk, maar naarmate we dichterbij kwamen werd
een witte regenboog zichtbaar.”
“We waren zo onder de indruk dat we op een drijvend stuk ijs sprongen om het verschijnsel van naderbij te
bekijken,” ging hij verder. “De regenboog is in feite veel dichterbij dan de foto’s doen vermoeden.”
Ondanks dat Dobson geobsedeerd is door fotografie vergeet hij soms foto’s te maken. Hij bleef maar staren
naar het natuurlijke wonder. Sam bevindt zich aan boord van de grootste nucleaire ijsbreker ter wereld en
begon zijn reis vanuit de Russische stad Moermansk.
Een mistboog ontstaat net als een regenboog als waterdruppels door de Zon worden beschenen. Bij mist
zijn de druppeltjes echter heel klein. Het uiterlijk van een regenboog verandert naarmate de waterdruppels
kleiner worden. Een mistboog is meestal flets doordat de kleuren elkaar grotendeels overlappen. Bron:
Dailymail.co.uk / Niburu.nl
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België betaalt hoge prijs voor creëren paradijs voor criminele immigranten
Nordine Amrani (foto), drugsdealer en zedendelinquent, had volgens de
Belgische wetgeving al láng in een Marokkaanse gevangenis moeten zitten.
Desondanks liet de politie hem jaren ongehinderd zijn gang gaan. (Foto:
vermoedelijk het lichaam van Amrani, die of per ongeluk, of door zelfmoord om
het leven kwam).
De 32 jarige Marokkaanse immigrant Nordine Amrani, die gisteren bij de
kerstmarkt in Luik een bloedbad aanrichtte (huidige stand: 5 doden en 125
gewonden), werd hier feitelijk toe in staat gesteld door de Belgische politiek, die de afgelopen jaren een waar
paradijs voor criminele immigranten heeft geschapen. Volgens de Financial Times worden moslim
immigranten in België alleen in zeer ernstige gevallen gerechtelijk vervolgd en gaan ze bij straffen die lager
uitvallen dan één jaar deels of geheel vrijuit. Ondertussen is de aantrekkingskracht van België zó groot
geworden dat onze zuiderburen de toestroom al lang niet meer aankunnen, waardoor inmiddels zo'n 5000
immigranten op straat moeten slapen.
Als islamitische veelplegers in België onverhoopt tóch worden gearresteerd, dan lopen ze ondanks de
bestaande wetgeving geen enkel risico het land te worden uitgezet. Het ergste wat een criminele immigrant
in België kan overkomen is in een door de staat gefinancierde woning permanent en kosteloos verzorgd te
'moeten' worden door sociale werkers en psychotherapeuten. Het behoeft geen uitleg dat zo'n aanlokkelijke
'straf' veel buitenlandse criminelen aanspreekt. De Washington Post schreef dan ook dat moslimcriminelen
als een magneet worden aangetrokken tot met name België en Frankrijk.
Seks, drugs en wapens, maar geen straf
Net als in Nederland zijn het in België vooral Marokkanen die iedere keer weer de krantenkoppen weten te
halen, zoals bijvoorbeeld met de regelmatige en soms spectaculaire uitbraken uit de Belgische
gevangenissen. Nordine Amrani -die gisteren onder andere een 17 maanden oude baby vermoordde- was
één van de 800 Marokkaanse veelplegers van zware misdrijven die volgens de wet al lang het land uit
hadden moet worden gezet, maar ondanks hun talloze misdaden gewoon hun gang kunnen blijven gaan.
De politie trof bij Amrani, een bekende drugshandelaar, vele tientallen geweren en handgranaten en zo'n
10.000 onderdelen voor vuurwapens aan. De Marokkaan -tevens een geregistreerde zedendelinquent, maar
dat is in België zoals bekend al helemáál geen probleem- werd ooit tot 58 maanden gevangenisstraf
veroordeeld, maar heeft daar geen dag voor hoeven 'zitten'.
België heeft in 2007 een verdrag met Marokko gesloten waarin overeengekomen werd dat veroordeelde
Marokkaanse misdadigers in hun thuisland hun straf moeten uitzitten. Probleem is dat de Belgische
belastingbetaler óók ambtenaren financiert die er op toezien of in de Marokkaanse gevangenissen de
mensenrechten wel worden nageleefd, en die in protest kunnen gaan als dit niet het geval zou zijn. Het
gevolg: de meeste Marokkaanse criminelen -waaronder Nordine Amrani- kunnen gewoon op vrije voeten
blijven en doorgaan met hun subversieve activiteiten.
Bizarre reactie Belgische politiek en media
Ronduit bizar is de non-reactie van Belgische politici en politiek correcte journalisten, die het niet nodig
vinden een speciale herdenking voor de slachtoffers te houden aangezien het hier slechts om een 'enkele
dader' gaat. De Belgische pro-islam media, die altijd moord en brand schreeuwen als moslims zelfs maar
bekritiseerd dreigen te worden, hullen zich in diep stilzwijgen over de achtergronden van deze vreselijke
daad en kijken de andere kant op. Niemand komt op het idee om de nabestaanden van de slachtoffers
10.000 euro schadevergoeding te geven, zoals onlangs in Duitsland gebeurde toen rechts-extremisten
enkele Turken om het leven hadden gebracht. Maar ja, in België zijn de slachtoffers slechts blanken en is de
dader een 'arme, verwarde' moslim, die ongetwijfeld verkeerd begrepen werd en zich het slachtoffer van
discriminatie en racisme moet hebben gevoeld. Net zoals Marokkaanse meisjes in België onlangs ongestraft
een jong joods meisje in elkaar konden trappen, zonder dat de media hier één verkeerd woord aan vuil
maakten. Want daar moeten wij tenslotte maar begrip voor hebben, toch? Zo gaat dat nu eenmaal in de
Europese immigratie nachtmerrie. (1)
Xander - (1) KOPP

Terug van weggeweest
Altijd al gedacht, dat ik deze man vaker gezien heb,
maar nu weet ik het weer!
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Apocalypse theater: Eerst Egypte, toen Libië, en NU Syrië … een verontrustend PARALLEL
Door Rene Voogt op 13 december 2011
De “Daily Bell” lijkt het opnieuw bij het rechte eind te hebben met
betrekking tot het Midden-Oosten en de machinaties van de buiten
controle geraakte westerse geld-elite:
Now It’s Syria’s Turn to be Conquered (Nu is het de beurt aan Syrië
om veroverd te worden)
Het is duidelijk, dat de Daily Bell veronderstelt, dat dit allemaal
gecreëerd is, met als doel, het creëren van een semi-verenigd
“islamitisch blok”, zodat ze, de rol kunnen vervullen die de oude
Sovjet-Unie ooit vervulde met een status van “meest gevreesde vijand’ in een steeds heftig wordende “strijd
tegen het terreur”.
Nou, het zou beide kunnen zijn, maar omwille van het argument, laten we eens aannemen dat dit is wat
Zbukgnislob Rzbesczdeski en zijn Rockefailure-Rottenchild mentoren in gedachten hebben. Wat hieruit
voortkomt, zal de creatie van een wereld met duidelijk te onderscheiden “beschaving`s blokken” zijn: (1) “Het
Westen”, bestaande uit Noord-Amerika-Europa-Australië (wat we de Washington/London-Berlijn-Canberra
as noemen), (2) het “islamitische blok”, (3) Rusland, (4) het Grote Oost-Azië Co-Welvaart Gebied (geleend
van het Japanse geopolitieke denken uit de tweede Wereldoorlog), bestaande uit China, Japan, en al die
andere, waaronder India, en tenslotte (5) Allen die over gebleven zijn.
Het interessante aan deze afstemming is dat het precies aansluit bij Huntington’s indeling van de beschaving
in zijn inmiddels bekende “Clash of Civilizations”. Met andere woorden, lijkt het erop dat het gedrag van de
westerse elite juist bedoeld is om haar positie binnen een beschaving te versterken, met het voorspelbare
gevolg dat de elites van die andere beschavingen die van hen zullen versterken, en allianties aangaan die –
kijk en huiver – precies aansluit met het bovenstaande schema: Overweeg alleen maar, dat China en
Rusland duidelijk hebben laten weten dat ze tegen een westerse militaire actie tegen Iran zijn.
Nu, voor diegenen die zulke dingen volgen, dit is ook het schema dat in de negentiende eeuw voor het eerst
werd voorgesteld door een Cyrus Scofield, in zijn wel bekende “Scofield Reference Bible”, dat leerboek over
de zogenaamde ‘Christelijke’ leer betreffende de laatste gebeurtenissen in de aanloop naar de tweede
komst van Christus en bekend staat als de vervoering, waarin de macht van het Noorden (Rusland), en het
Oosten (China, Iran), naar het door God uitverkorenen (Israël) marcheren, voor een Verenigd Europa (het
herleefde Romeinse Rijk), en tot een bloedbad gedreven worden, en voila, iedereen verslagen, er zal een
nieuw tijdperk van vrede ontstaan onder de ijzeren greep van de Antichrist, die is afgezet door Christus, en
de vrede herstelt met …. eh … harde hand, in een scenario waarin het enige onderscheidende kenmerk
tussen de anti-Christ en Christus niet het moreel of het gedrag tussen de twee zijn, maar eerder, wanneer zij
op het toneel zullen verschijnen.
Dit alles is natuurlijk, vanuit ieder traditioneel historisch perspectief van de Christelijke leer, natuurlijk onzin,
omdat het nooit een onderdeel van de Christelijke leer is geweest, dan vraagt men zich toch af hoe Scofield
– een zelfbenoemde “doctor” voor wie geen enkel bewijs is dat hij enig seminar heeft bijgewoond, of
waarvan ooit een geavanceerde graad gevonden is – erin slaagde om al deze onzin te promoten en te
publiceren door niemand minder dan de uitgever van de Oxford Universiteit, de suggestie die werd gewekt,
was natuurlijk, dat deze perceptie van de gebeurtenissen gemanaged en bewust in gang werden gezet.
Dat laat je dan afvragen, waarom er dan verontrustende parallellen tussen iemand die zo nootachtig is als
Scofield, en iemand die zo slim is als Huntington, bestaan … De parallellen zijn er wel degelijk. En ik denk
dat ze wijzen in de richting van een bewust georkestreerd ‘apocalyptisch theater,’ maar dat is slechts wat ik
denk.
Originele artikel:
http://gizadeathstar.com/2011/11/apocalypse-theater-first-egypt-the-libya-next-syria-a-disturbing-parallel/
http://hetuurvandewaarheid.info/?p=18419
Vrij vertaald door: René Voogt
Bron afbeelding: http://nl.wikipedia.org/wiki/Syri%C3%AB
http://www.argusoog.org/2011/12/apocalypse-theater-eerst-egypte-toen-libie-en-nu-syrie-een-verontrustendparallel/
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Heel Europa? Nee…….
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 13-12-2011
Zo werd Europa dus volledig onderworpen aan de neofeodale agenda van het
door de banken-lobby geregeerde Brussel. Heel Europa? Nee.....zoals bijna
altijd hield het rotsachtige piratenschip in de Noordzee genaamd Groot-Brittannië
dapper stand. Engeland wil niet meedoen met de Europese consolidatie. In
opdracht van The City, de financiële corporatistische enclave in London waar
zelfs queen Elisabeth moet buigen, sprak premier Cameron zijn “nee” uit tegen
veranderingen in EU-verdragen. Als een dol geworden kleuterschool bedreigen
de EU-stromannen nu het weerbarstige land. “De eeuwige “korting” van het VK op EU-bijdragen moet
worden afgeschaft.” Want: “dit heeft de Europese belastingbetaler genoeg gekost” (alsof de “Euroredding"/Europese mega-banken-bailout niets kost). “Ik praat vandaag geen Engels”, en andere, zoals
gebruikelijk bij tegenstand bij project Europa, bijzonder volwassen reacties en bedreigingen. Vooral het feit
dat Cameron het opneemt voor “zijn” bankensector wordt de Britten kwalijk genomen. “Zo kan geen einde
worden gemaakt aan het speculeren van banken”. Briljante doublespeak, want alle maatregelen ter “redding”
van de Euro zijn niets anders dan het overpompen van gemeenschapsgelden richting grootbanken. In dit
spel proberen Merkel en Sarkozy tussen neus en lippen door ook nog eens de door het “Finanzkapital”
geregeerde Europese “superstaat” uit de grond te stampen.
Daar doet Cameron niet aan mee. Keihard de shock-doctrine inzetten voor je neoliberale agenda, oke. Maar
wel eigen bank eerst. Bovendien spelen Merkel en Sarkozy een riskant spel. Van Euro-top tot Euro-top de
crisis (moedwillig?)verdiepen, om vooral de Fiscale Unie te bewerkstelligen en om “spaarmaatregelen” af te
dwingen, terwijl de “markt” zich ondertussen niet meer voor de gek laat houden. Aan het einde van het spel
gaan de Duitsers (ergens 2012) akkoord met de Euro-bonds en is Europa “gered”. Dat tijdens dit machtsspel
de Euro daadwerkelijk kan vallen, Europa door de maatregelen vrijwel zeker in een diepe recessie valt en
ondertussen de AAA-landen van de Euro-zone genomineerd zijn voor een afwaardering door de ratingagenturen, is kennelijk het risico waard.
Niet verwonderlijk dat de Britten niet alleen “nee” zeggen tegen maar zich ook voorbereiden op de implosie
van de Euro en de Europese (zombie)banksector. Met een rij aan nationaliseringen van banken in het
verschiet en de “cash” inlage in het komende “reddingsprogramma” ESF, zullen Europese staatsschulden de
komende tijd alleen nog maar oplopen. Dit in combinatie met lage belastingontvangsten als gevolg van de
bezuinigingen, de oplopende kosten voor “debt-servicing” (de rente op obligaties) en het einde van de Euro
is een bijna-zekerheid.
De werkelijke problemen binnen de Euro-zone, de export-overschotten van bv Duitsland en Nederland
tegenover de importen van bv Spanje en Italië, de duikvlucht van het reëele inkomen van de Europese
burger tegenover de winstexplosies bij corporate Europa en de stijging van inkomen bij de top “1%”, de
toename van staatsschuld sinds 2008 door de kredietcrisis “bailout” van banken (voor 2008 namen
staatsschulden (sinds de jaren negentig) geleidelijk af) en het verlies van investeringen in de reëele
economie tegenover de accumulatie van kapitaal in de schaduweconomie van kapitaalmarkten, worden en
blijven niet aangepakt. En de analysten van al die hedge funds, mega-banken en
investeringsmaatschappijen in The City kunnen ook rekenen.
Groot-Brittannië heeft in de slag om de puinhopen en zombie-banken van Europa kant gekozen. En voor
zichzelf. Een wijze beslissing.
http://zapruder.nl/portal/artikel/heel_europa_nee/rss

Chemtrail motorfietsen en trucks besproeien kinderen!
Chemtrail Motorcycle & Chemtrail Trucks Spraying Children!?!
Geüpload door ExperimentalVaccines op 7 dec 2011
Wel, het is waar, chemtrails komen niet alleen van vliegtuigen, maar ook van
trucks en zelfs…. motorfietsen!
Hoeveel jaren zal dit niet hun leven verkorten, of wellicht zullen ze later
problemen hebben met kinderen krijgen.
In sommige gebieden worden trucks ingezet, 5 tot 7 dagen in de week. Zoiets
heb ik nog nooit gezien…
Je kunt deze video ook bekijken op http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/7MgNF3vh1nM
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Paniek en vrees bij de grote leider van Iran
De door de Iraanse leider Khamenei benoemde president van Iran, Mahmoud Ahmadinejad, is ruim zes jaar
aan de macht. Hij leidt de tiende regering sinds de islamitische revolutie in 1979.
De eerste acht regeringen van Iran, tot 2005 – dus voorafgaand aan de periode van Ahmadinedjad – waren
nogal arm: tussen 1979 en 2005 kreeg de Iraanse overheid naar schatting 433 miljard dollar binnen uit de
export van olie en gas. Gedurende bijna 24 jaar verdiende de Iraanse overheid 433 miljard dollar.
Miljarden De statistieken van Iran zijn even mysterieus als het regime zelf. Dat was dan ook een van de
redenen dat Mir Hossein Mousavi, de leider van de Groene Beweging, aan Ahmadinejad vroeg om de juiste
statistieken voor iedereen inzichtelijk te stellen: hoe kom je aan geld en waar geeft je het aan uit? Een
legitieme vraag.
Nu zijn verschillende media in Iran op basis van allerlei cijfers tot de volgende conclusie gekomen: onder
Ahmadinejad verdiende de regering 720 miljard dollar.
In 24 jaar daarvoor verdiende de Iraanse staat 433 miljard dollar, maar in de ruim zes jaar onder
Ahmadinejad dus 720 miljard dollar. Iraanse media melden nu dat aan het eind van dit Iraanse jaar – dat
eindigt op 21 maart 2012 – de overheid 505 miljard dollar zou hebben verdiend aan de export van olie, gas
en andere zaken.
Armoede Andere inkomstenbronnen voor Ahmadinejad waren de verkoop van staatsbedrijven (90 miljard
dollar) en de belastingopbrengst (138 miljard dollar). Ook leverde de verkoop van staatsobligaties 24 miljard
dollar op.
Maar waar gaat dat geld naartoe? Waarom leven miljoenen Iraniërs onder de armoedegrens? Waarom gaat
het niet goed met de Iraanse economie? En waarom leent de Iraanse overheid nog steeds van banken?
Wanneer we naar de cijfers kijken, zien we dat het islamitische Iran een zeer machtige en vermogende staat
is. Recentelijk kwam een gigantische corruptiezaak aan het licht, waarbij ook de centrale bank, enkele
parlementariërs en personen uit regeringskringen betrokken waren. Daarom gaat een deel van het nationale
inkomen nog altijd naar corrupte ambtenaren en politici.
Wapens Maar de corruptie tast het nationaal inkomen niet substantieel aan. Het geld gaat naar terrorisme en
militaire zaken.
Khamenei betaalt fors aan talloze groeperingen in het Midden-Oosten: Hezbollah, Hamas, en Iraakse,
Pakistaanse, Afghaanse en Afrikaanse groeperingen. Daarnaast betaalt Teheran ook nog flink aan NoordKorea.
Dat land heeft Iran rakettechnologie en nucleaire technologie te verkopen. Daarnaast koopt Iran wapens uit
Rusland, Wit-Rusland, China en in de illegale markt. Met deze zaken zijn substantiële bedragen gemoeid.
Een paar weken geleden had een explosie plaats in een raketbasis nabij Teheran. In Malard waren twee
explosies: een kleine en een hele grote. De eerste was een bomexplosie, de tweede een gevolg daarvan.
Weinigen weten dat bij deze explosie een aantal Noord-Koreanen omkwam.
Wellicht wordt in het islamitische paradijs een bijzondere afdeling voor hen geopend.
Doelwit De Noord-Koreanen waren in Iran om een nieuwe brandstof te testen voor de
langeafstandsraketten. Inmiddels weet iedereen dat er ook enkele belangrijke generaals zijn omgekomen. Zij
– en niet de raketten – waren kennelijk het doelwit.
Ook in Khoramabad had in een beveiligd complex een explosie plaats. Vervolgens heeft zich ook nog een
explosie voorgedaan in de omgeving van de stad Isfahan, waar ook een nucleaire site van Iran is gevestigd.
Dit was kennelijk een ondergrondse explosie bij de centrifugefabriek. Meer over dit ongeval is hier te lezen.
Hoe gaat het nu met de grote leider Khamenei? Hij was woedend en heeft een speciale
veiligheidsvergadering belegd.
In die vergadering werd de conclusie getrokken dat dit alles het werk is van bepaalde krachten binnen de
Revolutionaire Garde. Bovendien bereikte het bericht Khamenei dat dit pas het begin van de ellende is.
Volgens verschillende berichten heeft Khamenei in deze vergadering opdracht gegeven tot de arrestatie en
intensieve ondervraging – zeg maar marteling – van volgens sommigen wel twaalf generaals uit de
Revolutionaire Garde.
Lees meer: elsvier.nl
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IJsland eerste Westerse land dat Palestina erkent
Volgens vulkanologen kan de Katla vulkaan in IJsland op ieder moment
uitbarsten. Sommige christelijke schrijvers en bloggers denken op grond van
Bijbelse profetieën dat IJsland met de erkenning van Palestina het oordeel
van God over zich afroept.
IJsland is vandaag het eerste Westerse land geworden dat formeel een
onfhankelijke Palestijnse staat in de Israëlische gebieden Judea en Samaria erkent. De Palestijnse Autoriteit
reageerde verheugd en sprak de hoop uit dat andere Westerse landen snel zullen volgen.
'IJsland praat er niet alleen over, we dóen het ook,' aldus de IJslandse minister van Buitenlandse Zaken
Ossur Skarphedinsson. 'We zijn onze belofte nagekomen en hebben de Palestijnse zaak ondersteund. Dat
zullen we blijven doen.' Eerder erkenden diverse Oost Europese landen -toen nog zuchtend onder het Sovjet
juk- Palestina en ook Cyprus. In totaal hebben nu meer dan 100 landen de uit 1988 stammende unilaterale
onafhankelijkheidsverklaring van Palestina erkend.
Ceremonie met Sarkozy
Eerder deze week hadden de Palestijnen ook al iets te vieren. In Parijs werd bij het hoofdkwartier van de
UNESCO, het eerste VN orgaan waar de Palestijnen officieel lid van zijn geworden, de vlag van Palestina
gehesen. Bij deze ceremonie waren PA president Mahmoud Abbas en de Franse president Nicolas Sarkozy
aanwezig.
In september probeerde de Palestijnen echter vergeefs officieel VN lid te worden. Ze kwamen één stem te
kort om een motie hiertoe in stemming te laten brengen in de VN Veiligheidsraad. Als de motie echter wél
was ingediend dan was deze zeer waarschijnlijk geblokkeerd door de Verenigde Staten.
Oslo akkoorden geannuleerd
In 1993 beloofden de Palestijnen in de Oslo vredesakkoorden om geen eenzijdige stappen te ondernemen
om te komen tot een onafhankelijke staat. Met het breken van deze belofte hebben de Palestijnen de Oslo
akkoorden feitelijk nul en nietig verklaard, reden waarom de VS dreigde met een veto. Tevens weigert PA
president Abbas al ruim een jaar om zonder voorwaarden vooraf met Israël te gaan onderhandelen. Israël
weigert echter eerst om aan bijna alle Palestijnse voorwaarden te voldoen, omdat onderhandelingen dan
geen enkele zin meer zouden hebben. Beide partijen zien het vredesproces dan ook als een doodlopende
weg.
Vulkaan op uitbarsten
Sommige christenen wijzen in verband met de erkenning van Palestina op het feit dat de IJslandse vulkaan
Katla volgens experts op uitbarsten staat. De vulkaan is na de laatste grote uitbarsting in 1918 al jaren 'over
tijd'; recente sterke seismische activiteit bij de vulkaan wijst op een mogelijk aanstaande zeer krachtige
eruptie (2). In Bijbelse eindtijdprofetieën waarschuwt God dat ieder volk of land dat meewerkt aan de
verdeling van het land Israël, in de eindtijd totaal zal worden vernietigd.
Xander - (1) Jerusalem Post, (2) BBC

Mysterieus 'wit web' groeit op kernafval in opslagbasin
Maandag, 19 december 2011
Wetenschappers van de Savannah River Site van het Amerikaanse ministerie van
Energie hebben een vreemde spinnenwebachtige substantie aangetroffen op
gebruikte splijtstofstaven.
Volgens een recent rapport van de Defense Nuclear Facilities Safety Board lijkt het
materiaal op een spinnenweb en is het mogelijk biologisch van aard.
De Augusta Chronicle meldde dat het witte draderige materiaal tussen duizenden
van de gebruikte splijtstofstaven is gevonden die zich in het opslagbasin voor
kernafval bevinden van het L Area Complex van SRS.
Het is intrigerend dat de aangroei lijkt op een spinnenweb, mogelijk biologisch van aard is en dat het nog
onduidelijk is wat het is of waar het vandaan komt. Zowel de Savannah River Site als de Defense Nuclear
Facilities Safety Board waren onbereikbaar voor commentaar.
Hebben we mogelijkerwijs te maken met een onbekende soort extremofiel? In het L Area Complex wordt
kernafval opgeslagen in een basin van 10 meter diep. Alhoewel het water de werknemers beschermt tegen
straling is de substantie aangetroffen op de brandstofstaven zelf.
Organismen met een natuurlijke resistentie tegen straling bestaan. Deinococcus radiodurans is bijvoorbeeld
niet alleen één van de meest stralingsresistente organismen op Aarde, de bacterie kan ook worden gebruikt
bij de verwerking van kernafval.
Bron: Io9.com - Gerelateerd: NASA's bacterie niet buitenaards maar extremofiel
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Koeweitse krant: Syrië heeft 600 chemische raketkoppen geactiveerd
Syrië oefende vorige week nog met raketwerpers, om te laten zien dat het
land zich niet zonder slag of stoot gewonnen zal geven.
Volgens de Koeweitse krant al-Sabah Daily heeft het regime van Bashar
Assad recent besloten om 600 chemische raketkoppen van elk 1000 kilo te
activeren voor het geval er een buitenlandse militaire interventie in Syrië
komt. Ook heeft de president bevel gegeven om bij de grens met Turkije 21
raketlanceerinstellingen op te stellen. De middellange afstandsraketten van Syrië hebben een bereik van
1300 kilometer en kunnen grote delen van het Midden Oosten -waaronder heel Turkije- bereiken.
Na de zware militaire nederlagen tegen Israël begon Syrië al in de jaren '70 met het opbouwen van een
inmiddels enorme voorraad chemische wapens, om bij een eventueel nieuw conflict als tegenwicht te dienen
voor de Israëlische militaire superioriteit. De chemische bommen en raketkoppen zijn voornamelijk
opgeslagen in geheime faciliteiten rondom de hoofdstad Damascus.
In een speciale vergadering met de Syrische legercommandanten heeft president Assad zijn strategie
uiteengezet voor het geval dat het Westen besluit om hem hetzelfde lot te doen ondergaan als de Libische
leider Muammar Gadaffi. Rusland, dat zich tot nu toe achter bondgenoot Syrië blijft opstellen en het land
onlangs supersonische Yakhont kruisraketten leverde, heeft het regime inmiddels 3 miljoen gasmaskers
toegezonden. Deze zullen worden uitgedeeld aan Assads loyalisten, de gezinnen van de Syrische soldaten
en aanhangers van de Baath partij. De distributie van de gasmaskers moet eind deze maand zijn voltooid.
(1)
Het lijkt er sterk op dat Bashar Assad van plan lijkt zijn dreigementen waar te maken en bij een invasie het
hele Midden Oosten in brand te steken. Assad maakte er bij diverse gelegenheden geen geheim van dat
Israël zijn eerste en belangrijkste doelwit is. Christenen met enige kennis van de Bijbelse eindtijdprofetieën
speculeren daarom al enige tijd dat door de profeet Jesaja voorzegde totale verwoesting van Damascus -als
vergelding voor een aanval met chemische wapens op Israël- nu mogelijk zeer nabij is.
Xander - (1) Todays Zaman

Nieuwe wet verklaart Amerikanen vogelvrij en breidt Guantanamo uit
Critici zien Amerika onder Obama veranderen in een totalitaire staat à la
Nazi Duitsland of Noord Korea.
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met 283 tegen 136
stemmen de National Defense Authorization Act aangenomen, die het de
autoriteiten mogelijk maakt om 'terreur'verdachten zonder bewijs en zonder
vorm van proces voor onbeperkte tijd op te sluiten in militaire
gevangenissen. Obama dreigde op 17 november de wet met een veto te treffen omdat Amerikaanse
staatsburgers van deze maatregelen werden uitgezonderd. Nu de bescherming van Amerikanen in de wet is
geschrapt, heeft het Witte Huis laten weten de wet te zullen ondertekenen (1). Guantanamo Bay forever, en
dat terwijl Obama tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde de omstreden gevangenis te zullen sluiten.
In Amerika ben je tegenwoordig al snel een 'terreurverdachte'. Mensen die wapens bezitten -en dat betreft
het grootste deel van de Amerikaanse bevolking-, een hotelkamer met cash geld betalen (5) of bijvoorbeeld
een voedselvoorraad aanleggen zijn inmiddels in potentie een bedreiging voor de veiligheid van de
Verenigde Staten. De normaal gesproken pro-Obama krant New York Times vindt dan ook dat Obama de
wet alsnog met een veto moet treffen, omdat Guantanamo Bay hiermee feitelijk wordt uitgebreid en het
Amerikaanse ideaal van vrijheid in naam van het terrorisme wordt ondermijnd (2).
Totalitaire staat
Alternatieve internetmedia en andere critici vergelijken de VS inmiddels met Nazi Duitsland of met de
totalitaire communistische staat Noord Korea. Predator drones worden binnenlands ingezet om Amerikanen
te bespioneren (3)(4). Reclameborden worden voorzien van gezichtsherkenningsapparatuur (6). Tasers
worden gebruikt om onwillige schoolmeisjes in bedwang te krijgen (7). Gesprekken met bellers in
alternatieve internetprogramma's worden door de FBI opgenomen en geregistreerd (8). Daarnaast is
wetgeving in voorbereiding om met name conservatieven, libertariërs en Bijbelgetrouwe christenen op het
internet definitief te mond te snoeren (9), omdat dit de groepen zijn die het meeste kritiek leveren op de
regering Obama.
De National Defense Autorization Act voorziet ook in een enorme $ 662 miljard die Amerika het komende
jaar aan Defensie zal uitgeven. Begin deze maand werd de omstreden wet al door de Amerikaanse Senaat
goedgekeurd.
Xander - (1) Infowars, (2) New York Times, (3) Los Angeles Times, (4) MSNBC (YouTube)
(5) Dep. Homeland Security video (YouTube), (6) CNN Money, (7) The Morning Call, (8) WMAL
(9) YouTube
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Snel rijk worden? Koop Griekse obligaties - 2000% rente!
Wie wel van een gokje houdt zou al over enkele maanden kunnen baden
in het geld.
Wie snel rijk wil worden koopt nu Griekse staatsobligaties. Terwijl het land
zelf compleet de vernieling ingaat zijn Griekse staatsobligaties zeer
gewild. Reden: de onvoorstelbaar hoge rente van 150% tot ruim 2000%!
Nu kopen is al in 2012 steenrijk zijn. Winst is gegarandeerd, want nu
Europa heeft besloten om ten koste van alles de euro in stand te houden, zullen er permanent miljarden
euro's naar onder andere Griekenland blijven stromen.
'Er bestaat geen betere investering,' aldus een Duitse belegger over Griekenland. Dat het land bankroet is,
het volk op de barricades staat, de autoriteiten onmachtig zijn om ook maar iets van het
hervormingsprogramma door te voeren en het aan de Grieken 'geleend' geld dus nooit meer terugkomt,
maakt daarbij niets uit. Hele volksstammen storten zich op de Griekse obligaties. 'Zo erg heb ik het nog nooit
meegemaakt,' omschreef Markus Gross van de beurs in Stuttgart de ware run van private beleggers op
Griekse schuldpapieren.
40 euro inleggen en al in maart 100 euro terugkrijgen is op dit moment de meest favoriete speculatie.
Kortom: een winst van 150% in slechts 100 dagen tijd. Als u wat meer geduld heeft -één jaar- kan deze winst
nog véél hoger uitvallen, namelijk hoger dan 999% (omdat het normaal gesproken nooit voorkomt wordt niet
met 4-cijferige rentes gerekend). Volgens de investeringsbankier zou de winst wel eens kunnen oplopen tot
2600%. 'Dat krijg je anders nergens,' is zijn commentaar.
50 / 50
Vooropgesteld dat de Grieken aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Anders is al je geld volledig
verdwenen. Zo kán het lopen, maar dat is gezien de toewijding waarmee Europa Griekenland binnen de
eurozone wil houden beslist geen zekerheid. De kansen dat u werkelijk dergelijke torenhoge winsten kunt
maken wordt dan ook geschat op 50%.
Voor professionele fondsen is dit overigens een véél te hoog risico. De echt grote beleggers zijn daarom al
lang uit de Griekse staatsobligatiehandel gestapt. 'Dit is geen serieuze belegging, maar een kansspel,' spotte
Günther Welter van Union Investment.
Daarnaast onderhandelen de Grieken met de banken over een schuldenkwijtschelding van 50%. In januari
zou besloten kunnen worden om van de private beleggers 50% kwijtschelding te vragen. Dat betekent dat u
van de 40 euro inleg geen 100, maar 50 euro terugkrijgt. Toch nog altijd een rendement van 25%. De clou is
echter dat dit voor private beleggers een vrijwillige 'bijdrage' zal zijn. Günther Welter geeft dan ook toe dat
privé beleggers er wel eens heel goed vanaf zouden kunnen komen.
Grieks bankroet nabij?
Het kan echter ook dat de onderhandelingen mislukken en de situatie in Athene volledig uit de hand loopt.
Gaat Griekenland dan failliet, dan is iedereen al zijn ingelegde geld vrijwel zeker kwijt. Bovendien: hoe meer
mensen hier van denken te profiteren, des te hoger wordt het risico dat men alles verliest omdat het bedrag
dat Griekenland dan zal moeten terugbetalen nog veel hoger zal zijn, waardoor het staatsbankroet
waarschijnlijker wordt. (1) Bloomberg meldde gisteren dat het Griekse kredietcomité van plan zou zijn om
nog deze week Blackstone of White & Case, Allen & Overy in te schakelen - experts in onder andere het
managen van een bankroet (2). Weet dus waar u aan begint...
Xander - (1) Frankfurter Allgemeine , (2) Zero Hedge
Rivier van ‘bloed‘ choqueert Chinezen
De rivier Jian is bloedrood gekleurd. © reuters
Het was geen bijbelse plaag of een stunt van de lokale Communistische Partij
die de rivier Jian in de Chinese provincie Henan van de ene op de andere dag
bloedrood kleurde. Het ‘bloed’ dat langs de oevers stroomde, was eenvoudig
weg vergiftigd water. Dat meldt de site Shangaiist.com.
Twee lokale verfateliers hadden in hun poging de milieu-inspectie te ontlopen, over het hoofd gezien dat het
illegaal dumpen van rode verfstof in water erg moeilijk onder de pet te houden is. Door toedoen van de
pientere ondernemers zitten de bewoners nu opgescheept met een rivier die zo rood is als het hart van de
Communistische Partij.
Hopelijk duurt deze plaag niet langer dan de eerste bijbelse plaag op Egypte: gedurende zeven dagen
kleurde in dit geval God alle rivieren in het land bloedrood…
(Redactie)
Bron - Bekijk de foto’s
Geplaatst door eva op donderdag, december 15, 2011
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Veel mensen denken dat het islamitische slachten identiek is aan de joodse manier van slachten!
Er is wel degelijk een groot verschil!
Beste lezer, meelezer en geheime diensten- en politiemeelezers,
Dinsdagavond 13 december 2011 heeft de PvdA in de Eerste Kamer aangegeven, dat intern de macht door
de mohammedanen binnen de PvdA is overgenomen.
De PvdA-mohammedanen hebben het rituele slachten (nu nog van dieren, straks van niet-moslims) veilig
gesteld, door het wetsontwerp van de Partij van de Dieren inzake verbod op ritueel slachten, te verwerpen.
De meer dan twee miljoen mohammedanen in Nederland (2,3 miljoen) kunnen de komende jaren
onbelemmerd doorgaan op Nederlandse bodem met het doorsnijden/doorzagen met een mes van de kelen
van hun onverdoofde slachtdieren en ze vervolgens dood laten bloeden (De Telegraaf d.d. 14 dec.’11, pag.
T11).
De Joodse wijze van ritueel slachten van slachtdieren is duizenden malen diervriendelijker, daar door
de razendsnelle snede de slachtdieren binnen de kortst mogelijke tijd het bewustzijn verliezen.
De gruwelijk wrede manier van slachten van dieren (en mensen) door mohammedanen staat in schrille
tegenstelling tot de uiterst nauwkeurige manier van slachten van (alleen maar) dieren door Joden.
Ten diepste zien we de wrede Islam tegenover de humane overtuiging van Joden.
De PvdA is nu volledig overgenomen door de Islam en is daarmee de grootste mohammedaanse politieke
partij van Nederland geworden.
De stemmen van de kiesgerechtigde mohammedanen zijn momenteel goed voor 14 zetels in de TweedeKamer.
De komende jaren worden de miljoen minderjarige mohammedanen kiesgerechtigd en krijgt de PvdA uit
moslim-hoek 28 zetels in de Tweede-Kamer.
De PvdA : ooit eens een politieke partij van sociaal-democraten. Nu verworden tot een partij van fascistische
mohammedanen.
Met verontwaardigde groet,
Shalom, Hans

Mysterieuze ‘dreunen’ stellen wetenschappers voor raadsel
Posted on 21 september 2011
Geregeld worden langs de kust van de Amerikaanse staat Noord-Carolina
mysterieuze dreunen gehoord, soms zo krachtig dat deuren en ramen beginnen te
trillen.
Ze kunnen niet worden verklaard door onweersbuien of kunstmatige bronnen. De
oorzaak van de geluiden is een mysterie.
“Het is een interessante uitdaging om te ontdekken wat hier gebeurt,” zei
seismoloog David Hill van de Amerikaanse geologische dienst USGS. Gelijksoortige dreunen staan nabij
Seneca Lake in de staat New York bekend als ‘de geweren van Seneca’. In de Apennijnen worden ze
‘brontidi’ genoemd en de Harami uit Shikoku in Japan noemen ze ‘yan’.
Lange lijst mogelijke verklaringen
Er bestaan verschillende plausibele verklaringen voor deze raadsels, waaronder aardbevingen,
moddervulkanen, golven, tsunami’s, meteoren, donder en zingend zand.
In 1975 slaagden onderzoekers van de Amerikaanse geologische dienst er in om zowel akoestische als
seismische signalen van een reeks aardbevingen in Californië vast te leggen. Ze ontdekten dat drie
aardbevingen met een magnitude tussen 2,0 en 2,8 geluiden produceerden die 0,02 seconden na de
aankomst van seismische golven bij het meetstation werden gedetecteerd. Gelijksoortige resultaten werden
verkregen na aardbevingen in de Franse Pyreneeën in 2004.
Aardbevingen langs de kust van Noord-Carolina zijn echter zeldzaam. Ook noemt Hill sonische knallen van
meteorieten of methaanbellen langs de kust als mogelijke oorzaak. Bij de juiste omstandigheden kunnen
zandduinen daarnaast een variëteit aan geluiden voortbrengen. De Bedoeïen in de oostelijke woestijn van
Egypte ontwijken bijvoorbeeld vaak een gebied waar dreunen worden gehoord.
In de toekomst zou kunnen worden onthuld wat de bron is van de mysterieuze dreunen wanneer
kunstmatige bronnen zoals militaire oefeningen of explosies bij steengroeven kunnen worden uitgesloten.
Binnenkort komt het USArray, een mobiel netwerk seismografen, ook richting het oosten van de Verenigde
Staten en kan het helpen achterhalen waar de geluiden langs de kust van Noord-Carolina vandaan komen,
aldus Hill.
Bron: Msnbc.com

Nieuwsbrief nr. 142 – 24 december 2011 - pag. 25

Albert Spits: Exit voor euro medio 2012
Beluister het interview - Door Daan de Wit
Het gaat niet goed met de euro. Alle seinen staan op rood. The Wall Street Journal
interviewt een bankier over weer een recente duikeling van de euro: 'The question is how
much further the euro will fall below that.' Intussen houden de politici de moed erin. Maar
Albert Spits is duidelijk: het afscheid van de euro is aanstaande. Niet vanwege
ideologische bezwaren of om sentimentele redenen, maar omdat het eenvoudigweg
onmogelijk is de munt te handhaven.
Beluister het interview met Albert Spits.
Transcript: Trudie Beverloo
'Het is 24 november 2011. Mijn naam is Daan de Wit, aan tafel voor weer een nieuw gesprek met Albert
Spits.
Vorige keer hadden we het over de Oostenrijkse School tegenover de Keynesiaanse School, en wat een
enorm verschil dat zou zijn in de huidige economie in oplossingen en hoe we dingen aanpakken. Op een
gegeven moment hadden we een gesprek toen de band even uitstond en zei je tegen mij: uiteindelijk komt
er een moment waarop dit hele monetaire systeem ten einde komt en het ondergaan van de euro is daar
maar één onderdeel van. Denk jij inderdaad dat de euro ten dode is opgeschreven?
Albert Spits: De euro heeft een aantal belangrijke weeffouten. De eerste weeffout is dat alle in de euro
verzamelde culturen, talen en groepen, allemaal hun eigen historie hebben. Als we naar het economische
systeem binnen Europa kijken, dan zien we vijf economische systemen. Het eerste is het Angelsaksische
systeem, dat hebben Groot-Brittanïe en Ierland; het Rijnlandmodel, dat hebben wij en de Oostenrijkers, de
Luxemburgers en Duitsers. Dan zie je het Scandinavische model in Scandinavië plus Finland, en dan is er
wat ik noem het ClubMed-model, dat zijn de landen rondom de Middellandse Zee. En er is het Visegradmodel, dat is een vergaring van landen zoals Hongarije, Tsechië, Polen en Slowakije.
De Wit: Dus die doen het allemaal op hun eigen manier?
Spits: Ja, die hebben allemaal hun eigen speciale eigenaardigheden.
De Wit: Maar ondertussen zitten ze binnen die euro en uiteindelijk blijkt dus dat het niet goed werkt.
Spits: Dat is het eerste.
De Wit: Maar we proberen die euro nu te redden.
Spits: Ja, maar dat zal nooit lukken omdat die weeffouten blijven bestaan. Die zijn te ernstig, vanwege die
vijf economische systemen, maar je hebt ook nog een ander punt, wat heel erg ernstig is. Als we dat gaan
vergelijken met Amerika in 1787, net nadat Amerika onafhankelijk werd, toen had je Alexander Hamilton, dat
was toen de Secretary of Treasury, een soort minister van financiën, die heeft [2'15] van de dertien
toenmalige staten de schulden bijeengevoegd en heeft daar één schuld van gemaakt. Maar - en dat was
belangrijk - hij heeft aan slechts de Treasury de mogelijkheid gegeven om dollars te kunnen drukken en
eventueel die schulden te kunnen afbetalen. Ze hadden dus geen 13 onafhankelijke centrale banken, die
allemaal hun eigen krediet creëerden en hun eigen papiergeld drukten, maar ze hadden één centraal
orgaan, via een treasury note, dat was een soort dollar met een rente, wat Duitsland vroeger in 1924 ook
had met de rentemarkt. Je had een papier, een dollar, daar zat een rente op van 3 procent per jaar. Dus hoe
langer je dat papier aanhield, hoe meer zo’n papieren dollar waard werd en dat noemden ze een treasury
note. Die kun je nog steeds kopen in Amerika. Dus dat is het grote verschil: ze hebben meteen alles
geconsolideerd: de schulden, alsmede het drukken van geld en het afbetalen van krediet. En dat heeft de
eurozone nagelaten.
De Wit, 03.35: En dat is wat ons nu gaat nekken?
Spits: Dat klopt,
De Wit: Wat voorspel je voor wanneer dat gaat gebeuren, over een jaar?
Spits: Ik denk dat het binnen een half jaar eigenlijk al gebeurt.
De Wit: En gaan al die landen terug naar hun eigen munt?
Spits: We moeten wel. We gaan weer terug naar een situatie die we kennen van 1992. Toen hadden we het
EMS, het Europees Monetaire Stelsel, dat ging ter ziele en al die landen gingen naar hun eigen munten
terug. Dat kon omdat al die landen hun eigen munten nog hadden, vanwege de ECU, de European Currency
Unit: toendertijd een soort verzamelmunt, een soort handelsrekeneenheid tussen de aangesloten landen. Na
1992 bleven maar twee landen over binnen de EMS: Duitsland en Nederland. De rest moest er allemaal uit:
Frankrijk, Italie, Groot Brittanie, België, etc. Wij gaan nu ook terug naar die situatie. Maar het zal wel
behoorlijk omslachtig worden, omdat we nu ook fysiek geld hebben, fysieke euro’s, fysieke bankbiljetten. Die
hadden we toen niet, maar onmogelijk is dat natuurlijk niet.
De Wit: Nee, maar het gaat natuurlijk weer heel veel geld kosten om al die munten weer te drukken en om te
schakelen.
Spits: Klopt, maar het kost veel meer geld om die euro proberen te redden, die niet te redden is.
De Wit: Maar ondertussen geven we nu wel geld weg aan Griekenland bijvoorbeeld, dus dat geld zijn we
allemaal kwijt.

Nieuwsbrief nr. 142 – 24 december 2011 - pag. 26

Spits: Dat klopt, dat geld zijn we kwijt,
De Wit: Dus we moeten zo snel mogelijk stoppen met die operatie?
Spits, 5’05: Ik denk dat het voor Nederland ongeveer tussen de 9 en pakweg 15 miljard gaat kosten om weer
terug te gaan naar de gulden. Je kunt de euro nog wel behouden, maar als rekeneenheid, een soort
handelsmunt. Maar niet als een fysieke munt, daar zitten veel te veel weeffouten in. De euro heeft zo’n
enorme aderlating gehad met die hele schuldencyclus, dat als we die euro willen redden het ons tussen de
3,5 tot 4,5 duizend miljard zal kosten om die te redden. Want dan moeten al die schulden worden
geconsolideerd - wat Alexander Hamilton heeft gedaan in 1780 - om dat enigszins in goede banen te leiden.
Maar dat betekent dan wel dat Nederland iets van tussen de 250 en 300 miljard op zijn boterham krijgt.
De Wit: In plaats van die 15 miljard die het gaat kosten om terug te gaan naar de gulden?
Spits: Precies.
De Wit: En wat jou betreft is het helemaal geen ideologisch ding om terug te gaan naar de gulden. Jij zegt:
het gaat gewoon gebeuren, omdat het niet anders kan.
De Wit: Maar binnen een redelijk kort tijdsbestek?
Spits: Ja, binnen een half jaar.
De Wit: Dus in de zomer van 2012 zitten we weer op de gulden.
Spits: Dan zitten we weer op de gulden.
De Wit: Tegen die tijd komen we er nog eens op terug. In het voorgesprek had je het over een pendule. Daar
zat een interessant verhaal aan vast. Kun je daar eens nader op in gaan?
Spits: Die pendule heeft te maken met massapsychologie en komt uit de Kondratieff-cyclus. De economie
gaat telkens tot uitersten. Soms heb je euforie, denk aan de internet-rage van 1999 en 2000, dat was dus
euforie. Nu slaat de pendule terug, naar panische angst. We zien de eurozone die in elkaar stort, we zien het
wereld-monetaire stelsel dat geen lang leven meer is beschoren. En dan zie je dat die angst zich hecht aan
de rest van de bevolking, dus internationaal. Je ziet dat iedereen voor veiligheid kiest, een veilige haven en
dat is dus de andere kant. We gaan als het ware van papieren waarde, wat internet en woekerpolissen
waren, gaan we terug naar vaste waarden, dus dat mensen iets tastbaars in handen hebben. Let maar op
goud en zilver, waarom ze zo gestegen zijn en let op de grondstoffen, die enorm zijn gestegen. Mensen
willen iets hebben waaraan ze zich kunnen vasthouden.
De Wit: En je vindt het ook belangrijk omdat op die manier schulden kunnen worden afgelost.
Spits, 7’45: Exact. Het is heel belangrijk wat er nu gebeurt. We gaan van een schuldeconomie naar een
bezitseconomie. Dus als je tastbare waarden hebt, je kan het aanraken en je hebt het afbetaald, je hebt er
geen schuld meer opzitten, dan is dat een bezitseconomie geworden.
De Wit: En dat geldt ook voor burgers, die moeten dus ook zorgen dat ze tastbare zaken in huis hebben en
ook nog een huis, dat is afbetaald.
Spits: Ja, zoveel mogelijk afbetalen, en als je niet kunt afbetalen, moet je een deel daarvan investeren in
goud of zilver. Dat betekent dan dat een groot deel van je schuld daarmee kan worden afbetaald de
komende jaren.
De Wit: Dus het goud wordt wel degelijk tasbaar en handelbaar. Want mensen roepen altijd dat je goud niet
kunt eten.
Spits: Maar dat kun je met papieren euro’s ook niet. Goud wordt een betaalmiddel.
De Wit: Je zegt, bijna tussen haakjes, dat het monetaire systeem ten einde is. Dat klinkt nogal heftig. Wat
bedoel je daar precies mee? Het gaat dus verder dan dat de euro verdwijnt?
Spits: Ja, klopt, dat heeft te maken met ons monetaire stelsel dat gebaseerd is op papier. Papier is een
belofte.
De Wit: Maar je moet toch altijd handelen, je hebt toch altijd iets nodig.
Spits: Natuurlijk, maar als jij een handel drijft, dan betekent dat ook dat ik jou een opdracht geef, ik geef jou
geld…
De Wit: Maar dat is het monetaire systeem!
Spits: Dat is papiergeld hè, maar dan moet jij gaan leveren. Ik betaal jou alvast geld om bijvoorbeeld een
oogst binnen te halen, maar ik wil die oogst wel hebben, daarom heb ik je dat geld gegeven. Dat betekent
als het ware, dat je dus in feite een belofte creëert. En als iemand die belofte niet kan nakomen, dan ben je
dat geld kwijt. En dat is met ons monetaire systeem aan de hand. Er werden heel veel beloftes geven door
mensen die hun schulden zouden afbetalen, door landen die hun schulden zouden afbetalen, door
overheden die hun schulden zouden afbetalen, maar dat uiteindelijk niet doen.
De Wit: Amerika gaat die schuld nooit afbetalen. Dat kunnen ze ook niet.
Spits: Nee, inderdaad.
De Wit: Wat hou je dan over, je moet toch een soort handelssysteem hebben?
Spits: Je moet iets van tastbare waarde het monetaire stelsel binnen halen. Dat kunnen grondstoffen zijn,
maar het beste zou het bijvoorbeeld een betaalmiddel kunnen zijn dat we in totaal al vijftig eeuwen hebben
gehad en dat is goud. Je moet een vorm van goudstandaard hebben, een gouden wisselmiddel of ruilmiddel
om weer vertrouwen - want daar gaat het om - terug te krijgen in het systeem.
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De Wit: Maar bij het monetaire systeem denk ik aan dat we handelen met briefjes papier, Zeg je nu dat dat
ten einde komt en dan dat wordt vervangen door gouden munten?
Spits, 10'40: Nee, op dit moment hebben de centrale banken te weinig goud in de kluis om alles te kunnen
dekken. Dus wat gebeurt er: het geld wordt minder waard. Dat kun je doen via monetaire inflatie of je kan het
goud gaan opwaarderen. En dat laatste gaat gebeuren als het nieuwe monetaire stelsel na dit failliete
systeem weer wordt ingesteld. Dan wordt goud niet alleen ingevoerd wordt als dekking van betaalmiddelen,
maar het zal ook enorm worden opgewaardeerd. Dus het wordt veel meer waard.
De Wit: Dat is waar we naar toe gaan?
Spits: Dat is waar we naar toe gaan.
De Wit: Dus we gaan wel weer handelen, maar dan met die gulden, en die wordt gedekt door goud en het
goud is veel meer waard dan het nu is.
Spits: Precies, we moeten namelijk een vorm van waardemiddel in het monetaire stelsel herinvoeren.
De Wit: Dus het is vandaag nog steeds een goed advies om goud aan te schaffen?
Spits: Ja hoor, goud gaat nog ongeveer pakweg drie maal over de kop binnen nu en 2016. En zilver nog
meer, 8 tot 9 maal.
De Wit: Ondanks dat het al zo veel is aangekocht?
Spits: Ja, maar zilver is namelijk een vreselijk ondergewaardeerd metaal. Want tijdens de crisis, toen zilver
stabiel bleef, is 97% verdwenen, opgesoupeerd: het zit al in de industrie verwerkt. Het zit al in de juwelen, in
India en China, noem maar op. Dus je ziet dat 97% van het zilver wat we toen hadden, niet meer hebben.
Zilver is niet alleen vreselijk ondergewaardeerd, maar ook nog heel weinig voorradig. Er zal heel veel meer
moeten worden gedolven, willen we toegaan naar een volledige zilverdekking desnoods van ons systeem.
De Wit: Je zegt dat we teruggaan naar die goudstandaard. In de documentaire The Secret of Oz zijn ze
helemaal niet voor het invoeren van een goudstandaard.
Spits: Ik weet waar ze het over hebben, en op zich hebben ze gelijk. Want een goudstandaard die wordt
ingevoerd door een overheid wordt op termijn weer afgekalfd. Als we kijken naar de geschiedenis dan is er
altijd een goudstandaard geweest. De mensen hebben altijd met goud betaald. Maar tegelijkertijd hebben
alle overheden altijd geprobeerd het goud te inflateren door bijvoorbeeld de randen eraf te snijden, door
middel van het met zilver te vermengen. Want dan konden ze namelijk meer geld uitgeven, dat is wat
overheden graag doen. Dus ik ben niet voor een staatsgeleide goudstandaard. Maar goud moet wel weer
erkend worden, een erkend betaalmiddel, want zodoende hebben mensen de individuele macht om zichzelf
te onttrekken aan het inflatoire gedrag van de overheid.
De Wit: Dus dat zou je zeggen tegen de makers van The Secret of Oz? En dan zou je er wel uitkomen met
ze, denk je?
Spits: Ja, dat denk ik wel, want ik zie goud alleen functioneren als het geen wettig betaalmiddel is - dat is het
grote probleem, als je het gaat wettigen - maar gewoon een erkend betaalmiddel. Er is een verschil tussen
wettig en erkend.
De Wit: Je moet die staat er tussen uithalen.
Spits: Ja, dat is wat wij klassiek-liberalen zeggen. We hebben een scheiding van kerk en staat gehad, nu
moeten we nog een scheiding van economie en staat krijgen. Want de overheid heeft veel te veel macht om
te interveniëren in de economie.'
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/3034.html

Ontdek hoe de Britse pers wordt gecontroleerd en gemanipuleerd
Posted on 13 december 2011
Ontdek hoe de berichtgeving in Groot-Brittannië en ver daarbuiten wordt
gecontroleerd door een kleine groep.
Uit een gelekte email blijkt dat Bicom (Britain Israel Communications and Research
Centre) de redacties van de BBC, Sky en de Financial Times aanstuurt. Afgelopen
maand is naar het lijkt ook de Guardian onderdeel geworden van de propagandamedia.
De email laat zien hoe de Israëlische operatie in Groot-Brittannië is opgezet en hoe Hasbara-, Mossad- en
Sayanim-agenten de verslaggeving domineren. Geen enkele Britse krant was dapper genoeg om de gelekte
email te publiceren.
Schaamrood
Diverse medewerkers van Bicom hadden het schaamrood op de kaken staan toen een email van de
directeur gericht aan donateurs in de database van de organisatie belandde. De email werd verstuurd door
directeur Lorna Fitzsimons ‘om de meest ondersteunende omgeving voor Israël in Groot-Brittannië te
creëren’.
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De email begon als volgt: Het gehele weekend was het bestuur van Bicom in contact met medewerkers en
journalisten van de redactie van de BBC en Sky om zeker te stellen dat de meest gewenste richting zou
worden ingeslagen ten aanzien van de gebeurtenissen die zich ontvouwen.
Eén van de belangrijkste BBC-nieuwslezers werkzaam voor Bicom
Ze voegde toe: “Eén van de belangrijkste BBC-nieuwslezers vormt onderdeel van een delegatie namens
Bicom voor op maat gemaakte diensten. Toen ze haar eerste reis naar het gebied plande nam Sophie Long
contact op met Bicom om te kijken of we elkaar konden ontmoeten in de regio. Sophie brengt nu drie dagen
van haar reis door met Bicom Israël, krijgt een rondleiding door de oude stad van Jeruzalem, heeft een
ontmoeting met woordvoerder van de Israëlische regering Mark Regev en zal een bezoek brengen aan
Ramallah en Sderot.”
Het meeste gênante is echter de onthulling dat Fitzsimons, oud-voorzitter van de National Union of Students
(NUS) en oud-parlementslid van de Labour-partij voor Rochdale, redacteur van de Financial Times Jonathan
Ford ‘aanwijzingen gaf voor zijn nieuwste artikel’ in de krant.
Palestina
Ze merkte op dat Bicom ‘geregeld contact heeft met de redacteur van Prospect Magazine, David Goodhart,
om hem te informeren over de aankomende VN-stemming over de toetreding van Palestina als staat’.
Een woordvoerder van Bicom zei dat deze ‘administratieve fout’ enigszins gênant is. Hij benadrukte dat
Fitzsimons niet hoeft te vertrekken. De email is hier terug te lezen.
FBI-files
Nieuwe geopenbaarde FBI-files onthullen het diepgaande onderzoek naar de Israëlische lobby in de
Verenigde Staten. AIPAC werd aan een onderzoek onderworpen omdat het geheime overheidsdocumenten
in handen kreeg en deze verspreidde.
Volgens onderzoeksdirecteur Grant F. Smith geven de geopenbaarde documenten nieuwe inzichten in de
activiteiten van AIPAC in de VS. “Ze brachten de Amerikaanse bedrijven en beroepsbevolking ernstige
economische schade toe,” legde hij uit.
Bronnen: Prnewswire.com, Gilad.co.uk en Totallyjewish.com

Vogelgriepvirus kan door genetische mutaties miljoenen mensen doden
Er is alarm geslagen omtrent de mogelijke publicatie van een Nederlands onderzoek waarbij het
vogelgriepvirus zodanig werd gemuteerd dat het miljoenen mensen kan infecteren en doden. Dat schrijft de
Britse kwaliteitskrant The Independent.
Een team rond Ron Fouchier van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam heeft in een naar eigen
zeggen speciaal en zwaarbeveiligd laboratorium ontdekt dat het H5N1-vogelgriepvirus zich kan ontwikkelen
tot een gevaarlijk virus voor de mens. De onderzoekers slaagden daarin door enkele genetische mutaties
aan te brengen, die zich ook in de natuur zouden kunnen voordoen. Ze stelden vast dat een snelle
verspreiding door de lucht mogelijk was. Volgens Fouchier en co is door de ontdekking een ernstige
pandemie mogelijk te voorkomen.
Terroristen
Critici zeggen dat de onderzoekers de wereld in gevaar hebben gebracht en vragen zich ook of deze
research niet beter in een militair dan wel een universitair lab had moeten gebeuren. Steeds volgens The
Independent leeft binnen de Amerikaanse regering de vrees dat de kennis wel eens in handen kan vallen
van terroristen, die aldus een biowapen voor massavernietiging zouden kunnen aanmaken. Ook een Japans
team zou gelijkaardig onderzoek met een gelijkaardig resultaat hebben verkregen, weet de Britse krant.
http://www.demorgen.be/dm/nl/993/Gezondheid/article/detail/1365741/2011/12/20/Vogelgriepvirus-kan-doorgenetische-mutaties-miljoenen-mensen-doden.dhtml
The Independent
Tuesday 20 December 2011
Alarm as Dutch lab creates highly contagious killer flu
Fear of terrorism as university prepares to publish key details
http://www.independent.co.uk/news/science/alarm-as-dutch-lab-creates-highly-contagious-killer-flu6279474.html
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VS-luchtmacht hoort van Drone-virus via het internet..!!
Door GuidoJ.vrijdag, 16 december 2011
De 'cockpit' van twee van de drones.. Niet in het vliegtuigje, maar aan de
andere kant van de wereld, waarbij legersatellieten de communicatie
verzorgen. Deze mensen zitten op een basis in Nevada.
x
VS-luchtmacht hoort van Drone-virus via het internet..!!
2011 © vertaling Guido Jonkers – WantToKnow
x
Sommige mensen gaan online om naar de laatste sportuitslagen te kijken; anderen loggen in om hun mail te
checken. Maar militair personeel van de US Air Force, de Amerikaanse luchtmacht dus, ontdekte recent, in
Oktober om precies te zijn, op het internet, dat hun controversiële en protserige drone-vloot gehacked was.
De ‘drones’ ken je. De onbemande spionagevliegtuigen worden steeds geavanceerder, het grote voordeel is,
dat ze onbemand zijn, waardoor de menselijke factor volledig kan worden geëlimineerd. Deze vliegtuigjes
zijn volgepropt met high-tech spionagemiddelen en worden bestuurd, via satelliet-verbindingen vanuit
controle-kamers in de woestijn van Nevada, in zwaar bewaakte militaire complexen. Van ‘hacken’ zou dus
helemaal géén sprake moge zijn…!
Maar inmiddels is IEDEREEN op de hoogte dat deze Amerikaanse drones zijn gehacked..! De site
‘Wired.com’s Danger Room’ liet onlangs nog een rapport verschijnen over een computervirus dat
geïnfiltreerd was in de systemen van deze onbemande vliegende robotvloot van de Amerikaanse
luchtmacht. Maar ook de CIA, zo weten we inmiddels, heeft een vloot van deze drones..!
Maar het is natuurlijk idioot dat de mensen van de luchtmacht pas op de hoogte komen van deze infecties,
wanneer ze dit in de pers te zien krijgen..!! En zo ook geschiedde het met dit rapport, dat eerst in het
publieke domein verscheen, voordat luchtmacht er lucht van kreeg.. “Het was ons allemaal niet duidelijk
gemaakt”, aldus een anonieme bron die bij de luchtmacht werkzaam is, tegen ‘Wired.com’, “Toen jullie artikel
uitkwam, toen vroegen alle collega’s en de leiding zich pas af, wat dit nu ineens was..”..
Nou, wat ‘dit ineens was’, bestaat uit een heel simpel stukje software, ‘malware’ genoemd, dat in staat is om
login-namen en passwords te achterhalen, die anders via uiterst beveiligde netwerken worden doorgestuurd.
Deze informatie wist het persbureau AP (Associated Press) te achterhalen. En dit stukje computervirus is zó
alledaags, dat het regelmatig wordt gebruikt om op een simpele manier personeelsinformatie te stelen van
populaire online-game sites, zoals bijvoorbeeld ‘Mafia Wars’ en goksites op het internet.
Om je te laten zien, hoe deze drone-piloten werken vanuit deze Nevada-basis, dit filmpje:
Volgens ‘Wired.com’ belandde dit virus uiteindelijk binnen de systemen van de ‘Creech Air Force Base’ in
Nevada, eind September, begin Oktober. En vandaar uit werd het verzonden, onopgemerkt door de
beveiligingsoftware van de luchtmacht,in de militaire drones.. En hoewel sommige leidinggevenden snel op
de hoogte waren van deze infectie, waren de, voor dit netwerk veiligheidsprobleem ingehuurde
cybersecurity-specialisten onwetend over dit specifieke probleem, totdat ‘Wired.com’ zijn ‘Danger Room’rapport liet verschijnen..! Het blijkt dat officials op de ‘Creech Air Force Base’ in Nevada wisten al twee
weken voordat het virus de drones had geïnfecteerd. Maar ze hielden hun informatie voor zichzelf, daarbij de
softwarespecialisten volledig in verwarring achterlatend. Het blijkt dat het virus zorgt ervoor dat de
toetsaanslagen van de remote-piloten, dus de bestuurders van de drones, worden opgeslagen en
doorgeseind..!
Maar om even aan te geven dat dit probleem al veel langer speelt, tonen we je graag deze video van CBS,
waarin duidelijk is dat er op de hele wereld mensen zijn, die als amateur het signaal aftappen, wat de drones
terugsturen naar hun bases..! En als je je afvraagt, van wanneer deze reportage is, dan moet je weten dat
deze uit 2002 is..!
“Er was ons niet gerapporteerd, kennelijk hebben ze niet gedacht dat het belangrijk genoeg was..”, aldus
een tweede bron die betrokken is in deze veiligheidsafdeling, tegen ‘Dark Room’. “De prikkel om deze
zwaktes te bespreken is er kennelijk niet”..! Weken nadat het virus voor het eerst uitbrak, probeerden nieuwe
leidinggevenden binnen de US Air Force dit probleem te marginaliseren. Onterecht zo nu blijkt, met het laten
landen van een top-secret CIA-drone in Iran, twee weken geleden.. Deze ontwikkeling kan dus een uiterst
cruciaal onderdeel van het militaire apparaat van de VS lamleggen.
Deze drones stonden zónder deze software-lekken tóch al onder grote kritiek. De vliegtuigjes zijn in de
eerste plaats een miljarden slurpende technische ontwikkeling, die voor veel deskundigen nog geen
toegevoegde waarde hebben bewezen. In relatie tot bijvoorbeeld spionage-satellieten, die van grote hoogte
evenzo eenvoudig objecten ter grootte van een golfballetje kunnen bestuderen..
Maar het is vooral de militaire aanvalscomponent in deze drones die onder
zware internationale druk staat.
De onbemande 'Reaper' is het gewelddadige neefje van de Predator. Veilig
bestuurd via satelliet in de VS. Onbemande moordzucht? (klik voor artikel hier op
de site)
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Schermend met de Al Qaida-dreiging werd in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan al vele
mensenlevens verwoest door de vernietigende vuurkracht van deze drones, die als sluipmoordenaars te
werk kunnen gaan. Zelfs Amerikaanse burgers blijken het slachtoffer geworden te zijn, tijdens een aanval
van drones in Yemen, toen zij voor Al Qaida-leden werden aangezien vanuit de lucht. Maar drones lijken ook
voor binnenlandse operaties gebruikt te gaan worden, zo blijkt uit verschillende nieuwsberichten, die
langzaam doorsijpelen. In Oktober bestormden betogers nog het ‘National Air and Space Museum’ in
Washington DC om te proteseren tegen het machtsvertoon van deze drones wereldwijd.
Volgens de Washington Post heeft een vloot van ca. 30 CIA-drones de afgelopen jaren meer dan 230 keer
toegeslagen. Daarbij zijn rond de 2000 ‘militanten’ en burgers gedood. Maar onder de officiële luchtmacht,
vallen ongeveer 150 ‘Predator’ en ‘Reaper’-drones, die de gevechten van het Amerikaanse leger in
Afghanistan, Irak ondersteunen. Maar onlangs in Libië heeft de VS ook ‘ondersteuning’ hebben gegeven met
deze spionagevliegtuigjes. Daar werden maar liefst 92 aanvallen uitgevoerd, tussen midden April en eind
Augustus. Ook in Yemen en andere plaatsen in de wereld, duiken deze drones steeds meer op.
Half Oktober gaf de Amerikaanse luchtmacht toe dat er sprake was van een virus, dat er sprake was van
‘password-onfutsel-software’, maar ze vertelden er niet bij, waartoe dit virus al in staat was. Inmiddels weten
we meer, maar vooral: hebben we meer gezien.. En in hun poging om deze blamage ‘onder het kleed te
vegen’, legden de autoriteiten uit, precies zoals het in het rapport van ‘Wire.co’s Dark Room’-rapport stond,
dat het virus binnengekomen moest zijn, doordat luchtmachtpersoneel online aan het gokken was geweest.
Tussen de regels door staat er dus, dat luchtmachtpersoneel van het grootste leger op Aarde, en van één de
strengst beveiligde, ultra-moderne afdelingen ervan, aan het gokken is en online spelletjes speelt, terwijl ze
ingelogd zijn op Facebook en DoD-computers..
En volgens de Amerikaanse luchtmachtleiding, was het virus meer een ‘overlast’ dan een ‘bedreiging’…! En
of deze ‘overlast’ betrekking heeft op het spelen van blackjack online, of met de veiligheid van de VS,
maakte hij niet bekend.. Volgens zegsvrouwe Col. Kathleen Cook van ‘Air Force Space Command’, was de
infectie binnengekomen via een portable hard drive (USB-stick o.i.d.) die gebruikt werd om data over te
zetten tussen computers in Creech, Nevada. Inmiddels hebben bijna alle Defensie-afdelingen het gebruik
van portable harddrives moeten staken..
Tot slot het filmpje waarin Iran trots de buitgemaakte CIA-drone laat zien!
Bron en video’s: http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/vs-luchtmacht-hoort-van-drone-virus-via-hetinternet/

Syrië stelt Russische kruisraketten op; Turkse troepen klaar voor oorlog
Syrië heeft vandaag de recent door Rusland geleverde 72 supersonische
Yakhont kruisraketten (foto) bij de Middellandse Zee kust opgesteld om een
eventuele Westerse-Turkse invasie af te weren. Het Russische vliegdekschip
Admiral Kuznetsov en bijbehorende aanvalsschepen hebben volgens bronnen in
Moskou de meest geavanceerde wapens aan Syrië geleverd. Gisteren meldden
we al dat de Russen 3 miljoen gasmaskers naar Syrië hebben gestuurd en dat het regime van Assad 600
chemische raketkoppen heeft geactiveerd. Ook werden er 21 raketlanceerinstellingen -waarvan 5 met
chemische koppen- bij de Turkse grens opgezet, reden voor Turkije om zijn troepen de opdracht te geven
zich voor te bereiden op oorlog.
Om te laten zien dat de Russen niet van plan zijn werkeloos toe te zien als het Westen besluit om Syrië aan
te vallen, zullen de Russische oorlogsschepen gezamenlijke manoeuvres gaan uitvoeren met de Syrische
marine. De Yakhont kruisraketten, die een bereik hebben van 300 kilometer, vormen een grote bedreiging
voor de Amerikaanse Zesde Vloot in de Middellandse Zee. De kruisraketten hebben namelijk een
topsnelheid van 2000 km/uur en schakelen pas op het allerlaatste moment hun radar in, waardoor
vijandelijke schepen geen tijd hebben hun defensiesystemen te activeren.
De aankomst van de Amerikaanse minister van Defensie Leon Panetta vanochtend in Ankara en
tegelijkertijd het bezoek van de Syrische vicepresident Farouk A-Shara in Moskou laten zien dat beide
supermachten steeds serieuzer rekening houden met een gewapend treffen. De in allerijl naar de Jordaanse
grens gestuurde Syrische troepen moeten een eventuele Amerikaans-Arabische invasie tegengaan, en de
Turken zien in de doelbewust in alle openheid op hun gerichte Syrische raketten voldoende reden om hun
troepen de opdracht te geven zich voor te bereiden op een oorlog. Turkije overweegt overigens al maanden
om Syrië binnen te vallen en er een bufferzone op te zetten.
Het Israëlische leger zit ondertussen ook niet stil en heeft een speciaal commando voor operaties achter de
vijandelijke linies (her)opgericht. Bevelhebber van het commando wordt brigadier-generaal Shay Avital (1).
Xander - (1) DEBKA
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Tsunami-hulpfondsen gebruikt om walvissen te doden?
Op dit moment koerst de Japanse walvisvloot zuidwaarts om duizenden majestueuze walvissen te gaan
vangen, onder bescherming van een particuliere beveiligingsmacht waarvan de kosten van 30 miljoen dollar
worden betaald uit het rampenfonds voor hulp na de tsunami!
Anti-walvisvaartactivisten hielden de Japanse walvisvaart met succes tegen -- en juist daarom besloot
de Japanse regering om geld uit de hulpfondsen te gebruiken om de activisten op een afstand te houden als
de walvisvaarders hun wrede slachtpartij beginnen.
Als het ons lukt om de bewaking van de walvisvaart te stoppen en het hulpgeld terug te krijgen waar het
hoort, bij wanhopige Japanse burgers die nog altijd wegkwijnen in stralingsgebieden, dan is de walvisjacht
voor dit jaar voorbij. De Japanse premier Noda staat al onder enorme druk omdat er schandalig weinig is
gedaan om de slachtoffers van de kernramp tegemoet te komen. Een grote wereldwijde oproep kan de
verontwaardiging in Japan en daarbuiten doen ontvlammen en Noda dwingen om de kostbare
noodfondsen te gebruiken om mensen te redden, niet om walvissen te doden - teken de petitie en
stuur het aan zoveel mogelijk anderen door:
http://www.avaaz.org/nl/japan_disaster_funds_whaling_b/?vl
Het is schreeuwend duur om de kwijnende walvisindustrie in Japan overeind te houden - het kost jaarlijks
35.000 dollar aan overheidssteun om een enkele walvis te doden! Als deze subsidies worden stopgezet,
gaat de walvisjacht over de kop. Maar nu gaat de premier ook nog 30 miljoen dollar verkwisten om
particuliere beveiliging voor de walvisdoders te betalen zodat ze niet meer lastig gevallen kunnen
worden door milieuactivisten in volle zee. Met die extra steun hoopt Japan dit jaar meer dan 1000 Minkewalvissen te doden voor de commerciële vleesverkoop.
Beambten beweren dat deze steun ten goede komt aan kustdorpen die door de tsunami zijn getroffen -terwijl Japan het walvisvlees moet opslaan omdat nog maar weinig mensen het willen eten. Intussen
negeert de overheid het feit dat er nog altijd mensen vastzitten op plekken waar de straling hoog is,
terwijl de weinigen die steun ontvangen het moeten doen met een schrale 1000 dollar.
Laten we premier Noda oproepen om niet langer zijn oren naar de walvisvaartlobby te laten hangen,
en het hulpgeld te gebruiken voor de mensen die het het hardste nodig hebben: de slachtoffers -teken deze dringende petitie nu, en verspreid het nieuws:
http://www.avaaz.org/nl/japan_disaster_funds_whaling_b/?vl
Vorig jaar bereikte onze internetgemeenschap recordaantallen en wonnen we de strijd om een wereldwijd
verbod op walvisvaart in stand te houden. En in de afgelopen maand hebben 130.000 Japanse Avaaz-leden
druk op hun regering uitgeoefend om hulpfondsen in te zetten om kinderen uit gebieden met hoge nucleaire
straling te evacueren. Telkens weer zien we hoe machtige lobby's zoals de Japanse walvisvaartlobby
winsten belangrijker vinden dan mens en milieu. En telkens weer lukt het ons om hen te stoppen.
Laten we dat opnieuw doen.
Met hoop en vasthoudendheid,
Stephanie, Jamie, Emma, Ricken, Morgan, Laura, Wissam, Wen-Hua en de rest van het Avaaz-team
Meer informatie:
Volkskrant: Japan zet geld rampenfonds in voor walvisjacht
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5354/De-aardbeving-in-Japan/article/detail/3067441/2011/12/07/Japan-zetgeld-rampenfonds-in-voor-walvisjacht.dhtml
De Standaard: Japanse overheid gebruikt geld rampenfonds voor walvisjacht
http://standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20111207_144&word=walvis
(In het Engels)
BBC: Japans tsunami-noodfonds gebruikt voor walvisjacht
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-16064002
Guardian: Japanse walvisvloot beschuldigd van het gebruiken van noodfonds
http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/07/japan-whaling-fleet-tsunami-earthquake-funds
Brief: Brief van Greenpeace Japan en 15 andere NGOs aan de Japanse overheid
http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/2011_Japanese_NGO_statement_for_departure_English.
pdf
WSJ: Gebruik van fondsen voor de opbouw voor Japanse walvisvaart
http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2011/12/08/use-of-recovery-funds-stokes-japan-whaling-row/
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Steeds meer bendes uit Oost-Europa actief in Nederland
Elsevier, donderdag 15 december 2011 07:34
In Oost-Europa daalt de georganiseerde criminaliteit, terwijl deze in West-Europa juist stijgt. De criminelen
trekken liever naar westerse landen, waar grotere winsten te behalen zijn en de pakkans lager is.
Oost-Europeanen komen voor bijvoorbeeld ramkraken naar Nederland.
Dat meldt de Volkskrant.
Sinds Polen lid is van de Europese Unie, is bijvoorbeeld het aantal autodiefstallen in het land met 77 procent
gedaald. ‘We exporteren niet alleen goederen, maar ook onze misdaad,’ zegt Agata Tonder-Nowak,
hoofdonderzoeker georganiseerde misdaad van de landelijke politie in Warschau.
Pakkans
In West-Europa zijn meer luxegoederen te halen, de winsten zijn groter, de pakkans is laag en straffen zijn
mild. De gestolen goederen worden doorgaans in het land van herkomst weer verkocht.
De bendes blijven bovendien maar korte tijd in een land, waardoor de politie moeilijk grip op hen krijgt. Soms
zijn de criminelen niet langer dan 24 uur in Nederland.
Uitrusten
Uit gesprekken met in Nederland gedetineerde Oost-Europese criminelen blijkt bovendien dat zij het niet erg
vinden om een tijdje in de gevangenis te zitten. Dit geeft ze tijd om uit te rusten, hun gezondheid te
verbeteren of af te kicken.
De groepen criminelen komen vooral uit Polen, Bulgarije, Roemenië en Litouwen. De politie RotterdamRijnmond signaleert een sterke toename van criminelen uit Litouwen, die gestolen goederen zouden
doorvoeren naar Rusland. In 2007 hadden 200 delicten met Litouwers plaats, dit jaar zijn dat er al 2.300.
Door Marlou Visser.
Commentaren
Elsevier, vrijdag 30 september 2011 10:21
We zijn misleid over Oost-Europese toestroom
Tweede Kamer stelt vast wat iedereen al weet: er kwamen meer Oost-Europeanen dan de Nederlanders
was voorgehouden. Probleemloos verliep die immigratie ook al niet.
Door Syp Wynia.
Immigranten leveren géén bijdrage aan de kenniseconomie.
Het werden er geen 4.000 of 8.000, per jaar en het stopte ook niet binnen een paar jaar. De vrije immigratie
uit Oost-Europa heeft uitbuiting en andere misstanden, evenals misdaad en het risico van uitkeringsmigratie
met zich meegebracht. De helft van de Polen en andere Oost-Europeanen blijkt te werken via malafide
uitzendbureaus.
Iedereen had het kunnen weten. Als je in eigen land werkloos bent of in het nabije buitenland vier keer
zoveel kunt verdienen blijf je niet thuis. In Elsevier is de afgelopen tien jaar steeds gesteld dat het hele OostEuropese arbeidsmigratiebeleid aanhoudend is gevoed door naïef idealisme, particuliere deelbelangen en
misleiding van publiek en politiek.
Teken aan de wand
Het begon er al mee dat Duitsland, nota bene de belangrijkste aanjager van de oostwaartse uitbreiding van
de Europese Unie, er allerminst op zat te wachten dat die uitbreiding ook meteen gepaard zou gaan met
vrije arbeidsmigratie. Dat had toch een teken aan de wand moeten zijn. Maar de Nederlandse premier Wim
Kok (PvdA) vond die Duitse opstelling abject, want niet ‘pro-Europees’.
Zo kon het gebeuren dat Duitsland (en ook Oostenrijk) de inwoners van hun buurlanden tot 2011 goeddeels
buiten hielden, maar Nederland vanaf 2004 gedeeltelijk en vanaf 2007 de grenzen voor de Oost-Europese
arbeidsmigratie geheel open zette. Binnen de PvdA wonnen de ‘Europeanen’ het pleit, binnen het CDA de
land- en tuinbouwlobby. De VVD werd succesvol onder druk gezet door de lobby van VNO-NCW. D66 en
GroenLinks droomden van een eengeworden Europa en wilden liefst alle grenzen opheffen.
Dubieus rapport
Het Centraal Planbureau werkte mee aan een dubieus rapport, eigenlijk meer een literatuuronderzoek dat
vooral was gebaseerd op opgewekte bevindingen die eerder door de Europese Commissie waren opgesteld.
De toestroom zou meevallen en het economisch voordeel zou evident zijn. Dat strooide politici nog wat extra
zand in de ogen. Op dit moment zijn er 200.000 tot 300.000 Oost-Europeanen in Nederland, vaak gelokt
door beroerde uitzendbureaus. Plattelandsgebieden en oude stadswijken worden overspoeld door de
immigranten, die vaak slecht en duur worden gehuisvest.
Navrant
Het is navrant dat de immigranten vooral werk doen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en dus geen
bijdrage leveren aan enige kenniseconomie. In plaats van de Nederlandse werklozen – zelf vaak ook
immigranten – aan het werk te zetten importeert Nederland goedkope arbeid uit Oost-Europa. Het is
allemaal niet terug te draaien. Wel kan erger worden voorkomen. Bulgaren en Roemenen moeten geweerd
blijven worden – tot het vanaf 2014 helaas niet meer kan. Malafide koppelbazen moet het werken onmogelijk
worden gemaakt.
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Het Nederlandse uitkeringssysteem moet zo worden ingericht dat er geen Roemenen hoeven te worden
aangetrokken voor werk dat prima door Nederlandse werklozen kan worden gedaan. En ten slotte moet de
Europese Unie niet eindeloos naar het zuiden en zuid-oosten worden uitgebreid, want dat zal onafwendbaar
tot nieuwe problematische gastarbeid leiden.
'Mobiele bendes' Oost-Europa massaal richting westen
De Volkskrant, Wil Thijsen −15/12/11, 05:56
© Thinkstock.
De georganiseerde criminaliteit stijgt in West-Europa en daalt fors in midden- en Oost-Europa. Die
trend is zichtbaar sinds de verruiming van het interne Europese handelsverkeer en de uitbreiding
van de Europese Unie. Dit constateert de politie in zowel West- als Oost-Europa.
'We exporteren niet alleen goederen, maar ook onze misdaad', zegt Agata Tonder-Nowak,
hoofdonderzoekster georganiseerde misdaad van de landelijke politie in Warschau. Zo is het aantal
autodiefstallen in Polen na de Schengen-akkoorden met bijna 77 procent gedaald. De sterkste afname deed
zich voor in 2004, toen Polen lid werd van de Europese Unie.
Wisseltrucs
'Die daling gaat door', zei ze woensdag op een congres over grensoverschrijdende criminele bendes aan de
Universiteit Utrecht. Ze noemt vier oorzaken: 'In West-Europese landen zijn meer luxegoederen te halen, de
winsten zijn groter, de pakkans is klein en jullie straffen zijn laag.' Dezelfde trend geldt volgens haar voor
ramkraken, overvallen, winkel- en huisinbraken, wisseltrucs, koperdiefstal en het in omloop brengen van vals
geld.
Gestolen goederen worden doorgaans in het land van herkomst verkocht. Het gaat om bendes van 2 tot 25
mensen. Hun daden zijn goed voorbereid en doelgericht. Zij blijven relatief kort in een West-Europees land
en gaan dan weer naar huis.
Ook rechercheur Szonja Szabó van het Nationaal bureau voor onderzoek naar georganiseerde misdaad in
Boedapest constateert dat veel criminaliteit uit Hongarije is verplaatst. Zij stelt dat mensenhandel door
Hongaarse minderheden, zoals Roma, stijgt. De gevolgen zijn in West-Europa een toename van prostitutie,
diefstal en misbruik van de sociale voorzieningen. Zij benadrukt dat deze groepen door armoede worden
gedreven.
Volgens Frank van den Heuvel van de politie Rotterdam-Rijnmond komen de meeste 'mobiele bendes' uit
Polen, Bulgarije, Roemenië en Litouwen. Uit de eerste drie landen komen ook veel migranten die gewoon
werk zoeken, maar Litouwers komen vrijwel uitsluitend met criminele motieven, stelt hij. Alleen al in en rond
Rotterdam is het aantal delicten door Litouwers toegenomen van 200 in 2007 tot ruim 2.300 dit jaar. Daarbij
zou Litouwen fungeren als doorvoerland voor gestolen goederen naar Rusland en verder.
Voordelen
'Bij de opening van de grenzen is alleen stilgestaan bij de economische voordelen', zegt hoogleraar
criminologie Dina Siegel. 'Er werd niet gekeken naar de veiligheid en daar is nog steeds amper onderzoek
naar.' In opdracht van de KLPD onderzoekt Siegel de motieven, sociale structuur en gevolgen van
grensoverschrijdende bendes. Volgens Siegel blijven sommige bendes maar 24 uur in een land als
Nederland, waardoor de pakkans gering is. Ook is de internationale samenwerking van de politie 'niet
optimaal'.
Uit gesprekken met gedetineerde midden- en Oost-Europeanen zou blijken dat ze Nederlandse straffen niet
alleen laag vinden, maar soms zelfs willen worden opgepakt om in de cel 'uit te rusten, hun gezondheid te
verbeteren, af te kicken of om een tijdje uit de criminaliteit te zijn'.
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Nieuw verdrag splijt EU in drie delen; Begrotingszondaars niet bestraft
Gisteren bleek in Brussel dat het nieuwe EU verdrag niets van de huidige
problemen oplost. Het verdrag treedt al in werking als slechts 9 lidstaten het
hebben ondertekend, waardoor een Europa van drie snelheden ontstaat.
Erger nog is dat de met veel tamtam aangekondigde gedwongen straffen
voor begrotings'zondaars' - landen die structureel teveel geld uitgevenslechts theorie blijken te zijn.
De EU bestaat vanaf 2012 uit drie delen: de eurozone onder het nieuwe verdrag, de eurozone buiten het
verdrag, en de niet-eurozone lidstaten. Critici hebben al geconstateerd dat het toch al aan enorme
bestuurlijke dwalingen leidende Europa hierdoor nu écht onmogelijk te controleren en te regeren valt.
Verdrag niet bindend voor begrotingszondaars
Het nieuwe EU verdrag, dat alleen door Groot Brittannië zou zijn afgewezen, blijkt op veel meer weerstand
te stuiten dan de Brusselse en andere eurofiele Europese politici -zoals onze eigen volksvertegenwoordigers
in Den Haag- aanvankelijk beweerden. Als de kleinst mogelijke meerderheid van 9 van de 17 eurozone
landen instemmen met het nieuwe verdrag, wordt het van kracht. Voor landen die het afwijzen zal het
verdrag dan ook niet bindend zijn.
Hoewel het verdrag wel voorziet in een schuldenrem hoeven de landen met te hoge tekorten enkel aan de
EU Commissie te beloven dat ze zich zullen 'inspannen' om de aanbevelingen van de Commissie op te
volgen. Met andere woorden: geen enkele dwang of prikkel. Als een land met een goede
begrotingsdiscipline het zat wordt, moet een begrotingszondaar dat het verdrag wél heeft ondertekend eerst
voor het Europese Gerechtshof worden gesleept. Die zal dan bepalen of het schuldige land de bestaande
EU regels correct heeft ingevoerd. Naar verwachting zal er echter eerst een nieuwe crisis nodig zijn voordat
het ooit zover komt.
Nul komma nul effect
Meest verontrustende conclusie is dus dat begrotingszondaars die het verdrag niet ondertekenen gewoon
kunnen doorgaan met teveel geld uitgeven, maar ondertussen wel lid van de eurozone kunnen blijven.
Alleen de 'gehoorzame' landen -zoals Duitsland en Nederland- geven dus vrijwillig de controle over hun
eigen begroting uit handen. Het hele 'reddingsconcept' van de euro wordt hiermee volledig ondergraven. Het
nieuwe EU verdrag is dan ook niets anders dan een papieren tijger waarvan nu al zeker is dat deze nul
komma nul effect zal hebben op het oplossen van de schuldencrisis, voor zover dat überhaupt nog mogelijk
is.
Verzet in diverse lidstaten
Eén van weinig overgebleven financieel stabiele landen in Europa, Finland, heeft al aangegeven dat het
(nog?) niet kan instemmen met het nieuwe verdrag omdat er waarschijnlijk eerst een referendum over moet
worden gehouden. De Finse premier Jyrki Katainen heeft laten doorschemeren dat zijn regering mogelijk
niet akkoord gaat met het uit handen geven van de controle over de eigen begroting. In Ierland,
Denemarken, Zweden, Hongarije en Nederland zijn er ook bedenkingen, al komen die voornamelijk uit de
hoek van de oppositiepartijen. (2)
Xander - (1) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (2) Deutsche Mittelstands Nachrichten

Illuminati, geheime genootschappen, Mind control agenda
Illuminating Secret Societies The Mind Control Agenda FULL LENGTH part 1/2 (LINK)
Geüpload door WakeUpToTheNWO2 op 2 okt 2011
DEEL 2 is geblokkeerd in de meeste landen (ook in Nederland!), daarom hierbij
een link voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het downloaden van de hele
film.
DEEL 2: http://www.youtube.com/watch?v=se4b_51wm-4
Dit is een 3 uur (2 delen) durende documentaire film, die bijna een vol jaar van
mijn leven nam om te voltooien. Het legt niet alleen de Geheime Genootschap
netwerken bloot die heimelijk de hele wereld door lopen, maar ook de Mind Control en Propaganda, gebruikt
om het ieder menselijk wezen in hun manier van denken te ondermijnen.
Onderwerpen in deze film variëren van geheime genootschappen en Mind Control, de doelbewuste
vervlakking van het onderwijs en tot slot, de geboorte van de Nieuwe Wereld Orde. MUST SEE!
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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De patiënt is een Proefkonijn
Huisarts Hans van der Linde
CAPELLE AAN DE IJSSEL - Het heeft lang geduurd, maar Nederland lijkt
langzaam wakker te worden. Nadat een kleine voorhoede van een man of zes,
zeven al tien, twintig jaar gewaarschuwd heeft voor de enorme greep van de
farmaceutische industrie op de medische sector, lijkt nu het tij te keren.
Een van de moedige en onomkoopbare mannen die sinds jaar en dag deel
uitmaakt van de eerder genoemde voorhoede is huisarts Hans van der Linde (67) uit Capelle aan de IJssel.
Al jaren roept Van der Linde dat aan de macht van de farmaceutische industrie paal en perk moet worden
gesteld. Een op 9 december gepubliceerd rapport van de Gezondheidsraad stelt hem definitief ‘in het gelijk’.
Conclusie van dit rapport: Wie betaalt, bepaalt. En wie betaalt? Juist: de farmaceutische industrie.
Van der Linde schuwt geen harde uitspraken
Zo loopt nagenoeg honderd procent van de cardiologen volgens Van der Linde aan de leiband van de
farmaceutische industrie. En van de huisartsen laat de helft de oren naar de fabrikanten hangen. Dat gaat
vaak ten koste van de patiënt, aldus Van der Linde. Want de farma-industrie heeft volgens hem geen
gezonde mens voor ogen, maar heeft juist baat bij zoveel mogelijk zieke mensen. En wie nog niet
ziek is, moet snel een ziekte worden aangepraat. Want dat levert vette winst op. ,,Als (potentieel)
patiënt ben je onderwerp van winstbejag’’, aldus Van der Linde. ,,De verkoop van ziekten is big business!’’
De enige die beter wordt van vaccinaties is de farmacie!
Van der Linde noemt de hysterie rond de Mexicaanse griep als voorbeeld. Niks pandemie, integendeel. ,,De
gevaarlijkheid van dat virus is nooit aangetoond’’, zegt Van der Linde. De industrie heeft desondanks enorm
veel verdiend aan de vaccinatie. Logisch, aldus de huisarts. Want degenen die de minister adviseren over
inenten, zijn financieel afhankelijk van de farmaceutische industrie. Wat vervolgens gebeurt, is dat mensen
massaal angst wordt ingeboezemd, zodat iedereen snel een griepspuit gaat halen. De enige die daar echt
beter van worden, zijn de aandeelhouders van de farmaceutische bedrijven.
Hoge bloeddruk, hoge cholesterol…
Een van de voorbeelden die Van der Linde aanhaalt is het gedoe om hoge bloeddruk. ,,Heb je géén hoge
bloeddruk dan is de kans op een hartinfarct 4 procent. Heb je wél hoge bloeddruk, dan stijgt de kans op een
infarct slechts tot 6 procent. De medicijnen doen iets in het gebied daartussen’’, aldus Van der Linde.
Iets dergelijks geldt volgens hem, zij het in mindere mate, voor geneesmiddelen tegen te hoog slecht cholesterol. Daarmee verlaag je het risico op een infarct met nog geen tien procent. ,,Als patiënt zou je jezelf de
vraag kunnen stellen of je alle bijwerkingen over wilt hebben voor zo’n kleine marge’’, aldus Van der Linde.
,,Het aantal hartinfarcten is weliswaar sterk verminderd’’, benadrukt de huisarts. ,,Dat komt NIET door betere
medicijnen, maar door een beter voedingspatroon en minder roken. Met name roken is de grote killer’’.
Weet wat je slikt!
Waar Van der Linde steeds weer op hamert is, dat de farmaceuten niets moeten hebben van ,,standaarden’’.
Die worden geformuleerd op basis van langlopend onderzoek dat wel vijf jaar kan duren. Deze onderzoeken
moeten aantonen of een medicijn werkzaam en veilig is. Maar omdat de resultaten pas na vijf jaar bekend
zijn, en een patent voor een medicijn tien jaar geldig is, zijn de farmaceuten de helft van de tijd en dus van
hun inkomsten kwijt, als ze moeten wachten op de uitslag van zo’n langlopend onderzoek. Ze gooien de
pillen maar alvast op de markt, zoals gebeurde met de door de patenten erg dure merken Lipitor en Crestor.
,,Deze statines (geneesmiddelen) zijn dus niet bewezen effectief en veilig’’, zegt Van der Linde. ,,Dat
betekent dat wanneer je als patiënt een nieuw middel neemt, je per definitie een proefkonijn bent’’.
,,De standaarden zijn de vijand van de farmaceutische industrie’’, weet Van der Linde. Inmiddels is bekend
dat de nieuwe statines kunnen leiden tot suikerziekte. Als bijwerking. Kortom: Weet wat je slikt! En wil je dat
wel? Dat zijn vragen die elke patiënt zichzelf moet stellen!
Wetenschappelijk onderzoek al lang niet meer onafhankelijk
En dan het wetenschappelijk onderzoek dat ons nieuwe en betere geneesmiddelen moet opleveren. Dat is al
decennia lang niet meer onafhankelijk, weet Van der Linde. ,,Elke universiteit moet bij het bedrijfsleven het
handje ophouden voor extra geld. Medische wetenschappers zijn daarmee afhankelijk van de geldstroom
vanuit de farmaceuten. En dus lopen ze bij die farmaceuten aan de leiband’’.
Is zo’n verstrengeling tussen bedrijven en wetenschappers te voorkomen? ,,Zolang er geldstromen blijven
lopen, gaan mensen neigen en buigen’’, zegt Van der Linde. ,,De bedrijven bepalen wat onderzocht moet
worden. Dat staat ook in het rapport van de Gezondheidsraad. Nieuwe medicijnen moeten vooral veel geld
en winst opleveren. Doen ze dat niet, dan wordt het onderzoek stopgezet, ook al is er een grote behoefte
aan zo’n medicijn’’.
Artsen beginnen wakker te worden, benadrukt Van der Linde. En dat is mede aan het enthousiasme
te danken waarmee hij jarenlang collega-artsen heeft voorgehouden dat het belang van de
farmaceutische industrie niet hetzelfde is als het belang van de patiënt.
Bron: Bovendien.com - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Nieuw virus misvormt lammeren en koeien
Den Haag - Er heerst een nieuw virus onder schapen en koeien in Nederland. Sinds het begin van deze
maand krijgt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) meldingen van misvormd geboren schapenlammeren.
Daarover heeft staatssecretaris Henk Bleker vrijdag een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Bij
onderzoek is in de hersenen van twee lammeren het zogenoemde Schmallenbergvirus aangetroffen,
genoemd naar het dorp in Duitsland waar het deze zomer voor het eerst werd gevonden.
Volksgezondheid
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat het risico voor de volksgezondheid op basis
van een eerste analyse gering.
De misvormde lammetjes werden geboren met een scheve nek, waterhoofd en stijve gewrichten. De meeste
werden dood geboren of waren niet levensvatbaar. De verschijnselen zijn op twintig Nederlandse bedrijven
gemeld, verspreid over het hele land.
Koeiendiarree
De Gezondheidsdienst voor Dieren kwam het virus op het spoor nadat er sinds augustus op ruim 80
rundveebedrijven diarree en koorts werd gemeld. Ook gaven de koeien minder melk.
Het Duitse Friedrich LöfflerInstitut (FLI) heeft eerder op 18 november van dit jaar in bloedmonsters van zieke
runderen uit Schmallenberg dit virus aangetoond. Recente testen van 50 bloedmonsters van koeien met
diarree in Nederland waren in 18 gevallen positief voor het Schmallenbergvirus.
Inmiddels zijn ook twee misvormde kalveren gemeld bij de GD. Het is echter nog niet bekend of deze dieren
slachtoffer zijn geworden van het virus.
‘Verdere toename’
Bleker noemt een verdere toename van het aantal schapenlammeren met misvormingen als gevolg van dit
virus „zeer waarschijnlijk”. Ook sluit hij niet uit dat er kalveren en geitenlammeren met deze aangeboren
afwijkingen worden geboren.
In Nederland en Europa is het virus nog niet eerder ontdekt. Het nemen van preventie- of
bestrijdingsmaatregelen is op dit moment niet mogelijk omdat er geen gegevens zijn over infectieroute en
verspreiding. Het Centraal Veterinair Instituut is begonnen met epidemiologisch onderzoek.
bron Telegraaf

'Iran verblindde Amerikaanse satelliet met Russische laser'
Volgens een bron binnen een Europese inlichtingendienst heeft Iran voor
een schok gezorgd door met een hoogstwaarschijnlijk uit Rusland
afkomstige laser een Amerikaanse CIA-satelliet te verblinden, waarna
een week geleden de controle kon worden overgenomen over de RQ170 Sentinel stealth drone. Met dergelijke geavanceerde technologie zou
Iran ook vliegtuigen, raketten, communicatie- en
wapengeleidingssystemen kunnen uitschakelen.
De voormalige Amerikaanse VN-ambassadeur John Bolton verklaarde dat 'volgens sommige berichten
Rusland recent Iran een zeer geavanceerd storingssysteem heeft verkocht. Ons leger zegt echter dat het
niet waar is en de drone door een technisch mankement neerstortte. Ik hoop maar dat dit klopt, want als de
Russen Iran van dergelijke geavanceerde storingsapparatuur hebben voorzien, dan betekent dit dat veel
andere zaken ook risico lopen.'
Een Iraanse technicus beweerde dat het gelukt was om de frequentie van de CIA drone te bepalen en
vervolgens het toestel over te nemen en op de automatische piloot te laten landen. De achilleshiel van de
drone zou het GPS systeem zijn. Iran zou voldoende kennis hebben opgedaan door het analiseren van
andere, in Afghanistan neergeschoten Amerikaanse drones, om het toestel nog buiten de grenzen over te
nemen en in Iran te laten landen.
Gecrasht, of onbegrijpelijk talent?
Gisteren beweerden sommige Amerikaanse officials echter dat de drone wel degelijk gecrasht was en in drie
stukken was gebroken, maar dat de Iraniërs hem weer in elkaar hadden gezet en van een nieuw verflaagje
hadden voorzien, om het te doen lijken alsof hij onbeschadigd in hun handen was gevallen.
Google topman Eric Schmidt denkt echter dat de drone kon worden overgenomen omdat Iran vergevorderd
is op het gebied van cyber oorlogsvoering. 'Daar hebben de Iraniërs om de één of andere onbegrijpelijke
reden een enorm talent voor,' verklaarde Schmidt in een interview met CNN. (1)
Xander - (1) Ynet News
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Europese Denktank: Eurobonds in 2012; EU wordt nieuwe centrum van de wereld
De Europese experts van LEAP/E2020 voorzien een stralende toekomst voor
'Euroland', al zullen er nog de nodige hobbels genomen moeten worden.
De Europese Denktank LEAP/E2020 -wiens voorspellingen voor 2011 volgens
eigen zeggen voor 82% correct zijn gebleken- is één van de weinige
onafhankelijke instituten die nog steeds een stralende toekomst voor de EU
voorzien. Het zal weliswaar niet zonder slag of stoot gaan, maar de komende vijf
jaar zal de EU volgens het team experts uitgroeien tot het nieuwe centrum van de wereld, terwijl de VS
terecht zal komen in een economische en sociale depressie en definitief zijn machtsstatus zal kwijtraken.
Eurobonds in 2012
LEAP/E2020 beschouwt de laatste EU top in Brussel, die door de meeste niet door de staat gecontroleerde
media als een grote mislukking werd beschouwd, juist als een grote doorbraak die zal leiden tot de verdere
integratie van de eurozone, ook wel 'Euroland' genoemd. De Europese leiders spraken onder leiding van
Duitsland af dat ze tot het (bittere?) einde zullen doorgaan met dit proces, dat ertoe zal lijden dat Brussel de
controle krijgt over de nationale begrotingen.
Als klap op de vuurpijl verwacht de Denktank dat er aan het einde van 2012 wel degelijk Eurobonds zullen
worden ingevoerd, waarmee de samenvoeging van de Europese staatsschulden -en daarmee een
permanente financiering van Zuid Europa door met name Nederland en Duitsland- een feit zal zijn.
Lof voor Angela Merkel
Dat aspect laat de Denktank in de 60e editie van het Global Europe Anticipation Bulletin volledig buiten
beschouwing. Geconstateerd wordt dat Duitsland ondanks de al 2 jaar durende geruchten dat het land uit de
eurozone zal stappen, onder leiding van Angela Merkel -die door LEAP/E2020 wordt geprezen als de enige
échte Europese leider- snel toewerkt naar een volledige fiscale integratie van de eurozone. Tegelijkertijd
wordt zware kritiek geleverd op Merkels 'partner', de Franse president Sarkozy, wiens woorden en acties
'geen blijvende waarde' zouden hebben en die sprookjes zou vertellen door te beweren dat de Griekse
schulden 'haircut' van 50% een uitzondering zal blijven.
EU nieuw machtscentrum
De problemen zullen volgens de Denktank dan ook beslist niet onmiddellijk zijn opgelost. De weg die
Euroland is ingeslagen is 'lang, complex en chaotisch', maar zal de EU na de crisis uiteindelijk het nieuwe
centrum van de wereld maken. Als de financiële markten hier niet blij mee zijn is dat 'hun probleem'. Zij
zullen hun financiële spookbezittingen in rook zien opgaan en hun banken en hedgefunds failliet zien gaan,
terwijl ze tevergeefs proberen om de rente over de Europese staatsschulden de hoogte in te drijven. Dat
heeft er enkel in geresulteerd dat de Amerikaanse kredietbeoordelingsfirma's alle geloofwaardigheid hebben
verloren.
The City op instorten
Groot Brittannië heeft zichzelf in de ogen van LEAP/E2020 tot slachtoffer gemaakt door niet in te stemmen
met het nieuwe EU verdrag. De Britse regering en de machtige financiële instituten in 'The City' (Londen) zijn
als twee handen op één buik, waar het Britse volk het grote slachtoffer van is geworden toen in 2008 zo'n
1,8 biljoen pond (ruim 2,1 biljoen euro) in het bankensysteem werd gepompt om een totale instorting te
voorkomen.
The City is echter verre van gezond; de bankaandelen die de overheid massaal heeft opgekocht zijn nu al
waardeloos. Het 'hedgefund' genaamd Groot Brittannië staat dankzij premier Cameron en The City dan ook
op de rand van instorten. 'En niemand zal hen redden; Europa niet en ook de VS niet.'
'Dronken boot'
Al in 2006 voorspelde LEAP/E2020 in het allereerste bulletin dat de 'dollarmuur' die de basis vormt van de
macht van de VS in de periode 2011-2013 zou gaan omvallen, waardoor er een einde zou komen aan de
naoorlogse wereldorde. Het Amerikaanse federale systeem is verlamd, het volk keert zich steeds verder af
van het tweepartijensysteem en de grondwet wordt ondermijnd, waardoor het land in de periode 2012-2016
terecht komt in een ongekende periode met dramatische politieke, economische, financiële en sociale
problemen. 150 jaar na het einde van de Amerikaanse burgeroorlog is de VS onbestuurbaar geworden en is
het land nu feitelijk bankroet, waardoor het voormalige 'vlaggenschip' van de wereld veranderd is in een
'dronken boot'.
Nieuwe bankencrisis
Grootste fout van zowel Amerika als Groot Brittannië was het aanzetten van de geldpersen, wat de
financiële crisis enkel kunstmatig heeft uitgesteld en juist alleen maar erger heeft gemaakt. De EU heeft
deze fout volgens de Denktank niet gemaakt. Ook zijn de Europese banken in veel mindere mate
blootgesteld aan financiële derivaten producten dan hun Amerikaanse collega's. Deze derivaten zullen in de
VS voor een nieuwe serie bankinstortingen zorgen. Het omvallen van MF Global was daar het eerste signaal
van. Ook zal de werkeloosheid -in werkelijkheid 20%- blijven stijgen en zullen de huizenprijzen ondanks de
bijna-nul-rente politiek van de FED blijven dalen.
EU in recessie, VS in depressie
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De huidige zwakte van Amerika is juist veroorzaakt door alle 'reddings'pakketten, 'quantitative easing' en
bailouts. De gevolgen van de aan de gang zijnde instorting van de Verenigde Staten worden dan ook steeds
duidelijker zichtbaar. Eén op de zes Amerikanen is al afhankelijk van voedselbonnen. Eén op de vijf kinderen
heeft al eens een poosje op straat moeten leven. Publieke diensten -onderwijs, sociale voorzieningen,
politie, infrastructuur- moeten fors worden teruggedraaid om bankroeten te voorkomen. De inflatie zal tot in
de dubbele cijfers stijgen en de dollar zal volgend jaar 30% in waarde dalen. De VS zal volgens LEAP/E2020
vanaf 2012-2013 dan ook in een ware depressie terecht komen, daar waar het in Europa bij een recessie zal
blijven. (1)
Xander - (1) LEAP/E2020

Iran: 'Alle nucleaire installaties nu ondergronds, veilig voor aanval'
Noord Korea en China helpen Iraans nucleair programma verder - Pentagon: buitgemaakte stealth drone
mogelijk fake
Een hoge official van de Iraanse Revolutionaire Garde, Gholamreza
Jalali, verklaarde vanochtend dat alle nucleaire installaties van het land
zich inmiddels ondergronds bevinden en veilig zijn voor een eventuele
Amerikaanse en/of Israëlische militaire aanval. De Israëlische minister
van Defensie Ehud Barak heeft regelmatig gewaarschuwd dat zodra
Irans nucleaire infrastructuur verplaatst is naar ondergrondse bunkers,
een aanval niet meer mogelijk is en de ontwikkeling van het Iraanse
kernwapenprogramma niet meer gevolgd kan worden. Zijn collega,
minister voor Strategische Zaken en vicepremier Moshe Ya'alon, zei maandag nog dat Iran binnen enkele
maanden over de bom zal beschikken.
Volgens Jalali is de kwetsbaarheid van Irans nucleaire programma 'tot het minimum beperkt'. Hij voegde
eraan toe dat bestaande uranium verrijkingsinstallaties in bepaalde omstandigheden ook ondergronds
gebracht kunnen worden. Daarbij had hij het over de oudere P1 en P2 centrifuges die zich in de
bovengrondse faciliteit in Natanz bevinden. De nieuwere en snellere IR2 en IR4 centrifuges worden op dit
moment overgebracht naar de ondergrondse fabriek in Fordo, bij Qom. Zodra dit proces voltooid is kan Iran
beginnen met het verrijken van uranium van 20% naar 60%, één stap voordat het voor kernwapens kan
worden gebruikt.
Noord Korea en China helpen Iran verder
Iran heeft inmiddels voldoende 20% verrijkt uranium om 4 a 5 kernbommen te produceren. Westerse officials
namen tot nu toe aan dat het nucleaire programma vertraging had opgelopen door grote problemen met de
nieuwe centrifuges, die zouden zijn ontstaan door een tekort aan speciale aluminium legeringen, tungstenkoperplaten, tungsten metaalpoeder en versterkt staal, materialen die absoluut nodig zijn om uranium tot
wapenniveau (90%) te kunnen verrijken. Omdat Iran niet de capaciteiten beschikt deze hoogwaardige
metalen zelf te maken of ze op de internationale markt te kopen, zou het nog wel een poosje duren voordat
Iran een kernbom zou kunnen maken.
Het islamistische regime blijkt dit probleem echter te hebben opgelost door -opnieuw- de hulp van Noord
Korea, dat Iran middels Chinese tussenpersonen de benodigde hoogwaardige metalen heeft geleverd.
Inmiddels zou Iran al vele honderden tonnen hebben ontvangen, waardoor de uraniumverrijkingscentrifuges
non-stop hun werk kunnen doen.
Explosie staalfabriek misleiding
Westerse inlichtingendiensten denken dan ook dat Iran de explosie afgelopen zondag in een staalfabriek in
de stad Yazd doelbewust heeft aangegrepen om de wereld te doen denken dat dit een ondergrondse
operatie was van Amerika of Israël, waardoor de productie van de hoogwaardige metalen verstoord zou zijn.
Door deze misleiding slaagde Iran erin om wederom tijd te winnen bij het verplaatsen van de geavanceerde
verrijkingscentrifuges naar ondergrondse installaties. (1) Woordvoerder van de regering Obama uitten hun
bezorgdheid dat de roep in Israël om militair ingrijpen hierdoor opnieuw luider zal klinken (2).
Stealth drone - fake?
Ondertussen doen Amerikaanse officials aan 'damage control' aangaande de door Iran buitgemaakt RQ-170
Sentinel stealth drone. Op sommige nieuwssites werd aanvankelijk gesuggereerd dat deze niet met de
allernieuwste technologieën zou zijn uitgerust, en dat de video opnames van Iran bewijzen dat ze de drone
niet eens op de juiste wijze in elkaar hebben weten te zetten. Iemand van het Pentagon beweerde zelfs dat
de drone 'fake' lijkt, onder andere omdat de vleugels en de kleur zouden afwijken van het origineel.
Anderen speculeren echter de Iran de drone met behulp van Russische en/of Chinese technologie in handen
heeft weten te krijgen (3). Israëlische militaire analisten denken zelfs dat Iran heeft kunnen knoeien met de
Amerikaanse satelliet via welke de drone bestuurd werd (4).
Xander - (1) DEBKA, (2) Jerusalem Post, (3) Arutz 7, (4) DEBKA
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Satanische & nazisymbolen op nieuw Duits identiteitsbewijs
Satanische man-vrouw symboliek nieuwe Duitse ID-kaart
De nieuwe Duitse ID-kaart is een open erkenning van het opkomende
Vierde Rijk, uitgevoerd door en onder de auspiciën van de Illuminati.
De meeste mensen in Duitsland zijn er zich min of meer van bewust dat
hun nieuwe ID-kaarten een RFID-chip bevatten, waardoor hun ID’s op
afstand herkenbaar zijn en waarschijnlijk ook voor satellieten.
Verschillende Duitse onderzoekers hebben vervolgens wat dieper
gegraven en vonden zeer vreemde symbolen gegraveerd, ook in het
watermerk.
Bafomet
De zogenaamde ‘Nieuwe Tempelier Ordes’ van vandaag de dag herken je
in deze abstracte afbeelding van de demonische Bafomet. Dit blijkt uit onderzoek, gedaan door Jan
van Helsing.
Maçonnieke fakkel
Hetzelfde symbool, ondersteboven, toont duidelijk de maçonnieke fakkel,
binnenin een andere fakkel.
Duitse Adelaar
Hierboven een zeer misvormde ‘Duitse Adelaar’ met slechts drie veren
aan elke kant, dat is 6 in totaal, vlak naast de RFID-chip.
Er is altijd een vermoeden geweest van sterke verbondenheid tussen de
Vrijmetselarij en de Tempeliers. In feite zijn verschillende Maçonnieke
graden met naam en functie verbonden aan deze oude orde. Toen de
Tempeliers uit Frankrijk werden verdreven in het begin van de 14e eeuw,
vonden op zijn minst een deel van hun vloot en veel van hun mannen de
toevlucht in Schotland.
Een van de oudste loges van de Vrijmetselarij is de Kilkenny Loge, 14e eeuw, en een paar anderen
werden ook opgericht in Schotland. Door de Tempeliers, met hun lange ervaring en connecties in het
Midden-Oosten, werden deze Vrijmetselaars geïntroduceerd met het werk van de Grand Loge van
Cairo, welke terug gaat tot de Egyptische tijden.
Toen de Grand Dragon Royal Society van het oude Egypte, een
satanische infiltratie van de oude Egyptische priesterschap, zich
ontwikkelde tot de Grand Loge van Cairo, is het geen wonder dat
plotseling overal in Schotland en Engeland de draakmotieven verschenen,
samen met draken verhalen, draken doders, enz.
Ook werd in Europa door de Tempeliers de oude symboliek van India en
het Verre Oosten geïntroduceerd. De nieuwe Duitse identiteitskaart
getuigt hiervan.
Swastika
Om deze symboliek op een Duits document te vinden, is inderdaad
verbazingwekkend, alsof het Nazi-tijdperk zonder een spoor voorbij ging.
Maar natuurlijk dachten degenen, die de chip geïmplanteerd en de andere
symboliek op deze officiële ID geplaatst hebben, niet aan Nazi-Duitsland.
Zij zagen dit als perfect in overeenstemming met de Illuminati filosofie,
met de geheime loges van de ‘Zonnetempel’, met de Grootoosten
Vrijmetselarij, en ga zo maar door. Een zeer open erkenning van het 4e
Rijk en haar NWO, uitgevoerd door en onder de auspiciën van wat ik
noem ‘De Global Consortium’ (wereldbankiers).
De schaamteloze symboliek verwijst naar de schaamteloze toelating van een echte satanische orde,
met elkaar verbonden door middel van diverse geheime genootschappen, die actief zijn in het
nastreven van de mondiale agenda.
bron http://eindtijdnieuws.blogspot.com/2011/12/satanische-nazi-symbolen-op-nieuw-duits.html#more
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Ons leven vogelvrij...? Steun ons en stem voor het leven!
Geachte heer, mevrouw,
Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over een bijzonder wetsvoorstel. Deze wet gaat veel
verder dan de huidige Euthanasiewet. Het voorstel moet het mogelijk maken dat 70plussers hun leven kunnen beëindigen als zij dit ‘voltooid’ vinden, of ze nu ziek zijn of niet.
Deze mensen vinden dat ze ‘ongeneeslijk oud’ zijn. Is ouderdom dan een ziekte? Waarom
is de dood het enige antwoord?
Het Platform Zorg voor Leven, waar de NPV ook deel van uitmaakt, verzet zich tegen deze
wet. Mensen die worstelen met het leven, hebben juist zorg en aandacht nodig! Om een
tegenbeweging op gang te brengen, is een actiewebsite gelanceerd:
www.mijnlevenmaakikzelfnietuit.nl
Zaterdag 10 december, wordt in Den Haag de Mars voor het Leven gehouden. Ook hier zal
de zorg voor het leven centraal staan. De Mars begint om 13.00 uur op het Plein en wordt georganiseerd
door Stichting Schreeuw om Leven. Meer informatie kunt u vinden op www.marsvoorhetleven.nl
Wat kunt u doen?
•Betuig uw steun op www.mijnlevenmaakikzelfnietuit.nl
•Stuur deze mail door naar zoveel mogelijk familieleden, vrienden, bekenden en andere contacten en
organisaties.
•Ga naar de Mars voor het Leven en laat zien dat u voor het leven bent.
Hartelijk bedankt en ik hoop dat u het belang van deze actie met mij deelt!
Met vriendelijke groet,
dr. R. Seldenrijk, directeur NPV
Voor meer informatie over de NPV, zie www.npvzorg.nl
Zondag, 18 december 2011
Het is soms gemakkelijk om te vergeten dat mensen overal ter wereld
moeten strijden tegen de krachten die genetisch gemodificeerde organismen
(GMO’s) willen gebruiken in de landbouw.
De inwoners van Polen spraken zich onlangs als eenheid uit tegen GMO’s tijdens
het Natuur- en Cultuurfestival.
Het festival vond plaats van 8 tot en met 11 december jongstleden en overal in het
land waren optredens die het belang van schoon voedsel en het gevaar van
GMO’s benadrukten. Van de drukke straken in de hoofdstad Warschau tot de openbare bibliotheek van het
dorp Kluckzbork, overal verklaarden Polen zich onafhankelijk van een kunstmatig voedselsysteem dat
gebaseerd is op leugens en bedrog.
In Polen worden momenteel geen genetisch gemodificeerde gewassen verbouwd en dat wil de bevolking zo
houden. De Poolse minister van Landbouw Marek Sawicki pleit zelfs voor een Europees verbod op
genetisch gemodificeerde producten.
In de stad Poznań werd door voorstanders van schoon voedsel een lezing georganiseerd over het belang
van voedsel met onder meer informatie over hoe GMO’s allergische reacties kunnen veroorzaken.
In de hoofstad Warschau gingen betogers de straat op. Ze riepen ‘De Polen willen een einde aan genetisch
gemodificeerde gewassen - STOP GMO!’ Het gehele weekend werden in heel Warschau vele evenementen
georganiseerd waaronder lezingen door professoren, doktoren en belangengroepen. Niet alleen kwam
genetisch gemodificeerd voedsel aan bod, ook werd uitgelegd hoe men zich kan weren tegen de druk van
buitenaf om over te stappen op GMO’s.
In een boekenwinkel en een café in Krakau werden films vertoond die onthulden wie achter de schermen
probeert GMO's in te voeren in Polen om zo de voedselvrijheid terug te dringen. De films lieten ook zien hoe
bedrijven als Monsanto alleen denken aan hun aandeelhouders in plaats van de burgers.
De gebeurtenissen in Polen illustreren hoe mensen over de hele wereld wakker beginnen te worden en
opstaan tegen de globale biopiraterij. GMO’s bieden geen voordelen voor de landbouw of de menselijke
gezondheid, ze verrijken enkel bedrijven als Monsanto die de controle hebben over ’s werelds
voedselvoorziening.
Bron: Naturalnews.com
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CPS: Kinderbescherming, of een Pedo netwerk?
(Vrij vertaald René Voogt)
Nancy Shaefer
21 november 2010
Nancy Shaefer, een uitgesproken kinderbepleiter, werd in maart brutaal vermoord. Om hiervoor uw
schouders op te halen – is hetzelfde als het accepteren van tirannie.
“Het gezin is de natuurlijke basis voor huwelijk en relaties. De familie verdient het, en moet dan ook altijd
worden beschermd door de staat, de cultuur en de maatschappij.” Senator Nancy Shaefer
door Richard Evans
voor henrymakow.com
In 2004, vond Nancy Shaefer senator van de staat Georgia bewijs van zeer diepgaande corruptie binnen
het “Federale kinderbescherming`s systeem”, die de aangewezen kinderen behandeld als ‘eigendom van de
staat’. In 2007 publiceerde ze haar bevindingen die, vertelde ze later, ‘me mijn Senaat stoel koste”. Het kon
ook wel eens zo zijn dat het haar leven heeft gekost.
In de nacht van 26 maart 2010 werd Nancy doodgeschoten in executie stijl in de achterzijde van haar hoofd
terwijl ze in haar bed lag. Haar man van 54-jaar, Bruce Shaefer, werd recht in zijn hart geschoten. De
nationale en zelfs de plaatselijke media schreven het af als ‘zelfmoord’.
Zoals het altijd gaat met maçonnieke moordzaken, werden er onlogische verklaringen gedrukt. De moord
werd beschreven als een “zelfmoord.”
De Shaefers hadden tientallen persoonlijke vrienden, vijf volwassen kinderen en vele kleinkinderen die ze
e
niet zullen zien opgroeien. Nancy Shaefer was op haar 73 levensjaar in een zeer goede gezondheid en ze
zou zeker nog eens 15 of 20 jaar langer hebben kunnen leven.
Het doel van dit artikel is, om ervoor te zorgen dat meer mensen over haar bevindingen te weten komen. De
kinderbescherming maakt gebruik van de term “in het beste belang van het kind” als excuus voor de
uithuisplaatsing van kinderen uit arme gezinnen voor eigen gewin.
Uit het rapport van senator Shaefer,
“De “Adoptie en Familie Wet”, die in gang werd gezet door president Bill Clinton, biedt een contant
geld “bonus” aan staten, voor elk kind, dat uithuis wordt gehaald, en via de kinderbescherming
overgedragen wordt aan pleegouders. Om die “adoptie bonussen” te kunnen ontvangen, heeft de
lokale kinderbeschermingsdienst meer kinderen nodig. Zij moeten genoeg materiaal hebben
(kinderen) die te verkopen zijn, en ze moeten er meer dan genoeg van hebben, zodat de koper ook
kan kiezen. Van sommige provincies is bekend dat ze een bedrag van 4.000 dollar [betalen] voor elk
kind dat niet meer terug keert naar zijn familie”.
Het is dus een stimulans voor werknemers van de kinderbescherming, om de kinderen weg te halen, en alle
familieleden, die eventueel in aanmerking kunnen komen voor de voogdij, te blokkeren. De “Wet van Clinton”
betaalt ook bonussen uit als het kind eigenschappen heeft die leiden tot een grotere vraag – zoals blond
haar en blauwe ogen. Dat is een feit. Om dit geld te kunnen ontvangen moeten de werknemers van de
e
kinderbescherming ‘de verkoop afsluiten’ met een adoptie gezin van een onafhankelijke 3 partij. Het maakt
verder niet uit wie die partij is, zolang ze maar niet verwant zijn met het kind. Goed gekwalificeerde
grootouders worden routinematig geweigerd voor het gezag, omdat de FED de kinderbescherming daarvoor
geen geld uitkeert.
Hier komt nog bovenop, dat de Civil Rights Act, 42 USC 1983, (ook wel aangeduid als “sectie 1983″),
rechters “soeverein rechterlijke” IMMUNITEIT verschaft voor schadevergoeding of voor vervolging, voor
consequenties die voortkwamen uit hun beslissingen. Tijdens de jaren 90, kregen advocaten immuniteit, en
maatschappelijk werkers zijn inmiddels immuun voor vervolging van meineed. In een notendop, de staat is
verantwoordelijk voor alle mensen van Amerika sinds 1983, en de meeste mensen weten dat niet eens.
VRAAG naar KINDEREN
Waarom is er zoveel vraag naar deze kinderen? Zij (Shaefer) geloofde dat het deels voor seksuele uitbuiting
was. Ze schreef de opvallende overvloed van aanranders die in de pleegzorg werkzaam zijn, toe aan de
manier waarop het systeem is opgebouwd. Het bood geen stimulans om de werknemers van de
kinderbescherming te prikkelen, om hun cipiers in de opvang te onderzoeken. Hun aandacht is gericht op
het demoniseren van de ouders en dus is het niet in hun belang om aanranders en verkrachters te
ontmaskeren die deel uitmaken van het kinderbeschermingssysteem.
Uiteraard zocht ik naar van alles om haar onderzoek mee te kunnen koppelen, om vervolgens te ontdekken
dat de federale overheid voor het internationale pedofielen-netwerk bemiddeld. Helaas is het zo in het sterk
gecompartimenteerde maçonnieke-systeem, dat de directe aanpak van een pedofielen netwerk ala Omaha
Franklin niet de taak van een kinderbescherming of een familie rechter is. We weten natuurlijk dat de
kinderbescherming en de familie rechter een schakel in die keten zijn. De ontvoeringen voor dat netwerk
vallen buiten het systeem voor het juridische en sociale ‘welzijn’ .. Maar de kinderbescherming en de
rechtbank zijn wel de eerste schakel in die keten, want het is de rechter die de kinderen uit het gezin
ontwricht.
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Ze zei: “Dat de kinderbescherming uitgegroeid is tot een beschermd imperium dat opgebouwd werd op het
wegnemen van kinderen en het scheiden van gezinnen”. Shaefer noemde het “een ‘legale ontvoering’, van
hun natuurlijke ouders en bloedverwanten, en dat terwijl het misbruik in de opvanghuizen opvallend
genegeerd wordt”.
Uit haar verslag van 2007,
- “Arme ouders zijn vaak het Doelwit om hun kinderen te verliezen, omdat ze geen kennis van zaken en geld
hebben over waar en welke advocaten ze moeten inhuren om het systeem te bevechten”.
- “De ouders worden slachtoffer van “het systeem”, dat profiteert van het langer vasthouden van kinderen”,
en bonussen uitkeert voor kinderen die niet meer naar huis terug zullen keren”.
- “Zaakwaarnemers en maatschappelijk werkers zijn vaak schuldig aan fraude. Ze houden bewijs achter. Ze
fabriceren bewijs en proberen de ouderlijke rechten te ontzeggen. Wanneer er echter een aanklacht tegen
hen wordt ingediend, wordt die aanklacht genegeerd…”.
- “Het scheiden van gezinnen is uitgegroeid tot een bedrijf, wat te wijten is aan stimuleringsmaatregelen van
de overheid”.
Dit is geen samenzweringstheorie. De hoge cijfers van kindermisbruik binnen de opvang en de schadelijke
effecten dat het heeft op de kinderen die ze “helpen” is altijd al bekend geweest. Ze kunnen beter nog
zomaar een willekeurige volwassene vragen, die als kind of tiener soortgelijke ervaringen zelf mee heeft
moeten maken.
HOE HET WERKT
Pleegouders leven van maandelijkse betalingen die ze ontvangen per kind dat bij hen huist. Hoe meer ze er
bij hen laten wonen, des te meer geld ze eraan overhouden. De opzet is om er zoveel mogelijk in te
proppen, en zo weinig mogelijk uit te geven, aan hun zorg. Terwijl er goede stellen zijn, die wel goede zorg
willen bieden aan dakloze kinderen, maar dat is niet de norm.
Er is geen federale stimulans voor het sluiten van opvanghuizen die bekend staan om misbruik of criminele
activiteiten. Professionele (criminele) seks netwerken gedijen juist in dergelijke omstandigheden.
Het vooronderzoek van Nancy Shaefer omvatte ook bezoeken aan 37 families van wie de kinderen uit huis
waren gehaald door het departement voor “familie zaken en kinderen” uit Georgia (DFC). Ze vond een
verontrustend patroon van bevoegde familieleden die volledig gekwalificeerd en bereid waren om de zorg
voor de kinderen op hen te nemen maar die over het hoofd werden gezien door de maatschappelijk werkers
en de rechters – velen hadden rechterlijke verboden of werden bedreigt om hun kinderen te bezoeken, of
zelfs, om de verblijfplaats van hun kleinkinderen, of nichten en neven te mogen weten .
“Ik was getuige van de “Gestapo” aan het werk, en ik was getuige van de bedrieglijke
omstandigheden waaronder kinderen in het holst van de nacht, uit ziekenhuizen, schoolbussen, en
uit hun woonhuizen werden gehaald. In één provincie was er een prive-drugstests bureau actief
binnen de afdeling van DFC die vele, vele drugs lieten testen van ouders en particulieren puur voor
het profeit ervan (de ouderlijke macht ontzeggen omdat je verslaaft bent). In een andere staat werden
kinderen niet weggehaald wanneer ze voortdurend de ergste vormen van misbruik moesten
doorstaan”.
In de loop van dat onderzoek, leken de betrokken werknemers van de kinderbescherming te zijn berispt of
ontslagen. Toen Shaefer dat op een later tijdstip ging controleren ontdekte ze, dat zodra DFC dacht dat de
kust weer veilig was, dat de daders hun baan terug hadden gekregen om wederom gezinnen kapot te maken
om nieuwe kinderen te kunnen ronselen.
Shaefer onderzocht meer dan 300 gevallen en besloot om haar bevindingen te publiceren, en deed dat niet
alleen onder haar kiezers in Georgië, maar aan de hele wereld. Zij publiceerde “THE CORRUPT BUSINESS
OF CHILD PROTECTIVE SERVICES” die je zou moeten downloaden en verspreiden via de link onder dit
artikel. En ze was een spreker op het Wereld Congres voor Families in Amsterdam, Nederland, augustus
2009, (zie hieronder).
Een andere instelling van de macht zou een ongeleide projectiel, als Shaefer, met wat meer postmoderne
finesse kunnen hebben behandeld. Maar Georgia zit onder de rok van de vrijmetselarij, net zoals Louisiana.
Zij zien een dubbele moord als een ‘wijze les’ voor volgelingen van Shraefer zoals, advocaten, informanten
en alle anderen die zich inzetten in de strijd tegen de staats gesanctioneerde slavenhandel.
De mainstream media is eensgezind wat betreft Shaefer. Het officiële ‘zelfmoord’ verhaal werd bewust
ondoorzichtig opgesteld. Er wordt van u verwacht, het niet te geloven, het is bedoeld om ons te intimideren,
zodat we vergeten wat ze openbaarde. U zult dan ook geen Wikipedia vermelding vinden voor Nancy
Shaefer.
Nancy Shaefer en haar man werden afgelopen maart vermoord omdat ze de aandacht vestigde op een
criminele kinderhandel ring die opereert onder de auspiciën van de federale regering.
*****
Links
We vragen u, het rapport van Senator Shaefer te distribueren. Ze gaf haar leven om deze criminelen
te stoppen.
Nancy Schaefer “The Unlimited Power of Child Protective Services” Part 1 of 2
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http://www.youtube.com/watch?v=Ry5eSKyZ98g&feature=player_embedded# !
“The Unlimited Power of Child Protective Services” Part 2 of 2
http://www.youtube.com/watch?v=Y73nFp0Y19c
“THE CORRUPT BUSINESS OF CHILD PROTECTIVE SERVICES“.
http://fightcps.com/pdf/TheCorruptBusinessOfChildProtectiveServices.pdf
http://fightcps.com/2008/02/29/report-of-georgia-senator-nancy-schaefer-on-cps-corruption/
Luister naar advocaten die geroyeerd werden voor het indienen van beschuldigingen van afpersing tegen de
kinderbescherming, of, voor het rapporteren van gevallen binnen jeugd-rechtbanken.
Er zijn ‘Contradictorische’ hoorzittingen, wat betekent dat een rechter “eenzijdig kan beslissen” over een
zaak, waarbij de kinderbescherming, maatschappelijk werker, pleegouder, ouder of ouders niet eens op de
hoogte worden gesteld.
http://www.youtube.com/watch?v=1O8nqH1mmaI
Extra info:
Innocence Destroyed – Part 2 – WARNING: Graphic Content
http://www.youtube.com/watch?v=vhGz5NEPoGs&feature=related
Kinderen in Kansas werden in opvanghuizen van de kinderbescherming verkracht terwijl de staat en
de provincie claimen dat ze de beschermers zijn. Rechtszaken stapelen zich op tegen maatschappelijk
werkers, Rechters, Advocaten etc etc
http://kansascpsabuselawsuit2.blogspot.com/2010/01/another-kansas-lawsuit-against-social.html
Jeugdzorg aka Kinderbescherming – De ‘Roofdieren’
Jeugdzorg aka Kinderbescherming die beweren de kinderen te beschermen tegen misbruik. In werkelijkheid,
maken ze zich schuldig aan veel meer kindermishandeling, dan dat ze proberen te voorkomen. De
kinderbescherming traumatiseert kinderen en gezinnen door ze bruut uit elkaar te scheuren, en ze te
martelen, vaak voor jaren aan een stuk (waarbij ze doen alsof er een hereniging plaats zal vinden, maar
alleen, wanneer de ouders doen wat ze verteld wordt). De kinderbescherming geniet veel hulp bij hun
misdaden tegen kinderen, de families en de mensheid: politie, forensische “deskundigen”, zoals dr. Charles
Smith, rechters, anonieme kindermishandeling rapporteurs, en ga zo maar door. Deze valse beschermers,
samen met de kinderbescherming, maken deel uit van een kindermisbruik industrie van miljarden Dollars die
de mensheid aan het vernietigen is.
http://www.youtube.com/watch?v=yvBYZGxtNb8&feature=related
Recente methoden van verborgen kinder offer Rituelen – ‘her-geboorte “therapy”
10 jarig meisje smeekt om lucht, terwijl 4 vrouwelijke therapeuten (de verkrachters) bovenop haar liggen
totdat ze stikt tijdens een ‘her-geboorte therapy’
http://www.youtube.com/watch?v=FZg1IYoxvNo&feature=related
Grootouders dienen een aanklacht in wegens dood door schuld van een 6 jarige jongen die verstikt
werd door zijn ‘pleegouder’.
http://fightcps.com/2008/05/22/north-carolina-child-collecting-foster-adoptive-parent-to-go-on-trial-for-murderof-four-year-old-child/
*****
Opmerking: de onregelmatigheden en archieven van Shaefer`s website zijn verdwenen.
Nancy Shaefer leverde een aanzienlijke bijdrage aan het “Phyllis Schaffley’s Eagle Forum” en hun website.
Senator Shaefer richtte ook het “Eagle Forum” van Georgia en hun website op.
Deze site is nu toegankelijk. Deze site staat nu voor het “Georgia Eagle Forum” dat opgericht werd door
Shaefer – Maar als je haar naam in de zoekbalk intoetst, zal die niets weergeven.
http://www.georgiaeagle.org/
Gerelateerd:
 Illuminati Plan ‘seksuele rechten’ voor kinderen
 Samenleving Blind voor Psychologische Oorlog Tegen Heteroseksuelen
 De recente beschuldigingen van seksueel misbruik bij kinderen in Hollywood is maar het topje van
de ijsberg
Originele artikel:
http://www.henrymakow.com/child_protective_services_rack.html
http://hetuurvandewaarheid.info/?p=18773
http://www.youtube.com/watch?v=Lkt5zeYQ7-A&feature=player_embedded
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Kerstliederen op scholen geschrapt vanwege moslim kinderen
Ingediend door copywriter op 19 december, 201
Diverse Deense scholen waar veel kinderen van immigranten afkomst op zitten, laten kersttradities los
vanwege islamitische kinderen.
De Klostervænget -school in Kopenhagen wijzigde een paar coupletten uit het lied ‘A Child is Born in
Bethlehem', omdat het anders zou lijken alsof getracht werd ‘tweetalige’ kinderen te bekeren.
Op de Møllevang-school in Aarhus verzocht de schoolleiding de muziekleraar alleen liederen te kiezen die
islamitische kinderen niet als aanstootgevend zouden ervaren. Leerlingen uit de derde klas hadden samen
met hun ouders geprotesteerd tegen het feit dat de kinderen zongen ‘Here come your little ones, Jesus’.
Op de Nørrevang-school in Slagelse blies de school de deelname aan een kerstviering in de kerk af, omdat
de priester net als altijd het ‘Onze Vader’ wilde bidden. Daardoor zouden sommige leerlingen zich beledigd
kunnen voelen. Directeur Tom Schultz:’ geen enkel kind mag zich buitengesloten voelen. Daarom gaan we
niet naar de kerk, maar vieren kerstmis op school’.
Voorzitter Anders Balle van de vereniging van schoolhoofden: ‘We moeten onze kersttradities niet loslaten,
maar moeten ze ook niet uitdragen’. Balle vindt dat kinderen mogen weigeren om naar de kerk te gaan. De
sociaal-democratische minster van Onderwijs Christine Antorini wil niet ingrijpen als scholen bepaalde
liederen niet meer zingen.
Jyllands Posten, 17 december 2011 ; Islam in Europe, 19 december 2011

Korea Times: Honderden Noord Koreaanse kernwetenschappers in Iran
Kim Jong-il is niet meer; jarenlang leverde hij zijn Iraanse kompaan
Ahmadinejad nucleaire- en rakettechnologie.
Terwijl Noord Korea verplicht rouwt om zijn afgelopen zaterdag overleden
gruweldictator Kim Jong-il schrijft de Zuid Koreaanse Korea Times dat er
honderden Noord Koreaanse kernwetenschappers op 10 verschillende
locaties in Iran werkzaam zijn (1). Het is al jaren bekend dat Noord Korea op
nucleair gebied samenwerkt met Iran, Pakistan en Syrië, maar het nu gepubliceerde grote aantal
wetenschappers in Iran onderstreept de nauwe banden die beide landen, die fel anti-Amerika en anti-Israël
zijn, onderhouden.
Volgens de Korea Times zijn Noord Koreaanse raketingenieurs en andere nucleaire experts werkzaam in
onder andere de Iraanse verrijkingsinstallaties in Natanz en Qom. De bron die toegang zou hebben tot de
info van inlichtingendiensten onthulde dat de Noord Koreanen via andere landen naar Iran reizen en iedere 3
tot 6 maanden afgelost worden door een nieuwe ploeg.
Verder zouden de Noord Koreaanse experts behoren tot de zogenoemde 'Kamer 99', die onder supervisie
staat van het ministerie van Munitie Industrie van de heersende Arbeiders Partij. 'Kamer 99' is een speciaal
bureau dat zich erop toelegt nucleaire technologie te exporteren naar anti-Amerikaanse en anti-Israëlische
landen zoals Syrië en Libië, maar ook Egypte. In 2007 verwoestte de Israëlische luchtmacht een in aanbouw
zijnde Noord Koreaanse kernreactor in Syrië. Hierbij zouden 10 Noord Koreaanse wetenschappers om het
leven zijn gekomen.
Iran volgt Noord Korea in ontkenning
Net als Noord Korea in het verleden deed ontkent Iran dat het werkt aan kernwapens en raketten om deze
mee af te schieten. Sceptici beweerden jarenlang dat het straatarme Noord Korea nooit een eigen kernbom
en ballistische raketten zou kunnen ontwikkelen, totdat het communistische regime enkele jaren geleden op
beide gebieden het tegendeel bewees. Dezelfde sceptici ontkennen nu dat Iran daadwerkelijk een
kernwapenprogramma heeft - totdat de eerste Iraanse nucleaire test hen opnieuw de mond zal snoeren.
Noord Korea heeft eveneens een eigen uranium verrijkingsfabriek gebouwd en heeft al enkele ondergrondse
kerntesten uitgevoerd. Sancties hebben het land er niet van kunnen weerhouden een kernwapenstaat te
worden, reden te meer om te vermoeden dat ook Iran op korte termijn over nucleaire wapens zal
beschikken.
Een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, Yigal Palmor, verklaarde dat
Noord Korea ook onder de nieuwe leider, Kim Jong-un ('de zoon van'), een
'ver maar gevaarlijk' land voor Israël zal blijven. Net als Iran erkent Noord
Korea wel de Palestijnse Autoriteit, maar niet Israël. Palmor zei daarom niet
optimistisch te zijn dat de relaties met Noord Korea nu zullen verbeteren.
'Niets van buitenaf kan tot hen doordringen,' legde hij uit. (2) Iran en Noord
Korea domineren al jarenlang de toplijsten met landen waarin de grofste
schendingen van de mensenrechten en ergste christenvervolgingen
plaatsvinden.
Xander - (1) Arutz 7 ; (2) Arutz 7
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Europese Denktank: Eurobonds in 2012; EU wordt nieuwe centrum van de wereld
De Europese experts van LEAP/E2020 voorzien een stralende toekomst voor
'Euroland', al zullen er nog de nodige hobbels genomen moeten worden.
De Europese Denktank LEAP/E2020 -wiens voorspellingen voor 2011 volgens
eigen zeggen voor 82% correct zijn gebleken- is één van de weinige
onafhankelijke instituten die nog steeds een stralende toekomst voor de EU
voorzien. Het zal weliswaar niet zonder slag of stoot gaan, maar de komende vijf
jaar zal de EU volgens het team experts uitgroeien tot het nieuwe centrum van de wereld, terwijl de VS
terecht zal komen in een economische en sociale depressie en definitief zijn machtsstatus zal kwijtraken.
Eurobonds in 2012
LEAP/E2020 beschouwt de laatste EU top in Brussel, die door de meeste niet door de staat gecontroleerde
media als een grote mislukking werd beschouwd, juist als een grote doorbraak die zal leiden tot de verdere
integratie van de eurozone, ook wel 'Euroland' genoemd. De Europese leiders spraken onder leiding van
Duitsland af dat ze tot het (bittere?) einde zullen doorgaan met dit proces, dat ertoe zal lijden dat Brussel de
controle krijgt over de nationale begrotingen.
Als klap op de vuurpijl verwacht de Denktank dat er aan het einde van 2012 wel degelijk Eurobonds zullen
worden ingevoerd, waarmee de samenvoeging van de Europese staatsschulden -en daarmee een
permanente financiering van Zuid Europa door met name Nederland en Duitsland- een feit zal zijn.
Lof voor Angela Merkel
Dat aspect laat de Denktank in de 60e editie van het Global Europe Anticipation Bulletin volledig buiten
beschouwing. Geconstateerd wordt dat Duitsland ondanks de al 2 jaar durende geruchten dat het land uit de
eurozone zal stappen, onder leiding van Angela Merkel -die door LEAP/E2020 wordt geprezen als de enige
échte Europese leider- snel toewerkt naar een volledige fiscale integratie van de eurozone. Tegelijkertijd
wordt zware kritiek geleverd op Merkels 'partner', de Franse president Sarkozy, wiens woorden en acties
'geen blijvende waarde' zouden hebben en die sprookjes zou vertellen door te beweren dat de Griekse
schulden 'haircut' van 50% een uitzondering zal blijven.
EU nieuw machtscentrum
De problemen zullen volgens de Denktank dan ook beslist niet onmiddellijk zijn opgelost. De weg die
Euroland is ingeslagen is 'lang, complex en chaotisch', maar zal de EU na de crisis uiteindelijk het nieuwe
centrum van de wereld maken. Als de financiële markten hier niet blij mee zijn is dat 'hun probleem'. Zij
zullen hun financiële spookbezittingen in rook zien opgaan en hun banken en hedgefunds failliet zien gaan,
terwijl ze tevergeefs proberen om de rente over de Europese staatsschulden de hoogte in te drijven. Dat
heeft er enkel in geresulteerd dat de Amerikaanse kredietbeoordelingsfirma's alle geloofwaardigheid hebben
verloren.
The City op instorten
Groot Brittannië heeft zichzelf in de ogen van LEAP/E2020 tot slachtoffer gemaakt door niet in te stemmen
met het nieuwe EU verdrag. De Britse regering en de machtige financiële instituten in 'The City' (Londen) zijn
als twee handen op één buik, waar het Britse volk het grote slachtoffer van is geworden toen in 2008 zo'n
1,8 biljoen pond (ruim 2,1 biljoen euro) in het bankensysteem werd gepompt om een totale instorting te
voorkomen.
The City is echter verre van gezond; de bankaandelen die de overheid massaal heeft opgekocht zijn nu al
waardeloos. Het 'hedgefund' genaamd Groot Brittannië staat dankzij premier Cameron en The City dan ook
op de rand van instorten. 'En niemand zal hen redden; Europa niet en ook de VS niet.'
'Dronken boot'
Al in 2006 voorspelde LEAP/E2020 in het allereerste bulletin dat de 'dollarmuur' die de basis vormt van de
macht van de VS in de periode 2011-2013 zou gaan omvallen, waardoor er een einde zou komen aan de
naoorlogse wereldorde. Het Amerikaanse federale systeem is verlamd, het volk keert zich steeds verder af
van het tweepartijensysteem en de grondwet wordt ondermijnd, waardoor het land in de periode 2012-2016
terecht komt in een ongekende periode met dramatische politieke, economische, financiële en sociale
problemen. 150 jaar na het einde van de Amerikaanse burgeroorlog is de VS onbestuurbaar geworden en is
het land nu feitelijk bankroet, waardoor het voormalige 'vlaggenschip' van de wereld veranderd is in een
'dronken boot'.
Nieuwe bankencrisis
Grootste fout van zowel Amerika als Groot Brittannië was het aanzetten van de geldpersen, wat de
financiële crisis enkel kunstmatig heeft uitgesteld en juist alleen maar erger heeft gemaakt. De EU heeft
deze fout volgens de Denktank niet gemaakt. Ook zijn de Europese banken in veel mindere mate
blootgesteld aan financiële derivaten producten dan hun Amerikaanse collega's. Deze derivaten zullen in de
VS voor een nieuwe serie bankinstortingen zorgen. Het omvallen van MF Global was daar het eerste signaal
van. Ook zal de werkeloosheid -in werkelijkheid 20%- blijven stijgen en zullen de huizenprijzen ondanks de
bijna-nul-rente politiek van de FED blijven dalen.
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De ‘Nieuwe Genocide’ in volle gang!
Het doden van baby's, die niet kunnen overleven zonder ouders, doodt niet
alleen voor het ongeborene, maar ze zullen op een dag ook baby's en
peuters doden! New Age auteurs zijn reeds jaren voorstander van deze
vorm van baby / peuter genocide!
Sinds 1973 zijn maar liefst 50 miljoen abortussen uitgevoerd….
Kreten als, ‘Het is mijn keuze', zijn in feite misplaatst. Voor abortussen kies je
niet, in plaats daarvan wordt het gebruikt om het leven weg te nemen als gevolg
van een slechte keuze. Abortus is een poging om verantwoording te vermijden.
Een van de grootste ‘misdaden tegen de menselijkheid’ ooit gepleegd onder de mensheid is abortus.
Radicale feministen hebben agressief hun pro-abortus agenda gedrukt op Amerika, gesteund door de
Illuminati politici. Zodra de deur op een kier stond om abortus te kunnen plegen, vonden radicale feministen
het gemakkelijk om de hele deur te forceren, tot het moment waar abortus nu gepleegd kan worden op het
punt van de geboorte. Maar deze progressie was niet genoeg voor de pro-abortus-industrie.
Kindermoord
Niet al te veel jaren nadat Abortus werd gelegaliseerd, begonnen artsen met het plegen van het misdrijf van
'infanticide', waar ze leven zouden doden, levensvatbare baby's vlak voor ze uit het geboortekanaal
kwamen. (Lees de volledige details in NEWS1667 , getiteld ‘Nieuwe Ultrasound Machine kan 3-D Foto’s
maken van baby’s die zich in de Schoot ontwikkelen: Zal abortus aan moeders Afbeeldingen van hun
baby’s laten zien, voordat de Abortus wordt uitgevoerd?’
Deze informatie zal werkelijk je geweten schokken
In feite is deze dood (abortus) een oplossing voor onze zelf gecreëerde problemen.
Het duistere verlangen van goddelozen - met name die Luciferiaanse Illuminati leiders - om de groei van de
bevolking te beperken, bedacht het zondige idee: abortus op aanvraag, een concept dat uiteindelijk leidde
tot het besluit van het hooggerechtshof, bekend als Roe vs. Wade.
Vervolgens gingen talloze naties Amerika achterna, hetgeen al snel leidde tot tientallen miljoenen vermoorde
pre-born baby's in de baarmoeder, elk jaar over de hele wereld. Deze realiteit vertelt ons dat de wereld zich
haast in de richting van het meest kwaadaardige scenario in heel de geschiedenis - de dodende
heerschappij van de antichrist.
Luister naar wat de bijbel over deze soort samenleving zegt:
“Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn,
geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,
liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos,
opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God.” (2 Tim. 3:1-4)
Dit gedeelte heeft het ook over deze wereldwijde ramp van abortus op aanvraag.
Nu, laten we terugkeren naar ons nieuwsbericht om te zien hoe ver abortus reeds gepland is te gaan in de
zeer nabije toekomst.
Dit is duidelijk in situaties zoals we onlangs zagen in Ohio, waar de Senaat een verbod uitgaf op het
uitvoeren van abortussen na 20 weken van zwangerschap als de baby kan overleven buiten de baarmoeder,
en NARAL's antwoord was: “In het passeren van deze wetgeving negeert de Ohio Senaat de verwoestende
impact, die deze wetgeving zou kunnen hebben op de gezondheid van vele Ohio vrouwen. Deze wetgeving
benadeelt tevens vrouwen met bijvoorbeeld buitenbaarmoederlijke zwangerschappen.”
Luister naar Alan Sears' (Directeur en algemeen adviseur van de Alliance Defense Fund (ADF)) antwoord
hierop: "Let op: er is hoe dan ook geen bezorgdheid voor de baby die wordt geaborteerd. In plaats daarvan
is er verontwaardiging over het feit dat de mogelijkheid van een moeder om haar kind te doden, is ingekort.
Maakt niet uit, hoe je het ook bekijkt, dit is een enorme tragedie. Ter rechtvaardiging van dit nihilistische
streven, vertellen we onszelf dat het kind - die geen keuze heeft in het leven of niet te sterven – niet echt
helemaal een kind is. Integendeel, hij of zij is maar een bundel DNA, om te overleven door het
levensonderhoud, de voeding van een ander, en is daarom als 'niet-levensvatbaar' bestempeld."
Op dit punt levert Alan Sears de verpletterende slag, want wanneer deze logica tot zijn volste recht komt,
kan een zeer gruwelijk scenario plaatsvinden.
Dit is een beangstigend argument, want een 5-maanden oude baby is ook niet in staat te overleven zonder
de voeding van een ander (net als een 8-maanden oude, een 1-jarige of zelfs een 2-jarige!). Moeten we dan
ook vrij beschikken over onze 2-jarige zonen en dochters, wanneer de verantwoordelijkheid voor hen te
groot wordt om te dragen?
Natuurlijk zijn er mensen die beweren dat we die vrije beschikking hebben, en dat komt omdat de cultuur van
de dood hun verstand heeft opgeslokt en nu hun zinnen doordríngt.
Kind tot 2 jaar geen mens!?
Sears heeft absoluut gelijk als hij zegt dat er mensen zijn die tegenspreken dat we deze extreme stap
nemen van het kunnen beëindigen van het leven van een kind op de leeftijd van 2! Sterker nog, ik ontdekte
deze gruwelijke stelling in een New Age boek in 1989.
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In dit boek verklaart de New Age-auteur dat, ergens in de nabije toekomst, wetten zouden moeten worden
gewijzigd, zodat een kind niet zou worden beschouwd als een mens tot de leeftijd van 2 jaar. Voorafgaand
aan die leeftijd kan een kind wettelijk 'geëuthanaseerd' worden, wanneer maar enige vorm van gebrek
gezien wordt!
Het is duidelijk dat deze auteur de mens net als een dier ziet, dat op elk gewenst moment "neergehaald" kan
worden naar het oordeel van zijn eigenaar. Nu, 22 jaar later, lijkt Amerika erg dicht bij het aannemen van dit
soort wetten.
Luister naar het New Age plan voor Abortus
"Het enige overgebleven alternatief voor de wereldelite was om het dodenaantal te verhogen, zij niet de
mogelijke gevolgen van een woedend publiek genieten bij het ontdekken dat ze systematisch werden
vermoord..." [William Cooper, "Behold A Pale Horse", pag. 167]
Sombere woorden, die uitkomen in onze samenleving in ons nieuws... De antichrist is niet ver weg meer.
Hoogste menselijke slachtoffer
Tot slot, laten we eens kijken hoe een zwarte magie satanist tegen abortus aankijkt.
Voormalig satanist, Doc Marquis, vertelde me botweg dat de satanist de moord op een nog niet geboren
kind binnen de baarmoeder als de hoogste vorm van een menselijk slachtoffer aan meester Satan
beschouwt. Een satanist beschouwt een menselijk slachtoffer een groter plezier voor Satan hoe jonger het
slachtoffer is. Abortus slachtoffers zijn uiterst kostbaar naar het oordeel van Satan! (Lees het volledige artikel
NEWS1405)
Bron: Cuttingedge.org/newsletters/
Vertaald: Marion - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Lindsey Williams: VS zal oorlog aanwakkeren met Iran september/oktober 2012
Lindsey Williams: U.S./NATO To Incite War With Iran By Sept/Oct of 2012 (1
van 4)
Alex’ gesprekken met Lindsey Williams, die als een geestelijke naar Alaska
ging in 1971, om daar als missionaris te werken voor de oliereuzen, de elite…
Zijn insider bronnen in de industrie hebben een aantal kritische gebeurtenissen
met verrassende nauwkeurigheid voorspeld. Meneer Williams en Alex praten
over olie, de economische crisis en de opkomende oorlog, wanneer de
Illuminati plannen om Iran aan te vallen.
Link deel 2 Link deel 3 Link deel 4
Vertaald fragment
China bereidt oorlog voor met de VS en de Russen vormen een bedreiging…
Lindsey Williams heeft ongelofelijke informatie over Iran en wat daar werkelijk gaande is.
De vraag is: WAAROM de elite de economische ineenstorting nog niet hebben laten plaatsvinden, en
WAAROM de oorlog met Iran nog niet echt is begonnen.
Lindsey Williams: Zonder twijfel, volgens wat ik als insider hoor van de elite, wordt 2012 het meest
verbazingwekkende, ongewone, gebeurtenisvolle in 2000 jaar. Je zult deze informatie nergens vinden in
welke nieuwsbrief dan ook, je zult het niet vinden op enige (mainstream) website. Deze mensen hebben er
nog nooit naast gezeten in de 35 jaar dat ze mij informatie gaven. De vijf agenda’s van de elite werden aan
mij gegeven; ze vertelden me alles wat ze wilden gaan doen in 2012.
Laten we met Iran beginnen…
De afgelopen week ontving ik een email van mijn elite vriend, Mr. X, van achter gesloten deuren. Er is een
reden waarom de financiële crash en de oorlog met Iran nog niet hebben plaatsgevonden. Het zal deze
maand niet plaatsvinden, en ook de komende paar maanden niet. Er is een reden waarom ze het nog
afhouden.
Nu, ben je er klaar voor, er ZAL een oorlog met Iran zijn; ik kreeg dit nog geen zeven dagen geleden te
horen, niet deze maand, niet volgende maand, en mogelijk ook niet de maand daarop. Houd in gedachten:
de elite zijn niet God, dat denken ze slechts. Wanneer de elite het voor het zeggen heeft, zal Israël niet het
eerste schot afvuren, ook de VS niet. In plaats daarvan zal Iran geïntimideerd worden, lastig gevallen,
getreiterd…. Ze zullen alles in het werk stellen om Iran zo boos te krijgen dat ze het eerste schot zullen
afvuren, niet eerder dan september/oktober 2012. Ik weet het, de VS heeft haar schepen al bij Syrië,
Rusland is binnengekomen, er liggen oorlogsschepen, Russische raketten staan al opgesteld…
De olieprijs moet nog stijgen
De prijs van olie is echter niet zodanig gestegen als de elite had voorspeld binnen een bepaalde termijn. Dus
95% van wat ze vertellen is accuraat; de elite verandert soms haar plannen! De reden dat de olieprijs nog
niet enorm gestegen is, is het feit dat de elite bang is dat teveel mensen wakker zullen worden. De elite is
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bang dat de massa wakker wordt! Maar de prijs ZAL omhoog gaan tot 150-200 dollar per vat, en het zal
zomaar onverwachts gebeuren.
Obama in moeilijkheden
Waarom willen ze dat de oorlog niet eerder uitbarst dan in september/oktober?
Omdat president Barack Hussein Obama in moeilijkheden is. Hij is hun mannetje, hij doet alles zoals de elite
het gedaan wil hebben. Maar nu is hij in problemen, de economie is in moeilijkheden, de werkeloosheid is
gestegen, de mensen zijn zo boos als het maar zijn kan!
Nu, herinner je je dat de verkiezingen in november 2012 zullen zijn? De geschiedenis leert dat geen enkele
president zal worden gekozen (?) op het moment van oorlogsverklaring….. oktober verrassing!! Dat is
precies wat ze willen, omdat Obama dan herkozen zal worden, ze in een depressie terechtkomen, en
vervolgens de schuld aan Iran geven.
Rusland kan nu haar oorlogsschepen niet terugtrekken. Wanneer ze dat doet, verliest ze haar
geloofwaardigheid volkomen. Amerika, Obama, hij zit in zulke problemen, dat hij zijn oorlogsschepen ook
niet kan terugtrekken. China heeft verklaard dat ze Iran zal steunen als het zover komt. Iran zal Syrië te hulp
komen. Mijn elite vriend zei, “Houd China in de gaten”.
Doel: gigantische schuld creëren
De elite heeft tot nu toe niet toegestaan dat de Euro zou crashen, en de Amerikaanse Dollar had allang
gecrasht moeten zijn met zo’n ongelooflijk hoge schuld. Het zal ook de komende maanden niet plaatsvinden.
Waarom?
De elite wenst een massale schuld te creëren, zoals je nog nooit eerder hebt gezien…. Massale, gigantische
schulden, voordat ze toelaten dat de ineenstorting zal plaatsvinden. Wanneer het uiteindelijk plaatsvindt,
kunnen ze dan tot iedere stad of staat zeggen, “Je bent ons iets verschuldigd. Je hebt geen kans, je zult
onze Nieuwe Wereld Orde moeten accepteren”. Dit alles is opgezet, daarom trap er niet in, in deze schulden
valstrik. Ze willen de wereld in zo’n conditie, dat ze kunnen binnenstappen en zeggen, “Wij hebben het
antwoord, de oplossing voor alle problemen”. Ze willen elk land eerst uitmelken, o.a. door bailouts.
De elite vriend vertelde, “Griekenland zal NOOIT kunnen terugbetalen! Dat is wat we willen. We kunnen dan
instappen in Griekenland, Frankrijk, Italië of wat voor land dan ook maar.”
Wanneer de crash toeslaat, heb je hoogstens 3 weken de tijd. Goud en zilver zullen nog meer in waarde
stijgen.
Tegen het eind van 2012 zullen alle privé fortuinen verloren zijn, want papieren geld zal waardeloos zijn. dit
staat al in de planning. Goldman Sachs zal niets verliezen aan deze depressie; ze weten wat ze moeten
doen.
Uitkeringsontvangers, voedselbon ontvangers, zij die afhankelijk zijn van sociale veiligheid: je zult je geld
blijven ontvangen, mogelijk ook in 2013. Ze zullen eerst alles naar beneden halen, voordat ze dat van je
afnemen.
Wanneer je je belastingen niet meer kunt betalen, zullen ze alles confisqueren wat over is, je huis, je
bezittingen, alles wat geleend is van de staat.
‘goddelijke manifestaties’
“In 2012”, vervolgt Lindsey, “zullen er ‘goddelijke manifestaties’ plaatsvinden, ik zeg niet goddelijke
interventies…” Kijk voor het vervolg op:
Lindsey Williams: The Devil's Messiah 1/2
http://www.youtube.com/watch?v=uVrk-RL-e9c&feature=related
Lindsey Williams: The Devil's Messiah 2/2
http://www.youtube.com/watch?v=kwPFRSc9T_E
Eén van de agenda’s van de Illuminati is….. ANGST zaaien. Ze willen je doodsbang maken. Tegen die tijd,
tegen het einde van 2012, zul je daardoor smeken om benzine, je zult smeken om de nieuwe NWO munt, je
zult smeken om een Nieuwe Wereldregering!
Door denk tanks van de elite, weet de elite van tevoren dat er in 2012 dingen staan te gebeuren, die nog
nooit hebben plaatsgevonden. Ik heb het hier niet over de wederkomst van Jezus, maar over ‘goddelijke
manifestaties’ die zullen gaan plaatsvinden.
2012 zal het begin van het einde zijn, meent Lindsey Williams. Hij heeft het echter niet over een periode van
verdrukking, een belangrijke gebeurtenis als: de Opname van de gemeente van Christus…. Het is duidelijk
dat deze geestelijke hier niet in gelooft, vandaar dat hij vaak uitspreekt dat hij bang was.
Deze video’s zijn echter geplaatst, niet om je bang te maken, maar om je de ogen te openen voor wat er
werkelijk in de wereld gaande is, en je te wijzen op de enige, die je voor dit eindtijdscenario kan beschermen
en dit ook ZAL doen, zoals hij beloofd heeft. Daarom nogmaals, zorg dat je je leven op orde hebt, zorg dat je
Jezus als je Verlosser kent. Want als dat zo is, hoeft er geen angst in je leven te zijn, voor wat dan ook
maar.
Bekijk de eerste video ook op http://www.youtube.com/watch?v=QLeChHskO8c&feature=youtu.be
Bron: Beforeitsnews.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Iedere vrouw op aarde een HPV-vaccin
Ieder vrouw op Aarde -jong of oud- MOET EN ZAL gevaccineerd worden tegen
HPV !
Beste vrienden,
In het voorjaar kwamen er berichten binnen dat de VN van plan zouden zijn om
alle kinderen en vrouwen in te gaan enten tegen HPV (baarmoederhalskanker).
Deze beslissing zou geformaliseerd worden op een conferentie medio
september. Opmerkelijk is punt 13 uit het wereldomvattende plan: Het Vaticaan en Palestina worden
uitgenodigd als respectievelijk ‘observer state’ en ‘observer’. Heel vreemd …. Reactie van professor Van
Ranst en de pro-vaccinatie-lobby: te gek voor woorden!
Hoever staan we nu?
De Algemene Vergadering vond plaats en in de ontwerp-resolutie lees je dat alles in het werk zal worden
gezet voor o.a. de productie van betaalbare, veilige, effectieve en kwalitatieve medicijnen en vaccins,
hiermee de leidende rol van de WHO onderkennend als primair gespecialiseerde organisatie in
gezondheid in dat perspectief.
x
e
In Berlijn vond bovendien de 27 International Papillomavirus Conference and Clinical Workshop plaats, dat
uiteraard gesponsord was door Big Mama Pharma. Bedoeling was vooral de wetenschappelijke
verantwoording te geven voor deze vaccinatiecampagne. En…
Guess what : HPV-vaccins zijn effectief en veilig…!
Hiermee kunnen in alle landen met de zegen van VN en onder controle van de WHO
(Wereldgezondheidsorganisatie) de nationale overheden aan de slag, wat ook bij ons massaal gebeurt. Alle
meisjes van 12 jaar worden nu stelselmatig ingeënt tijdens de schooluren en kunnen hierover zelfstandig
beslissen zelfs tegen de schriftelijke weigering van de ouders in!
x
Ook Europa roept ‘Alle hens aan dek’… Volgens de EU-richtlijnen kunnen vanaf 2012 alle vrouwen bij
gynaecologisch onderzoek getest worden op het HPV-virus en, indien positief, dringend aangeraden worden
om zich te laten vaccineren wegens het “hoog risico” van het ontwikkelen van baarmoederhalskanker. En er
is een enorme marktpotentie: 291 miljoen vrouwen zouden wereldwijd draagster zijn van het HPV-virus
16/18. En juicht in alle toonaarden: er is een nieuw en ‘veelbelovend’ ProCervix-vaccin, dat in
ontwikkelingsfase II is. Het wordt ontwikkeld, in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen o.l.v. Prof.
Pierre Van Damme!
Daarnaast zijn er ook twee wereldwijde HPV-campagnes om ervoor te zorgen dat de inenting ook gebeurt
in ‘ontwikkelingslanden’.
x
- Eerste campagne x
De eerste en belangrijkste komt van GAVI Alliance en heeft als naam ‘Immunise every child’. GAVI
Alliance is de nieuwe naam voor GAVI – ‘Global Alliance for Vaccination and Immunisation’.
Kijk eens wie er allemaal met GAVI Alliance samenwerken…
 gesticht in 2000 door UN, ‘Big Mama Pharma’, Bill & Melinda
Foundation, World Bank, Unicef en een aantal onbekende ‘filantropen’
 een partnership van privé en overheid
 een vermogen van 2.5 miljard US-dollar..!
 doel is om tegen 2015 588 miljoen kinderen te vaccineren tegen van
alles en nog wat
De campagne ‘Immunise every child’ beoogt tegen 2015 zo’n 2 miljoen vrouwen
en kinderen te vaccineren alleen al tegen HPV. Negen landen hebben reeds hun interesse bevestigd, maar
we mogen kennelijk nog niet weten welke. De financiering van deze GAVI-campagne komt van International
Finance Facility for Immunisation ( IFF) , gesticht door Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Zweden, UK,
Zuid-Afrika, Australië en Spanje om de Millennium Development Goals te bereiken.
x
Goal nummer 4 is om rond 2015 de kindersterfte met 2/3 terug te hebben gedrongen. Hiervoor werd in 2006
als eerste project de IFF-im (im: immunisation) opgericht, die beschikt over een vermogen van ongeveer 4
miljard dollar, verkregen via obligaties. Tot de eerste intekenaars behoren de paus en de aartsbisschop van
Canterbury…. Het grootste kapitaal komt evenwel van Goldman Sachs en Deutsche Bank. Ze hopen de
komende 10 jaar nog zo’n US$ 4 miljard te verwerven...Doel van IFFim is om tegen 2015 meer dan 500
miljoen kinderen te vaccineren. De HPV-actie is daar dus een onderdeel van.
X
Tweede campagne -
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x
Tegen de achtergrond van diezelfde Millennium Goals is er ook een tweede initiatief vanuit de VN met de
naam ‘Shot@life‘ , die valt onder een algemene campagne ‘Every woman, every child’, die op de rails gezet
is door de VN-secretaris-generaal zelve. Doel is op allerlei gebied de gezondheid en het leven van vooral
vrouwen en kinderen te beschermen. En de verantwoordelijke organisatie om dit uit te voeren is de UNFoundation (deze is opgericht in 1998 met een basiskapitaal van US$ 1 miljard van CNN-oprichter Ted
Turner . Dit initiatief heeft de steun van Gavi , Unicef, het Amerikaanse Rode Kruis, de Bill & Melinda
Foundation, Lions International en ABC News.
Shot@life
Deze campagne wil vaccins promoten in de arme landen, en grote VN-baas Ban-Ki Moon heeft op 15
november in Bangladesh bevestigd dat de HPV-vaccinatie hierin essentieel is.
Conclusie: er is nu dus wereldwijd:
 én de consensus
 én de structuren
 én de gelden
We mogen dus verwachten dat de vaccinatiemanie in het algemeen, en tegen HPV in het bijzonder,
nog zal toenemen:
- de nieuwe doelgroep van jongens tussen 11 en 21 jaar wordt nu al in de VS aangepakt.
- er zullen 7 behandelingen nodig zijn om elke vrouw levenslang ‘te beschermen’, aangezien de
bescherming maar 5 jaar werkt. Dus 21 vaccins per persoon.
Ter herinnering: Cervarix/Gardasil = € 375 voor 3 injecties.
Big mama pharma juicht in alle toonaarden: ‘It’s kassa-kassa time again !’
x
Ter illustratie: big mama pharma spendeerde in 2010 aan lobby-werk het bedrag van 244 miljoen
dollar!
Wie nog enig grammetje gezond verstand en nog enig onsje kritisch vermogen heeft , zucht: hoelang nog
zullen wij in ons verzet tegen deze waanzin afgeschilderd worden als internetfantasten en complotfanaten?
x
Hoogachtend, Peter Vereecke (Belfort Groep)
Deze Oostenrijkse arts spreekt zich openlijk uit tegen dit HPV-vaccin
HPV-vaccin Gardasil
De Europese arts heeft zich nu openlijk uitgesproken tegen Gardasil door te
zeggen dat het vaccin zowel gevaarlijk is als geheel ondoeltreffend om
baarmoederhalskanker te voorkomen.
Dr. Christian Fiala uit het Oostenrijkse Wenen liet tegenover WorldNetDaily weten dat Gardasil
baarmoederhalskanker niet helpt voorkomen en dat het vaccin bovendien onveilig is. Volgens de
praktiserend arts ‘is er geen bewijs voor het causale verband tussen HPV (humaan papillomavirus) en
baarmoederhalskanker en dat het HPV-vaccin het aantal gevallen van baarmoederhalskanker terugdringt’.
Dr. Fiala heeft vastgesteld dat HPV niet verantwoordelijk is voor het veroorzaken van baarmoederhalskanker
en dat maakt dat het vaccin in feite niet gebruikt kan worden waarvoor het in eerste instantie op de markt
gebracht is.
De Amerikaanse Voedsel en Waren Autoriteit FDA weet sinds 2003 dat HPV niet wordt geassocieerd met
het veroorzaken van baarmoederhalskanker. Dit weerhoudt de farmaceutische reus Merck en haar
bedienden in de regering en de media er niet van om de geldmachine te laten draaien.
Dr. Fiala strijdt in Oostenrijk al jaren tegen Gardasil, vooral nadat verschillende gezonde en levendige
tienermeisjes in zijn land enkele dagen na het ontvangen van een HPV-vaccin kwamen te overlijden.
Voorzitter van zorgwaakhond in Washington Judicial Watch Tom Fitton kreeg in 2008 inzage in documenten,
waaruit bleek dat de FDA reeds enige tijd op de hoogte is van het feit dat Gardasil verantwoordelijk is voor
het veroorzaken van anafylactische shock, schuim op de mond, coma, verlamming, enzovoorts. Uit de
rapporten blijkt dat zowel de FDA als andere agentschappen niet opletten of wegkijken.
Bron: Wanttoknow.nl - Dutchamazingnewsblog.wordpress.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Raadsels rond dodelijk traangas
CAIRO, 18 december 2011 - (IPS)
Activisten in het Midden-Oosten beweren dat veiligheidstroepen traangas met mysterieus gif, mogelijk een
zenuwgas, gebruiken om demonstraties uiteen te slaan. Laboratoriumonderzoeken hebben tot nu toe echter
geen uitsluitsel gegeven over de samenstelling van het gas.
"Ik voelde dagenlang slap en duizelig en mijn handen bleven trillen", zegt Mahmoud Hassan, die vorige
maand in het ziekenhuis belandde. Hij had traangas had ingeademd tijdens een demonstratie tegen het
militaire bewind in Egypte. Het gebruikte gas was vele malen sterker dan het gas dat in februari werd
gebruikt tijdens de opstand tegen de verdreven Egyptische dictator Hosni Moebarak, zegt hij.
Een soortgelijk gas veroorzaakte vermoedelijk in de afgelopen maanden de dood van acht demonstranten in
Bahrein. In Jemen werden demonstranten verlamd, bewusteloos of met stuiptrekkingen in ziekenhuizen
binnengebracht nadat ze in aanraking waren geweest met het gas. De gebruikelijk behandeling tegen
traangas had geen effect.
"We zien symptomen in het zenuwstelsel, niet in de luchtwegen", zei Sami Zaid, een arts in het Wetenschap
en Techniek Ziekenhuis in Sanaa, al in maart.
Ongelabeld
Het is onduidelijk of het om één chemische stof of fabrikant gaat, of om meer. De symptomen in Cairo en
Sanaa vertonen echter grote gelijkenissen. Traangasbusjes die worden gevonden op de plaatsen waar
gedemonstreerd wordt, blijken van verschillende fabrikanten afkomstig te zijn. De meeste busjes zijn van het
Amerikaanse bedrijf Combined Tactical Systems (CTS). Andere busjes zijn van het Amerikaanse Federal
Labaratories en de Britse wapenfabrikant Chemring Defence.
"We hebben echter ook busjes gevonden waar niets op stond", zegt Sherif Azer van de Egyptische
Organisatie voor Mensenrechten (EOHR).
In Bahrein bleek het traangas vooral afkomstig te zijn van het Amerikaanse NonLethal Technologies,
Federal Labaratories, CTS, Chemring en het Franse bedrijf SAE Alsetex leverde in de afgelopen jaren ook
gas aan de Golfstaten. CTS is de belangrijkste leverancier in Jemen.
CR-gas
Mensenrechtenactivisten onderzoeken verschillende theorieën over het gas. Een van de eerste theorieën
was dat CR-gas is gebruikt, een gas dat tien keer zo sterk is als het gebruikelijke CS-gas. Dit gas wordt
normaal gesproken niet tegen burgers ingezet vanwege de kankerverwekkende eigenschappen.
Sommige demonstranten beweren dat ze busjes gezien hebben waar CR op stond, maar journalisten en
mensenrechtenactivisten hebben dit tot op heden niet kunnen verifiëren. "Wij hebben alleen busjes met CSlabels gezien, maar we kunnen niet uitsluiten dat er geknoeid is met die busjes", zegt Azer.
Een andere optie is dat er gebruik wordt gemaakt van te oud traangas. CS-gas mag tot maximaal vijf jaar na
de productiedatum gebruikt worden. Activisten in Bahrein en Egypte hebben echter foto's gepubliceerd van
busjes die al meer dan tien jaar oud waren. Als het gas te lang bewaard wordt, kunnen de chemische
componenten afbreken en gevaarlijke bijproducten vormen, vermoeden zij.
Ramez Moustafa, neuroloog bij de Ain Shams-universiteit in Cairo, zegt dat de symptomen die hij gezien
heeft niet veroorzaakt kunnen worden door traangas. "Zelfs in hoge concentraties heeft traangas geen
invloed op het zenuwstelsel."
Tolerantiegrens
Experts twijfelen ook aan de mogelijkheid dat er spontaan dodelijk gassen gevormd worden als traangas te
lang of verkeerd bewaard wordt. "Net als bij medicijnen wordt het gas dan na verloop van tijd minder
effectief", zegt Kamran Loghman, voormalig voorzitter van Zarc International, een fabrikant van niet-dodelijke
wapens in Californië.
Volgens Loghman is het waarschijnlijker dat de symptomen veroorzaak worden door te intensieve
blootstelling aan het gas. Al sinds het begin van de Arabische Lente gebruiken de veiligheidstroepen
traangas. De demonstranten kunnen het gas kennelijk steeds beter verdragen, of door gebruik van
gasmakers en brillen, of door herhaalde blootstelling aan het gas. Het leger gebruikt daarom steeds meer
gas. "Met die grotere hoeveelheden kun je bij sommige mensen over de tolerantiegrens heengaan."
Momenteel wordt in Egyptische laboratoria traangas onderzocht om de oorzaak van de symptomen op te
sporen.
http://www.ipsnews.be/artikel/raadsels-rond-dodelijk-traangas
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Obama noemt uitkomst oorlog Irak groot succes
Op donderdag 15 december 2011 hebben de Amerikaanse strijdkrachten formeel het einde gemarkeerd van
hun bijna 9 jaar durende missie in Irak. Barack Hoessein Obama noemde op 14 december 2011 de
inspanningen in Irak een „buitengewone prestatie”. Hij zei dat in Fort Bragg, waar hij een groep militairen
toesprak die terugkeerden uit de hel Irak. „We laten een soeverein, stabiel en zelfstandig Irak achter,
met een regering die door het volk is gekozen”, aldus Obama. Hieronder een aantal schokkende cijfers
en beelden waaruit blijkt dat deze oorlog tot een hel is geworden voor zowel de bevolking van Irak als voor
de Amerikaanse militairen.
Op 20 maart 2003 vielen de Amerikanen met bondgenoten Irak binnen. De voormalige Amerikaanse
president George W.Bush verklaarde een jaar voor de inval, er zal oorlog zijn, overal waar zich terroristen
schuilhouden en zei dat Irak tot de doelen zou kunnen gaan behoren in de strijd tegen het terrorisme.
De oorlog heeft 4487 Amerikanen het leven gekost. Daarnaast vielen er 32.226 gewonden. Verder heeft de
oorlog de Amerikaanse belastingbetaler 1000 miljard dollar gekost ($. 1.000.000.000.000,–). Er is nog
steeds veel onduidelijkheid over hoeveel slachtoffers er aan Iraakse zijde zijn gevallen, vooral onder de
burgers. In 2006 publiceerde het gerenommeerde Brits medische tijdschrift The Lancet een
onderzoeksrapport en kwam toen al op een geschat aantal van 655.000. De onderzoekers gaven in het
rapport aan geen onderscheid te kunnen maken tussen de burgerslachtoffers en de militaire slachtoffers. In
april 2007 schatte de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR dat er op dat moment in totaal 4,1 miljoen
Irakezen ontheemd waren door de oorlog, waarvan er 2 miljoen naar het buitenland waren gevlucht en dat is
in de jaren na 2007 alleen maar toegenomen vanwege oorlogshandelingen en zelfmoordaanslagen van
onderling strijdende moslimgroeperingen.
Inmiddels liggen de schattingen van het aantal doden op ruim 1 miljoen, inclusief duizenden doden
veroorzaakt door zelfmoordaanslagen van elkaar bestrijdende Soenitische en Shi’itische moslim
groeperingen en diverse terreurgroepen. Sinds Saddam Hoessein is verdwenen worden christenen en
andere gelovigen in Irak op een afschuwelijke manier door fanatieke moslims vervolgd en massaal Irak
uitgetreiterd. Ze noemen kerken “een smerige plaats van ongelovigen die als basis dient om de islam te
bestrijden” en zeggen dat christenen “legitieme doelwitten” zijn en dat het “moordende zwaard” niet van hun
nek zal worden weggenomen.” Duizenden christenen zijn gedwongen om huizen, buurten en plaatsen van
eredienst in Bagdad te ontvluchten. De lijst van aanslagen op christelijke doelen is sinds de inval van de
Amerikanen in 2003, schrikbarend. Bij de val van Saddam Hoessein waren er nog 1.5 miljoen christenen,
zo’n 8 procent van de Iraakse bevolking. Begin juli 2011 waren er nog 200.000. Het land is alles behalve
stabiel te noemen, zoals Obama in zijn toespraak beweerde, en er wordt een toenemende invloed van Iran
geconstateerd. Geen best teken! De corruptie is alomtegenwoordig en zelfmoordaanslagen blijven een bijna
dagelijks fenomeen voor de Irakezen.
Volgens diverse bronnen kampen 75% van de Amerikaanse militairen die in Irak gediend hebben met
lichamelijke klachten. Verschillende medici verwachten dat het merendeel van alle militairen die Irak gediend
hebben, op den duur met ernstige lichamelijke klachten te maken krijgen, nog los van de psychische
problemen vanwege de verschrikkelijke ervaringen die velen van hen hebben opgedaan. Velen verloren
dierbare vrienden en collega’s werden voor hun ogen opgeblazen. Volgens de groep Veterans for Common
Sense kampen een derde van alle militairen die in Irak hebben gediend, met psychische problemen en lijden
aan het posttraumatisch stresssyndroom. Vooral door de lange uitzending naar Irak zitten veel militairen met
mentale problemen. Alleen al in Fort Hood beroofden 22 militairen zich in 2011 van het leven.
Volgens diverse onderzoekers worden de lichamelijke klachten van de militairen voor een belangrijk deel
veroorzaakt door het gebruik van “Verarmd Uranium”(VU) in wapens. Uit onderzoeken blijkt dat door de
Amerikaanse en Britse bombardementen in Irak, bepaalde kankersoorten met zo’n 500 tot 1000% zijn
gestegen. Let op: schokkende beelden! Een groot aantal pasgeboren baby’s in Irak vertonen zeer
ernstige afwijkingen, zo zeer zelfs dat sommigen niet in leven gehouden kunnen worden. Baby’s worden
geboren met open hoofdjes zonder oogjes, organen die buiten het lichaam liggen en soms zijn het niet meer
dan klompjes vlees. Medische deskundigen die dit hebben onderzocht, zeggen dat VU het DNA aantast.
Terwijl onderzoekers spreken van een ongekende ramp die zich over tientallen jaren zal uitstrekken, wordt
het gezondheidsrisico door de Amerikaanse regering gebagatelliseerd door de nadelige effecten minimaal te
noemen. Drinkwater, woestijnzand, huizen, lucht, metaal, enz, allemaal radioactief. Zowel de Amerikanen als
de Britten hebben Irak tot een hel gemaakt, met het gebruik van deze munitie. De Iraakse stad Fallujah lijdt
nog steeds onder de gevolgen van de Amerikaans aanvallen van eind 2004. Volgens de opstellers van een
rapport getiteld “Kanker, Kindersterfte en Geboortecijfers in Fallujah, Irak 2005–2009″, hebben de mensen in
Fallujah te maken met meer kankergevallen, leukemie, kindersterfte en allerlei lichamelijke afwijkingen dan
werd vastgesteld onder overlevenden in Hiroshima en Nagasaki in de jaren nadat deze Japanse steden
werden verwoest door Amerikaanse atoombommen in 1945.
Inmiddels hebben de Amerikanen in de zwaar beveiligde Groene Zone in Bagdad de grootste ambassade
ter wereld gebouwd. Het ambassadeterrein is groter dan Vaticaanstad. De bouw heeft 736 miljoen dollar
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gekost en is met grote geheimzinnigheid omgeven. De Verenigde Staten weigeren vragen hieromtrent te
beantwoorden. Het hele terrein wordt omzoomd door een muur van minstens drie meter hoog. Om
veiligheidsredenen werd de ambassade niet door Irakezen gebouwd, maar door Aziaten die speciaal
daarvoor zijn ingevlogen. Volgens een rapport van de Council on Foreign Relations zullen 5500
veiligheidsagenten 17.000 burgers in dit gebouw gaan beschermen.
Inmiddels is gebleken dat de Amerikaanse troepen die uit Irak zijn teruggetrokken deels zijn verplaatst naar
Jordanië waar ze aan de grens met Syrië zijn gestationeerd. Het gaat om special forces die met vliegtuigen,
helikopters en in konvooien zijn overgebracht naar de King Hussein luchtmachtbasis bij al-Mafraq, op slechts
10 kilometer afstand van de grens met Syrië. Ook werden ze in verschillende Jordaanse dorpen gezien,
waar ze begonnen zijn wacht- en legerposten op te bouwen.
Overige bronnen: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs257/en/
http://www.mindfully.org/Nucs/2004/DU-Trojan-Horse1jul04.htm
http://www.the7thfire.com/Politics%20and%20History/Depleted-Uranium.htm
Hamas viert feest
Hamas vierde op woensdag 14 december in Gaza haar 24 jarige bestaan. Tienduizenden supporters
luisterden naar een toespraak van Hamasleider Ismaël Haniyeh en vierden feest. Kinderen van onder de tien
jaar droegen militaire kleding en nep geweren en raketten. Haniyeh riep Arabieren in Libië, Algerije,
Marokko, Irak, Syrië en Golfstaten op om gezamenlijk een leger te vormen en op te marcheren naar
Jeruzalem om de stad en de Al Aksa moskee te bevrijden. De leiders zeiden er bijzonder trots op te zijn in
hun 24-jarig bestaan 1365 Israëliërs – voornamelijk onschuldige burgers- te hebben vermoord, en kondigden
aan daar mee door te gaan totdat de Joodse staat is vernietigd en alle Joodse bewoners tussen de rivier de
Jordaan en de Middellandse Zee zijn verdwenen. Naast 1365 doden raakten er de afgelopen 24 jaar
minstens 6411 Israëliërs gewond bij 1117 terreuraanslagen waaronder 87 zelfmoordaanslagen. Ook zijn er
11093 raketten op Israël afgevuurd. Ter gelegenheid van de feestelijkheden had men een nieuw logo laten
maken waar boven de Moskee van Omar in Jeruzalem een groene kaart van heel Israël uitsteekt.
Van oorsprong komt Hamas voort uit een organisatie genaamd Al-Mujamma al Islami, een afsplitsing van de
Egyptische Moslimbroederschap. Deze club werd opgericht in 1978 door sjeik Ahmed Yassin die vanuit zijn
rolstoel de opdracht gaf tot het plegen van massamoorden op Israëlische burgers.
Syrische martelmachine
De Britse krant The Guardian publiceerde op 13 december 2011 een schokkend artikel over martelingen in
Syrische gevangenissen. Nadim Houry, de in Beiroet gestationeerde adjunct-directeur van Human Rights
Watch voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika, noemde honderden gevallen van marteling en van mensen
die na gevangenschap in lijkenzakken weer thuis zijn bezorgd. Een voormalig tractor chauffeur die vanuit
Syrië naar Libanon wist te ontsnappen, kon zich nauwelijks nog bewegen. Zijn rechterbeen was aangetast
door koudvuur, veroorzaakt door slagen met stokken en elektriciteitskabels op zijn voetzolen. Hij werd
geslagen en gemarteld en de ene keer aan zijn benen- en dan weer aan zijn polsen opgehangen. In de tijd
dat hij niet werd gemarteld, zat hij met 80 personen in een cel gepropt zonder ruimte om te zitten of te
slapen. Hij vertelde minstens 200 kinderen gezien te hebben waarvan sommigen niet ouder dan 10 jaar. Ook
waren er ouderen van in de 80 en iemand die ze met en tang zijn tanden uit zijn mond hadden getrokken.
Hij vertelde van gedwongen bekentenissen en van mensen van wie de vingers werden afgesneden met
messen en andere werktuigen. Sommigen kregen kokend water over zich heen, bij anderen werden de
vingernagels uitgetrokken of zelfs met elektrische boormachines bewerkt. Hij vertelde andere overlevenden
te hebben ontmoet die zijn ervaringen bevestigden. Duizenden Syrische gevangenen hebben de afgelopen
maanden de systematische wreedheid, van slachtingen en openbare executies meegemaakt. Een
voormalige pelotonscommandant in het leger vertelde officieren te hebben begeleid bij huis-aan-huis razzia’s
op zoek naar tegenstanders van het bewind van de Syrische leider Bashar-al-Assad in de plaats Homs.
“Wanneer ze de betrokken personen niet vonden dan verkrachtten ze de vrouwen of vermoordden de
kinderen”. Toen ze bij een huis aankwamen van een man die op de lijst van bezochten stond, maar deze
niet konden vinden, namen ze zijn zoon, onthoofdden hem en hingen zijn hoofd boven de deur van het
ouderlijk huis. Dit, zei hij, was wat hem had doen overlopen. De verklaringen van gedeserteerde militairen en
ambtenaren laten er geen twijfel over bestaan dat deze gruwelijkheden krachtens het regeringsbeleid
werden begaan.
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Duizenden Amerikaanse soldaten naar Israël voor grootste oefening ooit
Amerikaanse minister van Defensie maakt draai van 180 graden: 'Iran slechts enkele maanden verwijderd
van een kernbom, wat een rode lijn voor ons is'
Amerikaanse soldaat met op de achtergrond een THAAD
raketafweersysteem, dat in 2012 bij de massale oefening in Israël zal
worden ingezet.
In het voorjaar van 2012 zullen duizenden Amerikaanse soldaten naar
Israël worden gestuurd om deel te nemen aan de grootste gezamenlijke
oefening die beide landen ooit gehouden hebben. Afgelopen week
bezocht luitenant-generaal Frank Gorenc, commandant van de in
Duitsland gelegerde Derde Amerikaanse Luchtmacht, de joodse staat om
de puntjes op de i te zetten voor de plannen voor deze massale antiraketoefening, die tevens voorziet in de oprichting van een Amerikaanse commandopost in Israël en een
Israëlische commandopost op het hoofdkwartier van EUCOM in Duitsland.
Doel van deze commandoposten is een gezamenlijke vuist te kunnen maken tijdens een toekomstig
grootschalig conflict in het Midden Oosten. De VS zal THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) en
Aegis ballistische raketafweersystemen inzetten bij een gesimuleerde massale raketaanval op Israël. De
Amerikaanse systemen zullen samenwerken met de Israëlische anti-raketsystemen Arrow, Patriot en Iron
Dome.
Israël overweegt om in de komende maanden een vierde batterij Iron Dome afweerraketten te stationeren in
de buurt van Haifa, om de daar gebouwde olieraffinaderijen te beschermen. Aan het einde van 2012 moeten
in totaal drie extra Iron Dome systemen zijn ingezet. Langs de noordelijke en zuidelijke grenzen van Israël
zijn zeker 12 batterijen nodig. Tevens wordt verder gegaan met de ontwikkeling van het 'David's Sling'
afweersysteem tegen middellange afstandsraketten en kruisraketten, dat wordt gebouwd door de Israëlische
wapenfabrikant Rafaël. De eerste testen met deze nieuwe anti-raket raketten zijn succesvol verlopen. (1)
Defensie minister VS: Kernbom Iran rode lijn voor VS
Tegelijkertijd heeft de Amerikaanse minister van Defensie Leon Panetta in korte tijd een 180 graden
ommezwaai gemaakt ten aanzien van Iran. Nog geen drie weken geleden zei hij nog dat een militaire aanval
op de Iraanse nucleaire installaties geen enkele zin zou hebben en de ontwikkeling van een Iraanse
kernbom slechts een jaar zou vertragen. Vandaag zei hij in een interview met CBS echter dat Iran 'in een
jaar of mogelijk minder een bom kan bouwen', en dat dit 'een rode lijn voor ons is en duidelijk ook voor Israël.
Als het nodig is dan zullen we hier zeker iets aan doen.'
Het was voor het eerst dat Panetta niet langer het instellen van nieuwe sancties noemde als poging om het
Iraanse kernwapenprogramma alsnog stop te zetten, al voegde hij er wel aan toe dat de Amerikaanse
regering nog geen directe aanwijzingen heeft dat Iran definitief besloten heeft om een kernbom te bouwen.
Het was tevens voor het eerst dat Panetta impliceerde dat Amerika en Israël mogelijk samen militaire actie
zullen ondernemen als over enkele maanden blijkt dat de Iraanse bom onvermijdelijk is geworden, iets wat
steeds moeilijker wordt nu Iran in snel tempo zijn nucleaire installaties diep onder de grond 'begraaft'.
Nucleaire wapenwedloop
Eén van de redenen voor de drastisch koerswijziging van Washington is het feit dat Saudi Arabië heeft laten
weten dat nu naast Israël ook Iran kernwapens dreigt te krijgen, het land geen andere keus heeft dan
eveneens kernwapens te bouwen. De Turken hebben Obama dezelfde boodschap gegeven, waarmee een
nieuwe wapenwedloop in het Midden Oosten een feit zou zijn. Alleen militair ingrijpen in Iran zou deze
wedloop, die mogelijk desastreuze gevolgen zal hebben, nog kunnen voorkomen.
Ook de recent door Iran buitgemaakte RQ-170 stealth drone zou de Amerikanen hebben overtuigd van het
feit dat een militaire confrontatie met Iran niet meer te vermijden is. Daarnaast wordt gevreesd dat de dood
van de Noord Koreaanse leider Kim Jong-il en alle onzekerheid die dit met zich meebrengt ertoe zou kunnen
leiden dat de nieuwe en jonge leider Kim Jong-un besluit om de Noord Koreaanse betrokkenheid bij het
Iraanse kernwapen- en rakettenprogramma verder op te voeren. (2)
Xander - (1) Jerusalem Post, (2) DEBKA
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Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 8)
'En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten... een merkteken
gegeven wordt op hun rechterhand (/arm) of op hun voorhoofd...'
(Opb.13:16)
In deze tijd van ongekende technologische vooruitgang zijn er nogal wat
christenen die geloven dat het niet lang meer duurt voordat alle mensen
verplicht worden een geïmplanteerde microchip of een onzichtbare
barcode tatoeage op hun rechterhand of voorhoofd te accepteren. Velen
zijn ervan overtuigd dat iedere uithoek van deze wereld met deze moderne technieken zal worden bereikt
omdat dit in de Bijbel zou worden voorzegd. Er is echter een andere, meer logische verklaring voor het in
Openbaring 13 omschreven beruchte 'teken van het beest'.
Het 'teken van het beest' staat volgens Openbaring 13:17 gelijk met de NAAM van het Beest. Ten eerste
moeten we goed begrijpen dat in de Bijbel een 'naam' niet altijd een letterlijke naam is zoals wij in het
Westen kennen en begrijpen. In de Bijbel is iemands naam een referentie naar de aard, het karakter en de
opdracht / missie van degene die deze naam draagt. Het hoeft niet persé om een letterlijke naam te gaan
zoals in het Westen gebruikelijk is. Denk bijvoorbeeld aan de volgende omschrijvingen van Jezus:
'En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods'
(Opb.19:13)
'En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren'
(vs.16)
Daarnaast is er de bekende passage in het evangelie van Mattëus, afkomstig uit de profetie van Jesaja: '...
en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.' (1:23)\
In al deze passages zijn de namen die aan Jezus worden gegeven nooit letterlijke namen. Stel dat we
letterlijk aan de profetie van Jesaja zouden vasthouden, dan hadden we Jezus niet Yeshua maar 'Immanuël'
moeten noemen. Jozef en Maria noemden de Messias echter niet Immanuël en Jezus' vrienden noemden
hem niet 'het Woord Gods'. Natuurlijk niet, want dit zijn enkel titels en omschrijvingen die specifiek verwijzen
naar de aard en het karakter van Jezus; titels en omschrijvingen die in dit geval een 'belijdenis' zijn van het
geloof in de Messias. Immers: wij geloven dat Hij Immanuël is, dat God in Hem met ons is.
'Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men
noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.' (Jes.9:5)
Deze namen bewijzen dat Jezus de vleesgeworden God is, Die voor onze redding uit de hemel afdaalde en
in Maria verwekt werd door de heilige Geest. Hij is het 'Woord dat vlees is geworden' en dat 'onder ons heeft
gewoond' (Joh.1:14). Kortom, Zijn namen zijn een geloofsbelijdenis, een dogma en de bevestiging van de
leer van de Drie-eenheid.
Het beest wil groter zijn dan God
Kijken we op vergelijkbare wijze naar de naam van het beest dan zien we dat deze de naam van
'godslastering' (Opb.13:1) wordt genoemd. Bijbels gesproken is godslastering een anti-Jahweh of antiChristus 'belijdenis', waarbij aan het beest Messias-kenmerken worden toegedicht, de heilige Geest wordt
gelasterd en zowel het Kruis, het Woord als de Drie-Eenheid worden ontkend.
Satan maakte zich aan godslastering schuldig toen hij verklaarde 'ik zal aan de Allerhoogste gelijk worden'
(Jes.14:14). De duivel heeft altijd als God willen zijn en wil als gelijkwaardig of zelfs groter dan Jahweh
worden beschouwd. In de islam wordt de naam van Allah altijd in verband gebracht met de verklaring 'de
allerhoogste'.
De naam van het beest is in Openbaring 13 echter niet enkel een godslasterlijke naam, maar DE
godslasterlijke naam. Het is dus meest godslasterlijke naam van alle. Het beest beweert namelijk
eigenschappen te bezitten die alleen aan Jahweh, de God van de Bijbel, kunnen worden toegeschreven. De
'naam van het beest' is daarom een verklaring van het gelijkwaardig of groter willen zijn dan God en de
Messias. Bij de naam van het beest behoort dan ook een bepaalde doctrine, een leer en een bepaalde 'taal'
waarin iemand anders bóven Jahweh wordt gesteld en vereerd.
Belijdenis islam = ultieme godslastering in Bijbel
Behalve de Drie-Eenheid ontkent de islam ook de Goddelijke incarnatie van Jezus Christus als zijnde de
Zoon van God. Tevens ontkennen moslims zijn sterven aan het Kruis en zijn wederopstanding. De islam
heeft zijn anti-Jahweh en anti-Christus theologie zelfs in een specifieke geloofs'formule' of geloofsbelijdenis
gevat. Dit is de Shahadatan, de belangrijkste pilaar van de islam. In het Arabisch luidt deze: La ilaha il Allah,
Muhammadan Rasul-Allah, oftewel 'Er is geen god buiten Allah en Mohammed is de door Allah gezondene'.
De islam beweert dus dat Allah de enige ware god is en dat Mohammed zijn (laatste) boodschapper is.
Deze beide elementen vervullen perfect, beter dan welke geloofsbelijdenis dan ook, de Bijbelse
omschrijvingen van DE grootste godslastering. Ten eerste beweert de islam dat een andere god dan Jahweh
de enige ware god is. Ten tweede wordt Mohammed de positie gegeven die alleen Jezus de Messias kan
vervullen. Moslims omschrijven Mohammed als 'de perfecte mens', 'een genade voor de hele mensheid', 'de
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grootste van alle door God gezondenen', 'de genezer', 'de redder', 'de verlosser', 'de prins', 'de eerste', 'de
laatste', 'de boodschapper van de (veld)slag der laatste dagen' en 'de geprezene'.
'De geprezene' is absoluut geen omschrijving die op een gewoon mens van toepassing kan zijn, maar een
uitdrukking die alleen aan God toebehoort. Ondanks de essentiële godslasterlijke aard van de Shahadatan
wordt deze iedere moslim al vanaf de geboorte ingeprent. Het is de woordelijke uitdrukking van het zichtbare
teken dat iemand tot de islam behoort. Volgens de Bijbelse theologie is de Shahadatan echter de meest
godslasterlijke verklaring ooit.
Daarom verwijzen in de Bijbel het teken, de naam, het getal én het beeld van het beest naar de
onderwerping aan het beest: 'Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn
voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in
de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige
engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust,
dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier
blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.' (Opb.14:9-12)
Teken van het beest is bewuste keuze tegen Christus
Het teken van het beest is dan ook het symbool of het teken waarmee het komende koninkrijk van het beest
zal worden aangeduid. Door het dragen van dit teken zullen mensen zich identificeren met het koninkrijk van
het beest en met de regels en waarden van het anti-christelijke geloofssysteem van dit koninkrijk. Het 'teken
van het beest' krijgt iemand dan ook niet per ongeluk of toevallig. Het is juist een uiterlijk merkteken van
innerlijke overgave en onderwerping aan het beest, een teken waar men bewust voor moet kiezen.
De Bijbel maakt ondubbelzinnig duidelijk dat iedereen die ervoor kiest dit teken te dragen of te ontvangen de
eeuwigheid in de hel zal moeten doorbrengen. Iemand kan het teken van het beest niet ontvangen zonder
expliciet Christus te ontkennen. Bijbels gesproken is namelijk alleen het ontkennen of verwerpen van
Christus en het evangelie de reden waarom een persoon in de hel zal worden geworpen. Triest genoeg zijn
er mensen die, hoewel ze geen enkele ruimte in hun leven voor Christus hebben, zweren dat ze nooit en te
nimmer het teken van het beest zullen accepteren.
Het teken van het beest is echter geen 'achterdeurtje' dat door Satan wordt gebruikt om heimelijk Gods
wetten en de Bijbelse gerechtigheid te ontduiken en bij wijze van spreken zoveel mogelijk mensen de hel in
te 'lokken' zonder dat ze dit beseffen. Toch zijn er veel mensen die denken dat het teken van het beest
inderdaad op deze manier zal worden opgedrongen en ingevoerd. Het ontvangen van het teken van het
beest gaat echter gepaard met de gewillige acceptatie van en identificatie met de specifieke anti-Jahweh en
anti-Christus theologie.
Het teken: symbool van slavernij
Het Griekse woord Charagma, dat in de Bijbel wordt gebruikt voor het 'teken', betekent 'stempel, een
ingeprent (merk)teken'. Een volgeling van de antichrist zal dus iets dragen met daarop een speciaal stempel
of teken wat om de arm of het voorhoofd wordt bevestigd. In de tijd van Johannes werd het woord charagma
vooral gebruikt voor slaven en verwees het naar een 'symbool' of 'embleem' van dienstbaarheid, van
slavernij. Het teken van het beest is dus een symbool dat staat voor slavernij, voor het feit dat iemand een
meester toebehoort. Volgelingen gebruiken het symbool om hun trouw en verbondenheid aan deze meester
te laten zien.
Dit is heel goed toe te passen op de islam, aangezien moslims volgens de islamitische theologie 'slaven van
Allah' zijn. Islam is de religie van onderwerping. Islams volgelingen hebben de keuze om het embleem van
hun religie om hun voorhoofd of om hun arm te dragen. Westerse Bijbelanalisten denken dat het teken op (of
in) de rechterhand zal worden geplaatst. Het Griekse woord Dexios -vertaald met hand'- kan echter ook met
'de rechterkant' of 'rechterarm' of 'rechter schouder' worden vertaald.
De naam van het beest Allah
Verbazingwekkend genoeg is dit symbool of embleem -precies zoals de Bijbel voorzegd heeft- een gebod
van de profeet Mohammed zelf:
'Allah zal op de dag des oordeels een man van mijn volk boven de hele schepping stellen. Voor hem zullen
99 lijsten met zijn zonden worden gelegd. Iedere lijst is zo lang als het oog kan zien. Dan zal hem gevraagd
worden 'Ontken je één van deze (zonden)?' Dan zegt hij 'Nee, o heer'. Dan wordt hem gevraagd: 'Heb je
enige verontschuldiging?' Hij antwoordt: 'Nee, heer'. Dan wordt hem gezegd: 'Je hebt één goede daad
verricht, en daarom zal er geen veroordeling voor je zijn.' Dan wordt er een symbool/embleem getoond met
daarop de woorden 'Geen god dan Allah en Mohammed is zijn boodschapper'. Dan wordt hem gevraagd zijn
daden te tonen. Hij vraagt 'O heer, wat is dit teken bij deze lijsten?' Hem wordt verteld 'Je zal niet
veroordeeld worden. De daden worden in de ene hand en het teken in de andere hand gelegd. Dan zullen
de lijsten gaan zweven en zal het embleem (het teken) zwaarder wegen dan de lijsten.' (Tirmuthi 2639)
Samengevat: De naam van het beest zal uit verschillende variaties op de naam van Allah bestaan en om de
rechterarm of om het voorhoofd worden gedragen, als teken van onderwerping aan deze vreemde god.
Vanuit Bijbels oogpunt is de Shahadatan de ultieme godslastering. Deze banden worden door veel moslims
om hun hoofden en armen gedragen en vervullen dus naadloos de Bijbelse profetieën over het 'teken van
het beest'.
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Moslims krijgen teken van het beest uit de aarde
En mocht u nog twijfelen: zelfs het gedeelte in de Bijbel waar over het teken van het beest op het voorhoofd
of de arm wordt gesproken kan worden teruggevonden in zowel de Koran als de Hadith. Ook de islam kent
namelijk een 'beest uit de aarde', zoals dat in Openbaring 13:11 wordt beschreven. Terwijl in de Bijbel dit
beest kwaadaardig is, krijgt hij in de Koran juist de heilige opdracht om de islam te doen herleven en alle
ware moslimgelovigen aan hun voorhoofd te markeren! In de islamitische traditie zal dit beest in de laatste
dagen op aarde verschijnen: 'En als het woord aangaande hen is vervuld zullen wij een beest uit de aarde
doen voortkomen dat tegen hen zal spreken, omdat de mensheid geen geloof had in onze openbaringen.'
(Qur'an 27:82*)
Ook de Hadith verklaart dat 'de profeet van de islam verklaarde dat de eerste van de komende tekenen het
opkomen van de zon op de plek waar hij ondergaat is, en het oprijzen van het beest over de mensen. Welk
van deze (tekenen) ook het eerste gebeurt, het andere (teken) zal er vlak achter komen.'
Ziet u hoe Satan voor moslims alles omgekeerd heeft? Het beest dat uit de Aarde komt en volgens de Bijbel
kwaadaardig is, zal volgens de islam juist een teken aan de voorhoofden van alle ware moslimgelovigen
aanbrengen. Moslims willen juist dit teken van het beest ontvangen! Niet zo vreemd, want volgens de
islamitische traditie komt dit beest uit Mekka: 'De profeet nam mij mee naar een plek in de woestijn, bij
Mekka. Het was een droog stuk land omringd door zand. De profeet zei: Het beest zal uit deze plaats
verrijzen. Het was een heel klein gebied.'
De 'hoer': Niet het Vaticaan en ook niet de VS
Zoals de religie van de eindtijd uit Mekka is voortgekomen leert de islam dus dat 'het beest' eveneens uit
Mekka zal verrijzen. In de Bijbel wordt Johannes niet voor niets door een engel naar de woestijn
meegenomen om daar deze 'vrouw', deze 'hoer' op 'het beest' te aanschouwen, die dus naar alle
waarschijnlijkheid uit de woestijn van Arabië zal komen.
Jarenlang hebben veel kerken geleerd dat de in Openbaring genoemde hoer de Rooms Katholieke Kerk is,
het Vaticaan. Inmiddels zijn de meeste Westerse Bijbeluitleggers hier echter vanaf gestapt, en terecht. Toch
wisten ze nog niet met een goed en aannemelijk alternatief te komen. Een veelgehoorde moderne uitleg is
dat de hoer een soort politiek geaarde wereldgodsdienst is waarin alle grote religies in verenigd zullen
worden. Noch Rome, noch een verenigde wereldreligie voldoen echter aan de talloze Bijbelse
omschrijvingen van de 'hoer'.
De hoer moet namelijk banden hebben met Arabië, niet met Rome, New York of enig ander land. 'Babylon is
gevallen, is gevallen' (Jesaja 21:9). Exact dezelfde aankondiging vinden we terug in Openbaring 18:1-2.
Overigens gaat deze profetie niet over het huidige Irak (de locatie de oude stad Babylon), maar over het
mysterie Babylon. Het oude Babylonische rijk was slechts een voorafschaduwing van het Babylon in de
eindtijd. De namen die in deze profetie worden gebruikt liggen allen in Arabië! 'De Godsspraak (lett.'last')
over Dumah.' 'De Godsspraak tegen Arabië' (vs.13). 'zo zal de heerlijkheid van Kedar ten ondergaan'.
Dumah en Kedar (of Kidar) liggen in Arabië.
Babylon is een woestijn temidden van zeeën
Alle locaties die in Jesaja 21 worden genoemd bevinden zich in de woestijn van (Saudi) Arabië, het gebied
dat in Openbaring 17 wordt genoemd en omringd is door 'vele wateren'. In vers 1 staat letterlijk 'De
Godsspraak over de woestijn aan de zee', een woestijn temidden van zeeën en oceanen. Alle Arabieren
noemen Arabië dan ook Al-Jazeera Arabiya, letterlijk 'het woestijn eiland' of 'de woestijn aan de zee'.
Er wordt heel veel gegist naar de identiteit van het 'mysterie Babylon'. De één zegt dat het de Verenigde
Staten zijn en een ander houdt het toch op het Vaticaan. Niet één van deze versies wordt echter door
Bijbelteksten ondersteund. Veel uitleggers vormen en kneden de Bijbel echter op zo'n manier zodat deze
hun eigen versie en uitleg lijkt te ondersteunen. Glasheldere teksten zoals in Jesaja 21 -er staat immers
duidelijk 'een woestijn aan de zee'- worden hierbij gemakshalve 'vergeten' of bewust weggelaten. Dit zijn niet
de rivieren Tigris en Eufraat in Irak, maar een letterlijke woestijn die omgeven wordt door wateren: de
Perzische Golf, de Rode Zee en de Indische Oceaan (de kusten van Jemen en Oman).
'De zee' zou ook een verwijzing kunnen zijn naar een virtuele 'oceaan' van enorme 'verdoemde' zandvlakten.
De kameel wordt niet voor niets het 'schip' van de woestijn genoemd, vaak het enige bruikbare
vervoermiddel om de 'zee van zand' over te steken.
Messias strijdt tegen Arabië
Sommigen zouden kunnen zeggen dat de context van Jesaja 21 enkel historisch is en bijvoorbeeld slaat op
de Babylonische invasie. De meerdere verwijzingen in Jesaja naar Kedar, Temah, Dedan en Dumah zijn
echter moeilijk te negeren. Dumah ligt bij Medina in Saudi Arabië en wordt tegenwoordig Al Jandal*
(*onduidelijk) genoemd. Dumah, één van de zonen van Ismaël, wordt in Jesaja 21:11 in verband gebracht
met Edom en Seir. Kedar (/Kidar), één van Ismaëls zonen, is de lijn waar Mohammed van afstamt. Daarom
is het waarschijnlijk dat met de in vers 16 genoemde 'glorie van Kidar' Mekka wordt bedoeld.
In Jesaja 34 staat een cruciale tekst over de vernietiging van Edom, inclusief zijn olie. Het is onmogelijk om
Jesaja 34 in de historie te plaatsen, aangezien het doel van de vernietiging van Edom duidelijk omschreven
wordt, namelijk vanwege de allerlaatste strijd om Jeruzalem, waar de Heer Zelf aan deel zal nemen. Volgens
Habakuk 3 zal het gevecht van de Heer onder andere plaatsvinden in Midian, het huidige (Saudi) Arabië.
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Verder wordt in de Psalmen een letterlijke verwijzing naar Edom gegeven: 'Reken, o HERE, de kinderen
Edoms de dag van Jeruzalem toe; hun die zeiden: Breekt af, breekt af, tot op de grond ermee! Gij, dochter
van Babel, ter verwoesting bestemde...' (Ps.137:7-8)
Babylon (Arabië) verwoest in de eindtijd
Arabië is zonder twijfel de 'dochter van Babylon', want Nebunidis breidde het rijk van Babylon uit tot onder
andere Medina. Dit is een historisch goed gedocumenteerd feit, net zoals het feit dat de Babylonische
maangod door hem werd geïntroduceerd bij de Arabieren. Alle Oud Testamentische profetieën over de
uiteindelijke totale verwoesting van Babylon kunnen niet op de oude stad Babylon slaan, omdat deze stad
nog maar circa 500 jaar nadat de profetieën werden gegeven bewoond was, totdat het Parthische rijk het
overnam en de stad werd ontvolkt. Hierna kwijnde Babylon weg, maar onderging de stad nooit het lot van
een totale verwoesting zoals Sodom en Gomorra, toen er vuur uit de hemel regende, iets wat volgens vele
Bijbelse profetieën ook met Babylon zal gebeuren.
Over de verwoesting van het mysterie Babylon staat geschreven dat 'geen Arabier daar zijn tent zal opslaan
en geen herders daar zullen legeren' (Jes.13:20). Dit kan onmogelijk op Rome (/het Vaticaan) slaan
aangezien de Arabieren daar nog nooit hun tenten hebben neergezet. De vervulling van dit vers zal dus de
vernietiging van het moderne Babylon van de eindtijd zijn. Vers 9 geeft onmiskenbaar aan dat dit tijdens de
'dag des HEEREN' zal gebeuren, als de sterren en sterrenbeelden hun licht niet laten schijnen' (vers 10).
Met andere woorden: deze profetieën gaan niet over iets dat al is gebeurd, maar over zaken die nog moeten
gebeuren, in het allerlaatst der dagen - in deze eindtijd.
Xander
(1) Walid Shoebat:
* Teksten uit de Koran rechtstreeks vertaald uit het Arabisch. De Nederlandse -en andere WesterseKoranvertalingen zijn namelijk doelbewust sterk 'verzacht', om deze meer geaccepteerd te doen raken.

H1N1... Wat hangt er boven ons hoofd?
H1N1-virus onder de microscoop
Overheidsbezweringen op gespannen voet met de literatuur en de werkelijkheid
door Désirée L. Röver ⓒ 2009
medisch research journalist
Griep...
Wat is er in hemelsnaam gebeurd dat het woord ‘griep’ tegenwoordig de Pavlovreactie geeft van virusremmers en vaccinaties, in plaats van het onder de wol een
paar dagen met hete thee met citroen en honing ouderwets uitzweten van lijfelijke
en geestelijke toxinen?
Waarom zijn sinds de jaren rond 1970 griepvaccinaties ons zodanig in toenemende mate als ‘oplossing’
voorgeschoteld, dat deze praktische bloedvergiftigingen voor de meeste mensen nu een huishoudwoord
zijn? Waarom is de overheid er zo op gebrand om zoveel mogelijk Nederlanders vol te spuiten met deze
niet-geteste industriële geldmakers? VWS meldt zelfs op pagina 102 van het ‘Landelijk Draaiboek vaccinatie
Influenza A’: “De opkomstcijfers zullen sterk uitvergroot worden in media, zeker als deze laag zijn”...
Hoe kunnen we een overheid vertrouwen, die aankondigt te liegen?
Inleiding
Voor gezonde mensen is een virusinfectie zoals griep een uitstekende oefening voor het immuunsysteem.
Immers: waar koorts is, is leven! Nooit ziek te zijn, is geen bewijs van gezondheid, maar eerder het signaal
van een niet-functionerend immuunsysteem. Dat zijn de mensen die nooit ziek zijn, bij klachten meteen
vergevorderd kanker blijken te hebben, en drie maanden later zijn begraven.
Voor mensen met een falend immuunsysteem, of voor diegenen die al aan één of meer kwalen of (meestal
chronische) ziekten lijden, kan iedere infectieziekte -- inclusief influenza -- de druppel zijn die de emmer doet
overlopen. Maar ook dan hoeft er geen man overboord te zijn. Dr. Frederic Klenner heeft door zijn hele
loopbaan heen bewezen dat (intraveneuze) vitamine C het gevaar van iedere infectie kan beperken, en zelfs
ontdoen. Maar aangezien vitamine C niet patenteerbaar is, wordt deze belangrijke levensconforme stof in
het door Big Farma aangestuurde medisch curriculum belachelijk gemaakt, ontkend, en pro-actief aan
patiënten onthouden.
Van de gemelde H1N1-griepdoden bleken de meesten al belast met één of meer chronische ziekten of
aandoeningen. Wat hun ‘behandeling’ betreft, is een eerste belangrijke vraag: “Kregen zij koortsremmers
toegediend?”. Koorts is de primaire immuunreactie van het lichaam: een verhoogde lichaamstemperatuur
verhindert de virusreplicatie. Verlaag de koorts, en het virus wordt uitgenodigd zich ongeremd te
vermeerderen!
Bron en vervolg artikel: Desireerover.nl (met toestemming geplaatst)
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (10)
Het achtste en laatste wereldrijk zal volgens de Bijbel islamitisch van
aard zijn.
In de afgelopen 9 afleveringen hebben we een hele lading Bijbels
bewijs aangehaald waaruit blijkt dat in de allerlaatste fase van de
eindtijd God Zelf oorlog zal voeren tegen de islam. Deze letterlijke
profetieën uit het Oude Testament, die zonder uitzondering gaan over
Arabische en/of islamitische landen, kunnen nu worden toegepast op de allegorische passages in onder
andere het Nieuw Testamentische boek Openbaring, zodat er een compleet profetisch plaatje ontstaat van
de huidige en toekomstige gebeurtenissen in de 'eindtijd'.
Wat is de sleutel waarmee we deze allegorische passages kunnen uitleggen en waarmee we de Bijbelse
symboliek kunnen verklaren? De Bijbel staat vol met prachtige figuratieve teksten, historische verhalen,
poëzie en profetieën. Bijbelwetenschappers moeten dan ook over veel vaardigheden beschikken om hier
een juist begrip van te krijgen. Zo moeten ze kennis hebben van in de Bijbel gebruikte metaforen,
gelijkenissen, allegorieën, personificaties en symboliek, en niet te vergeten een grondige kennis van de tijd
(en cultuur) waarin de schrijvers van de Bijbelboeken leefden.
Maken zij hier geen voldoende studie van dan zijn hun Bijbelverklaringen en -uitleggingen te vergelijken met
die van een luie student die zegt dat 'het gedicht de betekenis heeft die ik er aan wil geven'. Maar zo werkt
het niet! Het 'gedicht' heeft namelijk alleen de betekenis die de schrijver eraan wilde geven. Het doel van
iedere Bijbelstudie moet dan ook een juiste uitleg zijn van de oorspronkelijke betekenis van iedere tekst en
passage die de schrijvers er aan wilden geven. De Bijbel is het via mensen geopenbaarde Woord van God,
en Hij wil dat we dat Woord begrijpen zoals Hij het bedoelde - niet de bedoeling die wij er aan zouden willen
geven door bijvoorbeeld onze eigen ideeën over de toekomst en de eindtijd erin te leggen.
Jezus voorkomt wereldregering
Daarom waarschuwt de Bijbel dat 'geen profetie der Schrift een eigenmachtige (privé / persoonlijke)
uitlegging toelaat' (2 Petrus 1:20). De Bijbel is constant en bevat geen met de tijd en heersende populaire
theologie veranderende betekenis. Zo hebben bijvoorbeeld de Protestantse kerken de laatste 500 jaar
volgehouden dat de 'antichrist' uit de Rooms Katholieke Kerk zal komen en/of dat we op de één of andere
manier een één-wereldregering zullen krijgen.
Hoewel het klopt dat er duistere en satanische krachten zijn die de wereld graag willen verenigen om zo hun
eigen doelstellingen te verwezenlijken, laat nauwkeurige bestudering van de Bijbel zien dat satan daar niet in
zal slagen. Deze theorie over een antichrist die de hele wereld zal overheersen is compleet verkeerd.
Tijdens de bouw van de toren van Babel, die satans eerste poging was om de wereld te verenigen en te
controleren, greep God in. Dit zal in deze eindtijd opnieuw gebeuren als Jezus Christus tussenbeide komt
om tijdens 'Armageddon' te verhinderen dat de antichrist een één-wereldregering -een islamitisch Kalifaatopricht!
Laat de Bijbel voor zich spreken
We moeten de Bijbel zijn eigen taal laten spreken. Laten we dus naar de symbolen kijken en daaruit de
sleutel verkrijgen die nodig is om de profetische eindtijdpuzzel te ontcijferen. Veel van de in Bijbelse tijden
gebruikte symbolen worden in diverse culturen in onze eigen tijd nog altijd heel goed begrepen. Omdat deze
voor veel Westerlingen echter niet eenvoudig te verklaren zijn, hebben we wat achtergrond informatie nodig.
Bergen zijn koninkrijken
In de Bijbel worden koninkrijken of (wereld)rijken vaak voorgesteld als bergen. 'En het zal geschieden in het
laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal
verheven zijn boven de heuvelen,' (Jesaja 2:2-4). Met andere woorden: Gods Koninkrijk zal heersen over
álle andere landen en koninkrijken. Deze symbolische taal is in het Oosten heel normaal, maar Westerse
onkunde en onbegrip hiervan hebben al voor veel verwarring gezorgd.
Zo wachten velen in het Westen nog steeds op de machtsgreep van de Katholieke Kerk. Rome is tenslotte
de 'stad op de zeven bergen (/ heuvelen)'? Maar luister nu eens naar één van de vele 'ik heb een droom'
toespraken van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad: 'Twijfel niet! Allah zal overwinnen, en de islam
zal de bergtoppen van de hele wereld veroveren.' Met deze bergtoppen bedoelde Ahmadinejad het Westen
en met name de Verenigde Staten en Groot Brittannië. Dit is de juiste uitleg van het in het Oosten volkomen
normale gebruik van het allegorische woord 'bergen'.
In veel Bijbelse passages wordt bevestigd dat met 'bergen' koninkrijken worden bedoeld: 'Mijn schapen
dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel; over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid
zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt' (Ezechiël 34:6).
In Daniël 2: 'Toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij
werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te
vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde'
(Daniël 2:35). De steen -dat is de Messias- zal dus de 'grote berg', het Koninkrijk van Christus, oprichten.
Deze 'berg' zal de gehele aarde 'vullen': dit Koninkrijk zal over de hele Aarde heersen.

Nieuwsbrief nr. 142 – 24 december 2011 - pag. 60

'Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wandelden de bergen in het hart van de zee.
Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid... Volken
woedden, koninkrijken wankelden, Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt' (Psalm 46:3-4+7). Deze teksten
zijn eenvoudig te begrijpen als voor 'bergen' koninkrijken wordt gelezen en voor 'wateren' volken, stammen
en talen. In Psalm 46 geeft de Bijbel nota bene zélf de verklaring voor wat 'bergen' en 'wateren' zijn, namelijk
volken en koninkrijken!
Jezus sprak over het geloof van een mosterdzaadje waarmee we 'bergen' kunnen verzetten. Bedoelde Hij
daar letterlijke bergen mee? Natuurlijk niet, dat zou onzin zijn. Hij duidde op overheden, landen en
koninkrijken. Dat was dan ook precies wat de discipelen en de eerste christengemeenten deden. Ze
veranderden het aanzien van het Midden Oosten omdat talloze mensen zich bekeerden tot het christelijke
geloof.
Wateren zijn volken
In Openbaring 17:15 staat eveneens uitgelegd dat 'wateren' en 'rivieren' staan voor volken: 'En hij (de engel)
zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en
talen'. De belangrijkste bron om te begrijpen wat met een woord of symbool wordt bedoeld is dus altijd de
tekst zélf. Soms wordt een tekst pas begrepen aan de hand van een andere tekst die elders in de Bijbel
staat.
'en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden
hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een dat
onverderfelijk is' (Dan.7:14). En: 'Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier tot de einden der aarde'
(Psalm 72:8). De zeeën en rivieren waar de Psalmist over spreekt zijn de door Daniël genoemde letterlijke
volken, natiën en talen. Hoewel andere termen worden gebruikt zeggen beide teksten dus hetzelfde.
Zo geldt het voor de hele Bijbel. Als u eenmaal gaat begrijpen wat met de gebruikte symbolen wordt
bedoeld, zijn de teksten ineens makkelijk te verklaren. Bovendien komt hun boodschap op deze manier altijd
overeen.
'Ik zal bergen en heuvels verschroeien en al hun gewas zal Ik doen verdorren; Ik zal rivieren tot land maken
en plassen zal ik doen opdrogen' (Jes.42:15).
'Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen; als gij
door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden' (Jes.43:2).
Wat is de dodelijk wond?
Naast bergen worden in de Bijbel ook 'hoofden' of 'koppen' gebruikt om koninkrijken aan te duiden: 'Hier is
het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn
het zeven koningen:' (Op.17:9-10a). Zowel een berg als een kop is dus een koninkrijk. Het is duidelijk dat
een koninkrijk wordt geregeerd door een koning (of een republiek door een president). Er staat niet voor
niets: 'ook zijn het zeven koningen'.
'En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas;' (Op.13:3a). Eén van de
koninkrijken wordt dus verwoest, maar komt later weer tot leven. Het koninkrijk kun je niet los zien van de
koning. De dodelijk wond van de kop is dus het einde van een koninkrijk.
Het beest en de bruid
Een onder christenen breed geaccepteerde uitleg is dat het 'beest' uit Openbaring een man is. Uit de Bijbel
blijkt echter duidelijk dat een enkelvoudige entiteit beslist niet op één persoon hoeft te slaan. Nog een
voorbeeld: 'Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is
gekomen en zijn vrouw (/bruid) heeft zich gereedgemaakt' (Op.19:7). De 'vrouw' of 'bruid' slaat hier op een
groot aantal mensen die uit verschillende volken en landen afkomstig zijn. Op dezelfde wijze
vertegenwoordigt 'het beest' uit Openbaring een volk, een groep volken of een imperium.
Het metaforische gebruik van 'beest' en 'bruid' komt overeen met de figuurlijke wijze van spreken die je in de
hele Bijbel terugvindt. Iedere keer als Daniël (hoofdstuk 7, 11, 19, 23) het woord 'beest' gebruikt bedoelt hij
een imperium, een rijk, een heerser of meerdere heersers, die door hem als 'hoornen' (op de kop van een
beest) worden voorgesteld. Hetzelfde geldt voor 'het beest dat uit de aarde' komt. Daar worden eveneens
heersers mee aangeduid: 'die grote dieren (rijken), die vier, zijn vier koningen (hoornen) die uit de aarde
zullen opkomen;' (Dan.7:17)
Een 'beest' in de Bijbel staat altijd voor een 'menigte', voor 'volken en talen' die een valse religie en hun
leiders (de hoornen) achterna lopen. 'Het beest' en de 'valse profeet' staan dus voor een imperium en zijn
leider, die na de terugkeer van Jezus Christus in het vuur zullen worden gegooid (zullen worden verwijderd /
vernietigd).
Tegengestelde koninkrijken
Vanuit de Bijbel weten we dat satan als God wil zijn en met zijn eigen koninkrijk over de hele aarde wil
heersen. Met dit in gedachten wordt een islamitische herleving -waar satan zoveel mogelijk mensen toe
probeert te verlokken- een heel plausibele verklaring. De 'bruid' in de Bijbel is door Jezus Christus verzoend
met God en is het onderwerp van Zijn eeuwige liefde. Daarentegen wil de duivel zijn koninkrijk enkel
gebruiken om te vernietigen. Met andere woorden: beide koninkrijken hebben twee totaal tegenovergestelde
doelstellingen.
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Net zoals de bruid wacht op de komst van de Bruidegom wacht de islam op zijn grote leider, de Mahdi, die
de moslims in de voetstappen van zijn voorganger Mohammed zal leiden. Het beest uit openbaring 13 zien
we dan ook 'wachten' om het hiervoor verschenen eerdere beest, wiens dodelijke gewond genas, te volgen.
Naam = eigenschappen
In de Bijbel wordt de term 'naam' als een geloofsbelijdenis gebruikt. In Psalm 83:16 staat bijvoorbeeld: 'opdat
zij uw naam zoeken, o HERE'. De Bijbel geeft ons niet de letterlijke Naam van God, maar de definitie of
betekenis van Zijn Naam, bijvoorbeeld Immanuël, wat 'God met ons' betekent. 'Want een kind is ons
geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem
Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst' (Jes.9:5). Dit zijn geen letterlijke namen
van God, maar Zijn eigenschappen.
In de oosterse wereld staan namen dus altijd voor eigenschappen en/of een (geloofs)belijdenis. Het zijn
omschrijvingen van de aard van een bepaald persoon. Op dezelfde wijze is de 'naam (of het getal) van het
beest' een godslasterlijke verklaring waarin iemand anders in de plaats van Gods Zoon wordt vereerd. Dit
begrijpen is van cruciaal belang, omdat de 'hoer' in Openbaring eveneens bepaalde 'namen' op haar
voorhoofd heeft, die niets anders dan godslasterlijke verklaringen en belijdenissen zijn.
Hetzelfde geldt voor de volgelingen van de antichrist. Zij zullen volgens de Bijbel ook een godslasterlijke
naam = verklaring op hun voorhoofd en/of hand (lett. 'arm') hebben - precies wat in deze tijd veel moslims
doen met hun hoofd- en schouderbanden met daarop hun gelofte van trouw aan Allah.
De Draak en het Beest
Volgens de Bijbel is de draak niemand minder dan satan zelf: 'En de grote draak werd (op de aarde)
geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op
de aarde geworpen en zijn engelen met hem' (Op.12:9).
'En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien
horens, en op zijn koppen zeven kronen' (Op.12:3).
In het boek Openbaring geeft de apostel Johannes ons een zeer levendige beschrijving van het beest in de
eindtijd: 'En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en
het had zeven koppen en tien horens' (Op.7:3). De zeven koppen zijn zeven imperiums die in de loop van de
geschiedenis hebben bestaan. Zoals gebruikelijk verklaart de Bijbel zélf deze allegorische passages: 'Hier is
het verstand dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn
het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij
komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de
zeven (KJV: 'hij behoort tot de zeven') en het vaart ten verderve' (Op.17:9-11).
Er zijn meerdere redenen waarom Openbaring 17 niet over de Roomse Kerk of over de Europese Unie kan
gaan, maar wel over het islamitische rijk. De zeven hoofden, die zeven bergen en zeven koningen worden
genoemd, zijn niet Rome of het Vaticaan. Veel christelijke kerken in het Westen leren nog altijd dat dit een
verwijzing naar Rome ('de stad op zeven heuvelen') is. In de eigenlijk context is deze verklaring echter
uitgesloten. Immers, hoe kan Rome nu op zeven bergen zitten die tevens zeven koningen zijn, elk met een
godslasterlijke naam erop? Een poging om in deze passage een verwijzing naar Rome te zien is gebaseerd
op een slordige en onverantwoordelijke tekstinterpretatie.
Acht imperiums
Deze passage laat zien dat er op het moment van de terugkeer van Jezus Christus in totaal 8 'beest'koninkrijken zullen zijn geweest. Het achtste imperium zal door de antichrist ('het beest dat was en niet is, is
zelf de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve') worden geleid. Hoe kunnen we
ontdekken waar het laatste koninkrijk van de antichrist uit zal bestaan?
In de tekst staat duidelijk dat vijf imperiums tijdens de tijd van Johannes al waren gevallen. Dit waren
achtereenvolgens Egypte, Assyrië, Babylonië, Perzië en Griekenland. Eén 'berg', dus imperium, bestond op
dat moment nog: het Romeinse rijk. Het doel van het noemen van deze specifieke, reeds gevallen
imperiums is laten zien waar het zevende, en na diens wederopstanding tevens het achtste imperium uit zal
bestaan.
Het vers laat duidelijk zien dat het achtste imperium een herleving van het zevende imperium zal zijn. Het
zevende rijk is dus na Johannes gekomen, maar zal op zeker moment weer ophouden te bestaan. In de
eindtijd zal dit imperium echter voor zeer korte tijd terugkeren op het wereldtoneel en het achtste imperium dat van de antichrist- worden.
Géén hersteld Romeins Rijk
Aangezien het zevende imperium in Johannes' dagen nog niet bestond, kan het laatste, achtste imperium,
dat van de antichrist, NIET het herstelde Romeinse Rijk (de EU en/of het Vaticaan) zijn, maar zal dit rijk
(delen van) álle zeven imperiums omvatten. Als we in onze tijd nog het achtste imperium moeten krijgen, wat
was dan het zevende?
Nogmaals: de in het Westen meest gehoorde verklaring is dat het rijk van de antichrist het herstelde
Romeinse Rijk zal zijn. Probleem: Rome wordt in de Bijbel duidelijk het zesde imperium genoemd, niet het
zevende. Als Rome, het zesde imperium, herleeft als het zevende, waar blijft dan het achtste rijk? Krijgen we
soms een derde herleving van het Romeinse Rijk?
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Nee! Deze uitleg wordt noch door de Bijbel, noch door de geschiedenis, noch door een gezonde
tekstverklaring ondersteund. Desondanks wordt dit enorme probleem door de meeste Westerse
Bijbelprofetie uitleggers compleet genegeerd.
Alle rijken heersten over Jeruzalem
En dan is er nog een heel belangrijk punt: alle zes voorafgaande imperiums overheersten het Midden
Oosten, inclusief Jeruzalem. We moeten niet vergeten dat de Bijbel geheel en al geconcentreerd is op Israël
en Jeruzalem, niet op Amerika, noch op Europa! In heel de Bijbel zien we dat (het letterlijke) Jeruzalem het
centrum van de aarde is. Alle profetische teksten moeten dan ook in deze context worden gelezen, een punt
dat niet genoeg benadrukt kan worden willen we een juiste visie op de eindtijd krijgen. Verklaringen die een
hersteld Romeins Rijk, de EU, in het centrum van de eindtijd stellen, zijn dan ook vreemd aan de Bijbel en
moeten daarom van de hand worden gewezen.
Derde punt is dat ieder genoemd rijk het hieraan voorafgaande rijk vernietigde of absorbeerde. Alle zes in de
Bijbel genoemde imperiums voldoen aan deze eisen: ze heersten over Jeruzalem, én ze vernietigden het
voorafgaande heersende imperium, of slokten dit op. Het Egyptische rijk heerste over heel Egypte maar ook
Israël. Het Assyrische rijk versloeg de Egyptenaren en heerste vervolgens over grote delen van het Midden
Oosten, inclusief Israël. De Assyriërs werden op hun beurt verslagen door de Babyloniërs, die een nóg
groter rijk kregen. Ook zij heersten over Israël.
Het zevende en achtste rijk
Na de Babyloniërs kwamen de Perzen, de Grieken en vervolgens de Romeinen. Het Romeinse Rijk was het
zesde rijk. Door wie werden zij uiteindelijk verslagen? Wat was het zevende imperium, dat het overgebleven
Oost Romeinse Rijk versloeg en eveneens over Israël en Jeruzalem heerste, en dat in de eindtijd het laatste,
achtste imperium van de antichrist zal worden? Dat waren de Ottomaanse Turken, oftewel: de moslims.
Xander
(1) Walid Shoebat
Vorige delen:
26-06: Deel 1 - 27-06: Deel 2 - 30-06: Deel 3 - 03-07: Deel 4 - 05-07: Deel 5
08-07: Deel 6 - 14-07: Deel 7 - 16-08: Deel 8 - 24-09: Deel 9 (al eerder geplaatst)

Openlijke uitroep en misleiding: ‘Lucifer de schepper’
gfol openly call lucifer the creator
Een waarschuwing voor wat afkomstig is van deze organisatie (GFOL).
Lucifer is NIET de ‘prachtige entiteit’ wanneer je dat gelooft. Hij is een
leugenaar en een bedrieger vanaf het begin; wend je tot de ene ware God in
de hemel, en Jezus (Yeshua).
Vertaald fragment
Galactic Federation of Light roept openlijk uit dat Lucifer onze schepper zou zijn.
Dit is totaal in lijn met de New Age misleiding, de New Agers die volkomen mind controlled zijn. Laat je niet
in met deze misleiding! Sla de echte liefde die je aangeboden wordt door de ene ware Schepper niet af.
Wanneer je je inlaat met deze demonische misleiding van de gevallen engelen en Lucifer, kies je onheil. Je
zal dan oogsten wat je gezaaid hebt, waarvoor je gekozen hebt.
Galactic Federation of Light vertelt o.a. dat zij achter de schermen werken… en dat zij hun koninkrijk op
deze aarde zullen vestigen om uiteindelijk de Nieuwe Wereld Orde tot stand te brengen.
Maak verstandige keuzes! Wanneer je kiest voor Lucifer en zijn NWO steunt en de dood en verwoesting van
deze planeet….. Als je denkt dat je ‘escendeert in betere tijden’, is het tijd dat je wakker wordt. Dan zit je in
grote problemen. Keer het de rug toe, ren er van weg… er is niet veel tijd meer.
Gods zegen!
Je kunt deze video ook bekijken op
http://www.youtube.com/user/Heiscoming11?feature=mhee#p/a/u/0/9JRF5KQ2Z60
Lucifer is de naam die refereert aan de Duivel of Satan voordat hij uit de hemel
werd geworpen. (http://en.wikipedia.org/wiki/Lucifer)
[1]
Satan, who in Milton's Paradise Lost is also called Lucifer, on his way to bring
about the downfall of Adam. Gustave Doré's illustration for Paradise Lost, Book
III, lines 739–742 by John Milton.
(The light within the darkness) The time of redemption is at hand. What path will
you choose?
http://www.youtube.com/watch?v=E3Y8mxKVo70&feature=related
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Wetenschappers: Lijkwade van Turijn is bovennatuurlijk
Italiaanse overheidswetenschappers hebben naar eigen zeggen bewijs
gevonden dat de afbeelding op de lijkwade van Turijn is gevormd tijdens een
bovennatuurlijke gebeurtenis.
Na jarenlange pogingen om de kleurstelling op de lijkwade na te bootsen is een
gelijksoortige afbeelding gecreëerd door de wetenschappers. Dat meldt The
Independent.
Ze wisten het effect alleen te bereiken door hetzelfde soort linnen te
verschroeien met ultraviolette lasers, waardoor de argumenten van ander
onderzoek dat de lijkwade van Turijn middeleeuws bedrog zou zijn worden
ondermijnd.
Dergelijke technologie lag ver buiten het bereik van middeleeuwse vervalsers die door veel experts
verantwoordelijk worden gehouden voor de fameuze relikwie binnen het christendom, aldus onderzoekers
van het Nationale Agentschap voor Nieuwe Technologieën, Energie en Duurzame Economische
Ontwikkeling (Enea). Volgens het katholieke geloof is de lijkwade het kleed waarin Jezus werd gewikkeld
nadat hij aan het kruis was gestorven.
“Een korte en intense bundel UV-straling geeft het linnen een kleur die exact lijkt op de vreemde
karakteristieken van de afbeelding van een lichaam op de lijkwade van Turijn,” zeiden ze. Het rapport van
het Enea is duidelijk: “Deze kracht kan niet worden gereproduceerd door welke normale UV-bron dan ook.”
In een verklaring zei hoofd van het onderzoeksteam Dr. Paolo Di Lazzaro: “Als de resultaten van ons
onderzoek een filosofisch of theologisch debat uitlokken laten we deze conclusies over aan de bevoegde
deskundigen.”
“De afbeelding is gevormd door een bundel UV-energie die zo intens is dat het bovennatuurlijk moet zijn
geweest,” zei professor Scheikunde Luigi Garlaschelli van de Universiteit van Pavia in Italië.
Bron: Independent.co.uk

IBM: "Over vijf jaar kunnen we gedachten lezen"
De Amerikaanse informaticareus IBM voorziet tegen 2017 de komst van
toestellen die gedachten kunnen lezen, en zelfs mensen kunnen herkennen
aan de hand van die gedachten.
"Van Houdini tot Luke Skywalker over X-Men, gedachten lezen is altijd al
een van de grootste wensen van scifi-amateurs geweest, een wens die
weldra werkelijkheid kan worden", zegt IBM in zijn jaarlijkse voorspellingen voor de toekomstige technologie
over vijf jaar.
"De onderzoekers van IBM maken deel uit van degenen die de manier bestuderen om je hersenen aan uw
elektronische apparatuur te koppelen, of dat nu je computer of smartphone is", luidt het.
Toepassingen
Een van die toepassingen bijvoorbeeld is dat een telefoongebruiker door enkel te denken aan een persoon
zijn toestel het overeenkomstige nummer vormt. Paswoorden, zo verzekert het bedrijf, zullen vervangen
worden door biometrische identificatie, gezichts- of stemherkenning.
"Stel je voor je kan in alle veiligheid geld uit de muur halen door enkel maar je naam te zeggen of in een
kleine sensor te kijken die je netvlies herkent, voorspelt IBM. (belga/sam)
20/12/11 18u57
http://www.hln.be/hln/nl/4124/Multimedia/article/detail/1365898/2011/12/20/IBM-Over-vijf-jaar-kunnen-wegedachten-lezen.dhtml

Lees ook: Intel werkt aan computer die onze gedachten leest

Lees ook: Gedachten lezen, een nieuwe 'babypower'

Lees ook: Onderzoekers zetten hersenactiviteit om in beeld

Lees ook: "Forever 21 verstopt religieuze boodschappen in kledij"

Lees ook: Kan jouw hond gedachten lezen?

Lees ook: Koptelefoon kan je gedachten lezen en omzetten in woorden

Lees ook: Intel stelt software voor die gedachten kan lezen
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Mens kan supergeheugen krijgen
Op de Amerikaanse Baylor Universiteit is onderzoek gedaan naar een gen
dat een supergeheugen kan veroorzaken. Er zou een molecuul in mensen
'aangezet' kunnen worden, waardoor we veel meer kunnen onthouden.
Het onderzoek is gedaan bij muizen. Wanneer een molecuul, PKR
genaamd, genetisch onderdrukt wordt, ontstaat er een reactie waarbij de geheugencentra in het brein
efficiënter worden. Volgens de onderzoekers zou dit bij mensen niet anders werken.
Na de genetische manipulatie waren de muizen veel beter in staat om dingen te herinneren. Patronen die ze
moesten herhalen, werden al bij de eerste poging goed gedaan. De 'normale' muizen hadden dagen nodig
om dergelijke puzzels op te lossen.
Het is nog de vraag of het veilig is om zo een molecuul genetisch te veranderen. De muizen in het
onderzoek vertonen tot nu toe nog geen ziekteverschijnselen.
Genetische modificatie van de mens
Als de informatie over genetische modificatie techniek door de overheid en academische werelden een
indicatie is, dan is niet alleen de politiestaat hier, maar staat ook de wetenschappelijke dictatuur om de hoek.
Het is een indicatie van een tot stand komen van een fusie tussen technologie en genetica.
De huidige plastische chirurgie zal hier niets bij vergeleken zijn.
De nieuwe technologie zal, wanneer het naar voren komt, alles in onze samenleving veranderen zoals we
het nu kennen. ALLES, niet alleen industrieën, niet alleen de economie…. alles. Dit houdt zelfs onze
moraliteit in; deze verschuiving in moraliteit wordt de ‘nieuwe ethiek’ genoemd. Deze rechtvaardigt abortus
en zelfs kindermoord onder de noemer ‘sociale biologie’ en ‘familie planning’.
Er is geen twijfel over het feit dat de wereldbevolking wordt klaargestoomd voor een eugenetica op basis van
de toekomst. Na jaren van non-stop televisie, media herhaling, en ‘deskundigen’ die de zogenaamde
voordelen van het samenvoegen van mens en machine promoten, zal de wereldbevolking graag in deze
toekomst marcheren.
Bron: Powned.tv - Activistpost.com
Vertaald: Marion - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

‘Lovejoy’ 2012 voorteken: 13e eeuwse profetie over een komeet die grote verwoestingen aankondigt?
24 december 2011
“Een komeet zal worden gezien in de hemel - een ster, dat wil zeggen, met een
staart of aanhangsel - en deze verschijning zal verwoestingen en tumulten en
zware strijd betekenen, en het onthouden van regen en droogte van de aarde,
en machtige gevechten, en de stroming van bloed op de aarde van het Oosten,
en van over de rivier Harbor zal het tot het einde van het Westen reiken. En de
werkelijk rechtvaardigen zullen worden onderdrukt en zullen vervolgingen lijden,
en het huis van gebed zal worden vernietigd." - Perigord van St. Denis 12e eeuw
Miraculeus
Duidelijk zichtbaar in de hemel, zou komeet Lovejoy naar verwachting worden vernietigd door de zon, maar
dook op miraculeuze wijze aan de andere kant op na het passeren van de zonnecorona. Het miste de zon
op slechts 200.000 kilometer, wat misschien veel lijkt, maar de temperaturen onderweg waren ongeveer 1,5
miljoen graden Celsius.
De komeet werd ontdekt door de Australische Terry Lovejoy aan het begin van deze maand, en wordt
ongeveer een halve kilometer in doorsnee beschouwd.
20 december 2011 – SPACE
Lovejoy, de enige komeet bekend, omdat het een dichte nadering tot de Zon heeft overleefd. Space Weather
zegt: "De bekende astronoom John Bortle dringt er bij de waarnemers (vooral op het Zuidelijk halfrond) op
aan te beginnen met het zoeken naar de heldere staart van komeet Lovejoy bij zonsopgang. De staarten van
enkele van de belangrijkste ‘zon-weidende’ kometen zijn buitengewoon helder. Komeet Lovejoy's
verschijning is zo bizar tot op dit moment, dat het moeilijk is om gewoon te anticiperen op wat er kan
gebeuren... met inbegrip van de precieze vorm van de staart kan het ontrollen in de ochtendhemel. De
zichtbaarheid van de staart zou de komende dagen kunnen verbeteren als de komeet zich van de zon
verwijdert en de hemel achtergrond dienovereenkomstig donkerder wordt. Sterrenwachten moet alert zijn
voor deze zeldzame verschijning.”
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Eerste kwartaal 2012: een dodelijke cocktail?
Nog nooit in de recente geschiedenis van de mensheid zijn er zo veel elementen
tegelijk aanwezig geweest om in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar te
fungeren als een dodelijke Molotov cocktail.
Op een bepaalde manier is de situatie van nu te vergelijken met die van vlak
voor Pearl Harbour. Japan werd systematisch afgesneden van toevoer van olie
en andere grondstoffen die het land heel hard nodig had. Zonder deze
grondstoffen was het land ten dode opgeschreven, net zoals zal gebeuren met Iran als de economische
sancties zullen worden doorgevoerd. Iran is het derde grootste olie exporterende land ter wereld en heeft de
inkomsten uit de olie nodig. Ongeveer 30% van de Iraanse olie wordt overigens geleverd aan Europa.
Pas geleden heeft Rusland aan Syrië 72 van de meest dodelijke afweerraketten ter wereld geleverd, de
Yakhont of 3M55 raketten. Deze raketten, die zijn bedoeld als bescherming tegen aanvallende schepen, zijn
niet te stoppen. Syrië staat op de loonlijst van Iran, dus als Syrië deze raketten heeft, heeft ook Iran deze tot
haar beschikking. Het enige wat nodig is, is om één van deze raketten af te vuren op een vliegdekschip
zoals de George H.W. Bush. Deze zal niet alleen naar de bodem van de zee verdwijnen met haar 6.000
duizendkoppige bemanning, maar heeft ook talloze kernwapens aan boord om nog maar te zwijgen van haar
nucleaire reactoren.
Dus wat gaat Iran doen, als het volkomen met haar rug tegen de muur staat? In feite is het afsnijden van de
Iraanse olie export niets meer of minder dan een oorlogsverklaring. Een oorlog die in feite al begonnen is.
De diverse explosies die eerder in Iran plaatsgevonden hebben, zijn absoluut geen ongelukken.
Daarnaast is er geen enkele manier waarop de economische crisis kan worden opgelost. De situatie is vele
malen erger dan in 2008/2009. Bovendien was er in die tijd nog geen sprake van een Europese crisis. Voeg
daarbij waarschijnlijk exploderende olieprijzen door de boycot van Iran en het spel kan beginnen.
Chaos, dat is wat er op het programma staat. Het is geen toeval dat er in Amerika een wet wordt
doorgedrukt die het leger de mogelijkheid geeft om iedereen, die wordt bestempeld als een vijand van de
staat, op te pakken, te martelen en zonder vorm van enig proces vast te houden of te laten verdwijnen. Ook
de internetcensuur komt met de dag dichterbij! Ook hier in Nederland zullen websites straks van de ene op
de andere dag verdwijnen.
Waar we het hier over hebben is een lang van te voren geplande operatie. ‘Ordo ab Chao’. Eerst de
geweldige chaos waaruit vervolgens de Orde, de Nieuwe Wereld Orde zal verrijzen, waarbij de
overgebleven mensen voor altijd gechipte slaven zullen zijn. Onzin?
Dit is wat Winston Churchill had te zeggen tegen de pers in 1922:
"From the days of Sparticus Wieshophf, Karl Marx, Trotski, Belacoon, Rosa Luxenberg, and Ema Goldman,
this world conspiracy has been steadily growing. This conspiracy played a definite recognizable role in the
tragedy of the French revolution. It has been the mainspring of every subversive movement during the 19th
century. And now at last this band of extraordinary personalities from the underworld of the great cities of
Europe and America have gripped the Russian people by the hair of their head and have become the
undisputed masters of that enormous empire."
Woodrow Wilson, de 28ste president van de Verenigde Staten:
“Since I entered politics, I have chiefly had men's views confided to me privately. Some of the biggest men in
the U.S., in the field of commerce and manufacturing, are afraid of somebody, are afraid of something. They
know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so
pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it.”
Benjamin Disraeli, Engelse minister president in 1841:
"The world is governed by very different personages from what is imagined by those who are not behind the
scenes."
Henry Ford in 1936:
"It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they
did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.”
Ook in 1936, Jospeh Kennedy, de vader van John F. Kennedy:
“Fifty men have run America, and that's a high figure.”
De Amerikaanse opperrechter Felix Frankfurter:
“The real rulers in Washington are invisible and exercise power from behind the scenes.”
In een brief uit 1933 schreef president Franklin D. Roosevelt het volgende:
“The real truth of the matter is, as you and I know, that a financial element in the large centers has owned
the government of the US since the days of Andrew Jackson.”
President James Garfield in 1881:
"Whoever controls the volume of money in our country is absolute master of all industry, and commerce ...
and when you realize that the system is very easily controlled, one way or another, by a few powerful men at
the top, you will not have to be told how periods of inflation, and depression originate."
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Een lid van het Amerikaanse congres, Louis McFadden waarschuwde in 1932:
"When the Federal Reserve Act was passed, the people of these United States did not perceive that a world
banking system was being set up here. A super-state controlled by international bankers and international
industrialists acting together to enslave the world for their own pleasure".
En deze super politiestaat komt nu met de dag dichterbij. Dingen gaan nu in een stroomversnelling. En het
merendeel van de mensen slaapt nog rustig verder, gemanipuleerd en misleid door de main stream media
en onze overheid…
Zie ook:
Rense & Celente - Criminals Own The Government
http://www.youtube.com/watch?v=eoDsddCHOAY&feature=player_embedded#!
Congress Declares 'Offensive' War on the Internet in NDAA
http://www.youtube.com/watch?v=EHY4kNCLqQw&feature=uploademail
The Coming Of the U.S. Holocaust
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PofIOUs0SXo
Bron: Nujij.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

De top 11 van gevallen leiders in 2011
Thomas van der Kolk − 24/12/11
Een gewonde Moammar Kadaffi bij zijn arrestatie, kort voordat hij overleed. © ap
In het jaar 2011 kwamen er heel wat leiderschappen ten einde. Van de
omverwerping van totalitaire regimes, tot het overlijden van een ‘grote
roerganger’. Sommige wereldleiders zitten nog altijd in het zadel, maar minder
stevig dan voorheen, door aanzwellende protesten. Geen betere manier dus om
het buitenlandjaar 2011 af te sluiten met een top 11 van ‘gevallen leiders’.
- Hosni Mubarak
- Silvio Berlusconi © ap
- Vladimir Poetin © epa
1. Moammar Kaddafi (Libië)
‘Ik blijf hier en ik zal sterven als martelaar’, zei de Libische leider Moammar
Kaddafi in een furieuze toespraak op 22 februari. De Arabische Lente bleek na
Egypte en Tunesië ook zijn land in de greep te hebben gekregen. De protesten
verspreidden zich van Benghazi in het oosten naar de hoorstad Tripoli in het
westen. De NAVO mengde zich in de strijd en bood de opstandelingen
luchtsteun. Op 27 juni werden er internationale arrestatiebevelen tegen Kaddafi
en zijn zoons uitgevaardigd. In augustus werd het bolwerk van Kaddafi veroverd
en sloeg de Libische leider op de vlucht. Uiteindelijk werd hij op 20 oktober
gedood in Sirte. Libië wordt nu geleid door de Nationale Overgangsraad (NTC).
2. Hosni Mubarak (Egypte)
Een andere leider die als gevolg van de Arabische revolutie keihard van zijn
voetstuk viel is Hosni Mubarak. Wekenlang was de wereld in de ban van de
massale protesten op het Tahrirplein in hoofdstad Caïro, die tot doel hadden om
zijn regime omver te werpen. Mubarak weigerde aanvankelijk op te stappen. De
toezegging dat hij zich niet herkiesbaar stelde bij de volgende verkiezingen, was voor de demonstranten niet
voldoende.
Op 11 februari vluchtte Mubarak naar de badplaats Sharm el-Sheikh, en maakte vice-president Omar
Suleiman bekend dat hij de macht alsnog had overgedragen aan het leger. Later in het jaar kwam het
opnieuw tot protesten op het Tahrirplein, omdat er onvrede was over het uitblijven van grote hervormingen.
En Mubarak? Die zagen we in de zomer in een ziekenhuisbed in een kooi in een rechtbank. Hij verkeert in
slechte gezondheid en staat terecht voor een reeks van aanklachten, waaronder machtsmisbruik.
3. Kim Jong-il (Noord-Korea)
Op 19 december waren de straten van Pyongyang het decor van huilende mensenmassa’s: de
staatstelevisie had – middels een eveneens huilende nieuwslezer – bekendgemaakt dat Kim Jong-il de
Geliefde Leider, de Generaal, twee dagen eerder was overleden. Het regime van de opperbevelhebber van
de Noord-Koreaanse strijdkrachten was ten einde. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Kim Jong-un. De
verwachting is dat die het beleid van zijn vader zal voortzetten: het land met ijzeren vuist regeren, regelmatig
ruzie maken met Zuid-Korea én – middels het omstreden kernwapenprogramma - met de rest van de wereld.

Nieuwsbrief nr. 142 – 24 december 2011 - pag. 67

4. Zine El Abidine Ben Ali (Tunesië)
Zine El Abidine Ben Ali kan over de gevolgen van de Arabische lente meepraten. In zijn land begonnen de
massale volksprotesten die tot doel hadden om de zittende regeringen onvrede te tonen. Op 14 januari
ontvluchtte hij zijn land en kwam in Saoedi-Arabië terecht. Op 17 februari werd bekend dat hij in een
ziekenhuis is opgenomen. Daar zou hij in een coma zijn beland. Hij wordt onder meer door Interpol gezocht,
maar Saoedi-Arabië weigert hem uit te leveren.
5. Laurent Gbagbo (Ivoorkust)
Laurent Gbagbo verloor vorig jaar de presidentsverkiezingen in Ivoorkust van zijn tegenstander Alassane
Ouattara, maar weigerde op te stappen. Dit leidde tot een explosie van geweld in het land. Ongeveer 3.000
mensen werden tijdens de onlusten gedood. Het ICC houdt Gbagbo hiervoor mede-verantwoordelijk. Sinds
11 april staat hij onder huisarrest en sinds november verblijft hij in de gevangenis in Scheveningen. Hij wordt
onder meer aangeklaagd voor moord, verkrachting en vervolging.
6. Silvio Berlusconi (Italië)
Vele corruptieprocessen, de beruchte Ruby-gate, en een financiële crisis in zijn land: 2011 was een
bewogen jaar voor Silvio Berlusconi. 17 Jaar lang schudde de politiek machtigste man van Italië de handen
van alle wereldleiders. Maar zijn volk werd zijn schunnige grappen, de vele beschuldigingen van corruptie,
belastingfraude en verhalen over ‘bunga-bunga-feesten’ steeds meer beu. De Europese schuldencrisis
dwong hem uiteindelijk om uit het hoogste politieke ambt van Italië te stappen, en plaats te maken voor een
technocratenregering. Nu zijn politieke onschendbaarheid niet meer geldt, wachten hem vooral veel
rechtszaken, boetes… en Ruby.
7. George Papandreou (Griekenland)
Plaatsmaken voor een regering van technocraten, George Papandreou kan erover meepraten. Ook hij
verloor het premierschap als gevolg van de schuldencrisis. Dieptepunt: begin november kwam Papandreou
met het voorstel voor een nationaal referendum over de strenge Europese maatregelen waar hij eerder mee
akkoord was gegaan. Toen Frankrijk en Griekenland dreigden om de Europese geldkraan dicht te draaien,
trok hij dat weer in. Een vertrouwensstemming in het parlement overleefde hij ternauwernood, maar hij
moest daarvoor toezeggen een overgangsregering te vormen. Zijn regeerperiode kwam op 11 november ten
einde.
8. Ali Abdullah Saleh (Jemen)
Ook Ali Abdullah Saleh van Jemen zag zijn presidentschap het afgelopen jaar eindigen. Na Tunesië en
Egypte brak de Arabische lente in januari ook in zijn land uit. Hij stuurde in maart zijn regeringsploeg naar
huis, maar weigerde zelf op te stappen. Hij bleef voorwaarden stellen aan een eventueel aftreden, en
weigerde diverse akkoorden daarover te tekenen. Een granaataanslag op de moskee van zijn presidentieel
paleis zorgde er op 4 juni voor dat hij ernstig gewond raakte. In de Saoedische hoofdstad Riyad werd hij
behandeld. Op 23 november trad Saleh officieel af, en kwam er na 21 jaar een einde aan zijn
presidentschap.
9. Bashar al-Assad (Syrië)
Wie nog wel in het zadel zit, is de Syrische president Bashar al-Assad. De Arabische revolutie heeft hem tot
dusverre nog niet doen vertrekken, maar heeft wel zijn ware aard naar boven gebracht. De volksprotesten in
zijn land werden met zeer harde hand de kop in gedrukt. Het afgelopen jaar zijn er vele berichten naar buiten
gekomen van grote slachtpartijen in verschillende delen van het land. Assad schrijft het geweld zelf toe aan
criminele bendes, maar feit is dat hij internationaal gezien behoorlijk wat aanzien heeft moeten inleveren.
10. Vladimir Poetin (Rusland)
Vladimir Poetin was de afgelopen vier de premier van Rusland, onder Dimitri Medvedev. Bij de
presidentsverkiezingen van komend voorjaar hoopt hij het presidentschap, dat hij van 2000 tot 2008
vervulde, weer te kunnen oppakken. En alles lijkt erop te wijzen dat dat ook gaat lukken. Toch verdient hij
een plek in deze lijst. Want voor het eerst sinds zijn leiderschap zag hij zich dit jaar geconfronteerd met
massale volksprotesten. Die kwamen voort uit de vermeende fraude bij de Doema-verkiezingen van begin
december. Poetins partij Verenigd Rusland won daarin bijna de helft van de stemmen, maar volgens
waarnemers en demonstranten is er met de cijfers geknoeid. Toen Poetin een bokswedstrijd bijwoonde,
werd hij zelfs door het publiek uitgejouwd. Een nieuwe ervaring voor hem. Het zou dus zomaar kunnen dat
de overwinning komend voorjaar iets minder soepel tot hem zal komen dan hij wellicht had verwacht.
11. Hamad bin Isa Al Khalifa (Bahrein)
Ook de koning van Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, kreeg het afgelopen jaar te maken met opstanden in
zijn land. De door burgers in het leven geroepen Facebook-pagina ‘Dag van de Woede’ werd binnen een
week door 90.000 mensen ‘geliked’. De demonstranten eisten grotere politieke vrijheid in het land, en
daarnaast wilden ze dat de monarchie eindigde. Het Parelplein in Manamah werd het centrum van de
protesten. Een paar maanden vol protesten, die regelmatig bloedig werden neergeslagen, waren het gevolg.
In maart riep Hamad de noodtoestand uit, maar de protesten gingen door. Begin juli ging een ‘nationale
dialoog’ van start, waartoe de soennitische machthebbers hadden opgeroepen. Ook de belangrijkste
sjiitische oppositiepartij neemt daaraan deel.
Voor de democratie was 2011 in veel gevallen nog niet eens zo’n slecht jaar.
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ECB nu net als Lehman Brothers pal voor financiële crash 2008'
ECB geeft Europese banken megakredieten om staatsobligaties op te kopen - Ook EU parlement twijfelt nu
aan nieuw verdrag
Europa steekt in 2 jaar tijd bijna 1 biljoen euro in de banken - weggegooid geld
waar de gewone burgers voor moeten betalen.
Om geld te creëren heb je geen drukpers nodig. Zoals eerder gemeld geeft de
Europese Centrale Bank vanaf vandaag met enkele toetsaanslagen de in
problemen geraakte banken in Europa megakredieten met een looptijd van drie
jaar. Dit beleid is te vergelijken met het uitdelen van vlammenwerpers aan
pyromanen (1). Ondertussen lijkt de balans van de ECB gevaarlijk veel op die van Lehman Brothers, pal
vóór de crash van de Amerikaanse bank in 2008.
De laatste keer dat de ECB de geld-bazooka gebruikte was in 2009, toen de banken met 442 miljard euro
overeind gehouden werden. U vraagt zich af waar die enorme som geld na slechts 2 jaar is gebleven en
waarom er nu opnieuw een recordbedrag van 489 miljard euro in de financiële sector wordt gepompt (8)?
Officieel luidt de verklaring dat de banken hierdoor in staat worden gesteld om het nog een paar jaar vol te
houden. Feitelijk is echter sprake van een pure overlevingsstrijd van de eurozone. Omdat de ECB het
officieel niet rechtstreeks mag doen, worden nu via de 'achterdeur' van de Europese banken massaal
waardeloze staatsobligaties van bijvoorbeeld Spanje en Italië opgekocht. Spanje profiteerde hier deze week
al van doordat het flink minder rente hoefde te betalen over zijn kortlopende staatsleningen (2).
Burgers de dupe van huidig beleid
Het voordeel voor de eurozone is dat de schuldencrisis wordt verlicht - maar slechts tijdelijk. De lidstaten
kunnen nu weliswaar hun schulden blijven herfinancieren en op deze manier eenvoudiger de nodige
bezuinigingen doorvoeren, maar voor de gewone Europese burger is dit een heel wat minder prettige
ontwikkeling. Hun inkomsten en uitkeringen zullen immers gaan dalen, terwijl de kosten van bijvoorbeeld
voedsel, energie en sociale voorzieningen explosief zullen stijgen. In Griekenland leidt dit nu al tot
dramatische toestanden in de gezondheidszorg, dat volgens veel artsen op de rand van instorten staat (3).
ECB koopt staatsobligaties via banken
Veel kleine Spaanse banken hebben inmiddels staatsobligaties aangekocht, om deze vervolgens als borg bij
de ECB te deponeren. Het smeulende gevaar is dat dit beleid van de ECB vrijwel zeker zal leiden tot de
ongelimiteerde aankoop van nóg meer waardeloze Europese staatsobligaties, terwijl niemand weet of de
door ECB geëiste en recent op de EU top afgesproken bezuinigen daadwerkelijk kunnen of zullen worden
doorgevoerd.
Gevolg: een tikkende tijdbom, die grote Europese banken er al toe heeft gebracht om met
kredietuitvalverzekeringen (CDS) tegen hun eigen landen te speculeren. Als één groot Europees land -zoals
Italië of Frankrijk- daadwerkelijk bankroet gaat, dan is het definitief einde verhaal voor de eurozone (4).
Regeringen verbergen nieuwe banken bailouts
In heel Europa -bijvoorbeeld in Italië, Portugal, Spanje maar ook Duitsland- doen de regeringen alle moeite
om voor het publiek te verbergen dat de banken opnieuw met miljarden bailouts overeind worden gehouden.
Hiervoor worden er allerlei 'creatieve' constructies en eufemistische termen en contracten bedacht, zodat de
burgers niet doorhebben dat alleen zij degenen zijn die de komende jaren moeten bloeden voor de miljarden
die uit de maatschappij worden gezogen en in de financiële sector worden gepompt (5).
ECB als Lehman Brothers
Analisten beginnen ondertussen te vrezen voor de stabiliteit van de Europese Centrale Bank, waar inmiddels
zo'n 3,2 biljoen dollar op de balans staat - nu al meer dan op die van de Amerikaanse Federal Reserve (2,9
biljoen dollar), die nota bene al veel langer bezig is het met bijdrukken van geld. Omdat de ECB inmiddels 30
x meer uitleent dan het aan eigen kapitaal beschikt lijkt de bank angstvallig veel op de Amerikaanse bank
Lehman Brothers pal vóór de crash in 2008.
Aangezien er geen enkele informatie wordt verstrekt over de hoogte van de risico's van de financiële
bezittingen van de ECB, zouden investeerders wel eens kunnen gaan denken dat de ECB aan het einde van
zijn mogelijkheden is gekomen. Juist door het feit dat de ECB nu via de banken voor honderden miljarden
staatsobligaties opkoopt, wordt er opnieuw getwijfeld aan de geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van de
ECB en wordt er gevreesd voor de potentiële enorme verliezen die de ECB zal lijden als een lidstaat alsnog
bankroet gaat.
EU parlementariërs: Nieuw verdrag was niet nodig
Hoe dan ook, geen enkel land kan zich opnieuw een sterk stijgende rente over zijn staatsobligaties
veroorloven (6). Dat de situatie echter steeds onzekerder en hachelijker wordt blijkt wel uit het feit dat nu
zelfs in Brussel wordt getwijfeld aan het recent gepresenteerde nieuwe EU reddingspakket. Bij de eerste
vergadering over het pakket stokte het Europese Parlement al bij artikel 1 van het nieuwe verdrag. Diverse
EU parlementariërs hebben grote twijfels of de gepresenteerde maatregelen eigenlijk wel uitvoerbaar en
nodig zijn (7).
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De meeste kritische parlementariërs vinden dat er helemaal geen nieuw verdrag nodig was om de crisis te
kunnen bestrijden. De onderhandelingen over het verdrag verlopen dan ook dermate moeizaam, dat het
waarschijnlijk een zeer lange tijd gaat duren voordat de 'roadmap' voor de redding van de eurozone zal
worden aangenomen. En tijd is nu precies datgene wat de eurozone nauwelijks meer heeft.
Xander
(1) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (2) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (3) Deutsche Mittelstands
Nachrichten, (4) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (5) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (6) Deutsche
Mittelstands Nachrichten, (7) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (8) Deutsche Mittelstands Nachrichten

Mysterieus bulderend geluid blijkt wereldwijd fenomeen
Posted on 24 maart 2011
Wereldwijd begint het steeds meer mensen op te vallen… een enorm zwaar
bulderend geluid dat zich zo’n 20 minuten lang door de atmosfeer verplaatst.
Degenen die zich gewaar zijn geworden van dit fenomeen staan perplex en
hebben geen van allen een verklaring voor wat zij waarnemen. Op verschillende
fora doen zij hun verhaal en proberen erachter te komen of anderen dit ook
hebben gehoord en wat het kan zijn.
Het is echter geen nieuw fenomeen; begin 2009 publiceerden wij al een verslag waarin wij onze vraagtekens
zetten bij wat zich afspeelt in ons luchtruim en kwamen min of meer tot de conclusie dat het iets van enorme
afmetingen moest zijn. Destijds kregen wij in totaal niet minder dan 120 reacties van mensen die het ook
gehoord hadden, of een verklaring probeerden te geven voor het vreemde geluid.
De laatste paar jaar doken zo nu en dan op fora zoals Godlikeproductions.com en ATS berichten op van
mensen die het ook hoorden en het op exact dezelfde manier omschreven zoals wij het persoonlijk hebben
ervaren. Een zwaar bulderend geluid, wat enigszins overeenkomt met een enorme gasbrander, overal om je
heen vandaan lijkt te komen, in de grond en door je lichaam te voelen is, waarbij ruiten licht vibreren en na
15 tot 20 minuten op een kolkende wijze in de verte wegebt.
Nu er vanuit Florida in de VS beelden zijn opgedoken van het vreemde geluid, wat exact overeenkomt met
wat in Nederland is gehoord, wordt er als nooit tevoren op gereageerd en over gespeculeerd. Mensen uit
o.a. de VS, Canada, Groot-Brittannië en Ierland hebben precies hetzelfde gehoord en in tegenstelling tot
degenen die het wel hebben ervaren, geven anderen die het zelf niet hebben meegemaakt, niet afdoende
verklaringen als aardbevingen, sonic-booms, helikopters of ondergrondse boringen.
Een echtpaar in Florida filmde het gebeuren omdat ook zij geen verklaring hadden voor het geluid wat zij in
de lucht hoorden. Ze dachten in eerste instantie aan een aanzwellende tornado, omdat de
weersomstandigheden er op dat moment aanleiding toe gaven. Uit eigen ervaring en diverse getuigenissen
blijkt dat onweer niets te maken heeft met het geluid, gezien het feit dit net zo goed voorkomt tijdens dagen
met een stralend blauwe lucht.
Met de data van getuigen op de lijn van Haarlem, Purmerend, Stede Broec, Leeuwarden en Lioessens
konden we in 2009 vaststellen dat het geluid zich steeds in noordnoordoostelijke richting verplaatst en deze route in ongeveer één uur aflegt. Een kleine rekensom leert ons
dat het geluid met een snelheid van rond de 150 km/u reist.
Opmerkelijk daarbij is dat de lijn waarop het door tientallen getuigen in het
oosten van de VS gehoord is, overeenkomt met de richting waarop het zich
boven Nederland voortbeweegt.
Volgens onze schattingen zou het, indien het om een object gaat, enorme
afmetingen moeten hebben. Gezien de omtrek die het geluid beslaat en de
tijd/afstand die het aflegt, komen wij op een minimale omvang van verscheidene
kilometers. Wellicht wordt het geluid ook niet geproduceerd door een vorm van aandrijving, maar is het
slechts de luchtverplaatsing die het teweeg brengt.
Wij stelden destijds dat we hier te maken zouden kunnen hebben met een gigantisch groot gecloaked
(onzichtbaar) toestel, en aan reacties van andere getuigen te lezen zijn wij zeker niet de enigen die dit tot de
mogelijkheden achten.
Lees reacties van getuigen in de volgende topics:
Florida-March 2011! Wow! Eerie 20 Minute, Loud Rumbling Sound
Rumbling noise being heard around the world
Loud Rumble over head in SE England
Florida , STRANGE EARTHQUAKE.. 20 MINUTES LONG! water flowing INTO
somewhere?
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Albert Spits: Exit voor euro medio 2012
Beluister het interview - Door Daan de Wit
Het gaat niet goed met de euro. Alle seinen staan op rood. The Wall Street Journal interviewt
een bankier over weer een recente duikeling van de euro: 'The question is how much further
the euro will fall below that.' Intussen houden de politici de moed erin. Maar Albert Spits is
duidelijk: het afscheid van de euro is aanstaande. Niet vanwege ideologische bezwaren of
om sentimentele redenen, maar omdat het eenvoudigweg onmogelijk is de munt te handhaven.
Beluister het interview met Albert Spits.
Transcript: Trudie Beverloo
'Het is 24 november 2011. Mijn naam is Daan de Wit, aan tafel voor een nieuw gesprek met Albert Spits.
Vorige keer hadden we het over de Oostenrijkse School tegenover de Keynesiaanse School, en wat
een enorm verschil dat zou zijn in de huidige economie in oplossingen en hoe we dingen aanpakken. Op
een gegeven moment hadden we een gesprek toen de band even uitstond en zei je tegen mij: uiteindelijk
komt er een moment waarop dit hele monetaire systeem ten einde komt en het ondergaan van de euro is
daar maar één onderdeel van. Denk jij inderdaad dat de euro ten dode is opgeschreven?
Albert Spits: De euro heeft een aantal belangrijke weeffouten. De eerste weeffout is dat alle in de euro
verzamelde culturen, talen en groepen, allemaal hun eigen historie hebben. Als we naar het economische
systeem binnen Europa kijken, dan zien we vijf economische systemen. Het eerste is het Angelsaksische
systeem, dat hebben Groot-Brittanïe en Ierland; het Rijnlandmodel, dat hebben wij en de Oostenrijkers, de
Luxemburgers en Duitsers. Dan zie je het Scandinavische model in Scandinavië plus Finland, en dan is er
wat ik noem het ClubMed-model, dat zijn de landen rondom de Middellandse Zee. En er is het Visegradmodel, dat is een vergaring van landen zoals Hongarije, Tsechië, Polen en Slowakije.
De Wit: Dus die doen het allemaal op hun eigen manier?
Spits: Ja, die hebben allemaal hun eigen speciale eigenaardigheden.
De Wit: Maar ondertussen zitten ze binnen die euro en uiteindelijk blijkt dus dat het niet goed werkt.
Spits: Dat is het eerste.
De Wit: Maar we proberen die euro nu te redden.
Spits: Ja, maar dat zal nooit lukken omdat die weeffouten blijven bestaan. Die zijn te ernstig, vanwege die
vijf economische systemen, maar je hebt ook nog een ander punt, wat heel erg ernstig is. Als we dat gaan
vergelijken met Amerika in 1787, net nadat Amerika onafhankelijk werd, toen had je Alexander Hamilton, dat
was toen de Secretary of Treasury, een soort minister van financiën, die heeft [2'15] van de dertien
toenmalige staten de schulden bijeengevoegd en heeft daar één schuld van gemaakt. Maar - en dat was
belangrijk - hij heeft aan slechts de Treasury de mogelijkheid gegeven om dollars te kunnen drukken en
eventueel die schulden te kunnen afbetalen. Ze hadden dus geen 13 onafhankelijke centrale banken, die
allemaal hun eigen krediet creëerden en hun eigen papiergeld drukten, maar ze hadden één centraal
orgaan, via een treasury note, dat was een soort dollar met een rente, wat Duitsland vroeger in 1924 ook
had met de rentemarkt. Je had een papier, een dollar, daar zat een rente op van 3 procent per jaar. Dus hoe
langer je dat papier aanhield, hoe meer zo’n papieren dollar waard werd en dat noemden ze een treasury
note. Die kun je nog steeds kopen in Amerika. Dus dat is het grote verschil: ze hebben meteen alles
geconsolideerd: de schulden, alsmede het drukken van geld en het afbetalen van krediet. En dat heeft de
eurozone nagelaten.
De Wit, 03.35: En dat is wat ons nu gaat nekken?
Spits: Dat klopt,
De Wit: Wat voorspel je voor wanneer dat gaat gebeuren, over een jaar?
Spits: Ik denk dat het binnen een half jaar eigenlijk al gebeurt.
De Wit: En gaan al die landen terug naar hun eigen munt?
Spits: We moeten wel. We gaan weer terug naar een situatie die we kennen van 1992. Toen hadden we het
EMS, het Europees Monetaire Stelsel, dat ging ter ziele en al die landen gingen naar hun eigen munten
terug. Dat kon omdat al die landen hun eigen munten nog hadden, vanwege de ECU, de European Currency
Unit: toendertijd een soort verzamelmunt, een soort handelsrekeneenheid tussen de aangesloten landen. Na
1992 bleven maar twee landen over binnen de EMS: Duitsland en Nederland. De rest moest er allemaal uit:
Frankrijk, Italie, Groot Brittanie, België, etc. Wij gaan nu ook terug naar die situatie. Maar het zal wel
behoorlijk omslachtig worden, omdat we nu ook fysiek geld hebben, fysieke euro’s, fysieke bankbiljetten. Die
hadden we toen niet, maar onmogelijk is dat natuurlijk niet.
De Wit: Nee, maar het gaat natuurlijk weer heel veel geld kosten om al die munten weer te drukken en om te
schakelen.
Spits: Klopt, maar het kost veel meer geld om die euro proberen te redden, die niet te redden is.
De Wit: Maar ondertussen geven we nu wel geld weg aan Griekenland bijvoorbeeld, dus dat geld zijn we
allemaal kwijt.
Spits: Dat klopt, dat geld zijn we kwijt,
De Wit: Dus we moeten zo snel mogelijk stoppen met die operatie?
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Spits, 5’05: Ik denk dat het voor Nederland ongeveer tussen de 9 en pakweg 15 miljard gaat kosten om weer
terug te gaan naar de gulden. Je kunt de euro nog wel behouden, maar als rekeneenheid, een soort
handelsmunt. Maar niet als een fysieke munt, daar zitten veel te veel weeffouten in. De euro heeft zo’n
enorme aderlating gehad met die hele schuldencyclus, dat als we die euro willen redden het ons tussen de
3,5 tot 4,5 duizend miljard zal kosten om die te redden. Want dan moeten al die schulden worden
geconsolideerd - wat Alexander Hamilton heeft gedaan in 1780 - om dat enigszins in goede banen te leiden.
Maar dat betekent dan wel dat Nederland iets van tussen de 250 en 300 miljard op zijn boterham krijgt.
De Wit: In plaats van die 15 miljard die het gaat kosten om terug te gaan naar de gulden?
Spits: Precies.
De Wit: En wat jou betreft is het helemaal geen ideologisch ding om terug te gaan naar de gulden. Jij zegt:
het gaat gewoon gebeuren, omdat het niet anders kan.
De Wit: Maar binnen een redelijk kort tijdsbestek?
Spits: Ja, binnen een half jaar.
De Wit: Dus in de zomer van 2012 zitten we weer op de gulden.
Spits: Dan zitten we weer op de gulden.
De Wit: Tegen die tijd komen we er nog eens op terug. In het voorgesprek had je het over een pendule. Daar
zat een interessant verhaal aan vast. Kun je daar eens nader op in gaan?
Spits: Die pendule heeft te maken met massapsychologie en komt uit de Kondratieff-cyclus. De economie
gaat telkens tot uitersten. Soms heb je euforie, denk aan de internet-rage van 1999 en 2000, dat was dus
euforie. Nu slaat de pendule terug, naar panische angst. We zien de eurozone die in elkaar stort, we zien het
wereld-monetaire stelsel dat geen lang leven meer is beschoren. En dan zie je dat die angst zich hecht aan
de rest van de bevolking, dus internationaal. Je ziet dat iedereen voor veiligheid kiest, een veilige haven en
dat is dus de andere kant. We gaan als het ware van papieren waarde, wat internet en woekerpolissen
waren, gaan we terug naar vaste waarden, dus dat mensen iets tastbaars in handen hebben. Let maar op
goud en zilver, waarom ze zo gestegen zijn en let op de grondstoffen, die enorm zijn gestegen. Mensen
willen iets hebben waaraan ze zich kunnen vasthouden.
De Wit: En je vindt het ook belangrijk omdat op die manier schulden kunnen worden afgelost.
Spits, 7’45: Exact. Het is heel belangrijk wat er nu gebeurt. We gaan van een schuldeconomie naar een
bezitseconomie. Dus als je tastbare waarden hebt, je kan het aanraken en je hebt het afbetaald, je hebt er
geen schuld meer opzitten, dan is dat een bezitseconomie geworden.
De Wit: En dat geldt ook voor burgers, die moeten dus ook zorgen dat ze tastbare zaken in huis hebben en
ook nog een huis, dat is afbetaald.
Spits: Ja, zoveel mogelijk afbetalen, en als je niet kunt afbetalen, moet je een deel daarvan investeren in
goud of zilver. Dat betekent dan dat een groot deel van je schuld daarmee kan worden afbetaald de
komende jaren.
De Wit: Dus het goud wordt wel degelijk tasbaar en handelbaar. Want mensen roepen altijd dat je goud niet
kunt eten.
Spits: Maar dat kun je met papieren euro’s ook niet. Goud wordt een betaalmiddel.
De Wit: Je zegt, bijna tussen haakjes, dat het monetaire systeem ten einde is. Dat klinkt nogal heftig. Wat
bedoel je daar precies mee? Het gaat dus verder dan dat de euro verdwijnt?
Spits: Ja, klopt, dat heeft te maken met ons monetaire stelsel dat gebaseerd is op papier. Papier is een
belofte.
De Wit: Maar je moet toch altijd handelen, je hebt toch altijd iets nodig.
Spits: Natuurlijk, maar als jij een handel drijft, dan betekent dat ook dat ik jou een opdracht geef, ik geef jou
geld…
De Wit: Maar dat is het monetaire systeem!
Spits: Dat is papiergeld hè, maar dan moet jij gaan leveren. Ik betaal jou alvast geld om bijvoorbeeld een
oogst binnen te halen, maar ik wil die oogst wel hebben, daarom heb ik je dat geld gegeven. Dat betekent
als het ware, dat je dus in feite een belofte creëert. En als iemand die belofte niet kan nakomen, dan ben je
dat geld kwijt. En dat is met ons monetaire systeem aan de hand. Er werden heel veel beloftes geven door
mensen die hun schulden zouden afbetalen, door landen die hun schulden zouden afbetalen, door
overheden die hun schulden zouden afbetalen, maar dat uiteindelijk niet doen.
De Wit: Amerika gaat die schuld nooit afbetalen. Dat kunnen ze ook niet.
Spits: Nee, inderdaad.
De Wit: Wat hou je dan over, je moet toch een soort handelssysteem hebben?
Spits: Je moet iets van tastbare waarde het monetaire stelsel binnen halen. Dat kunnen grondstoffen zijn,
maar het beste zou het bijvoorbeeld een betaalmiddel kunnen zijn dat we in totaal al vijftig eeuwen hebben
gehad en dat is goud. Je moet een vorm van goudstandaard hebben, een gouden wisselmiddel of ruilmiddel
om weer vertrouwen - want daar gaat het om - terug te krijgen in het systeem.
De Wit: Maar bij het monetaire systeem denk ik aan dat we handelen met briefjes papier, Zeg je nu dat dat
ten einde komt en dan dat wordt vervangen door gouden munten?
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Spits, 10'40: Nee, op dit moment hebben de centrale banken te weinig goud in de kluis om alles te kunnen
dekken. Dus wat gebeurt er: het geld wordt minder waard. Dat kun je doen via monetaire inflatie of je kan het
goud gaan opwaarderen. En dat laatste gaat gebeuren als het nieuwe monetaire stelsel na dit failliete
systeem weer wordt ingesteld. Dan wordt goud niet alleen ingevoerd wordt als dekking van betaalmiddelen,
maar het zal ook enorm worden opgewaardeerd. Dus het wordt veel meer waard.
De Wit: Dat is waar we naar toe gaan?
Spits: Dat is waar we naar toe gaan.
De Wit: Dus we gaan wel weer handelen, maar dan met die gulden, en die wordt gedekt door goud en het
goud is veel meer waard dan het nu is.
Spits: Precies, we moeten namelijk een vorm van waardemiddel in het monetaire stelsel herinvoeren.
De Wit: Dus het is vandaag nog steeds een goed advies om goud aan te schaffen?
Spits: Ja hoor, goud gaat nog ongeveer pakweg drie maal over de kop binnen nu en 2016. En zilver nog
meer, 8 tot 9 maal.
De Wit: Ondanks dat het al zo veel is aangekocht?
Spits: Ja, maar zilver is namelijk een vreselijk ondergewaardeerd metaal. Want tijdens de crisis, toen zilver
stabiel bleef, is 97% verdwenen, opgesoupeerd: het zit al in de industrie verwerkt. Het zit al in de juwelen, in
India en China, noem maar op. Dus je ziet dat 97% van het zilver wat we toen hadden, niet meer hebben.
Zilver is niet alleen vreselijk ondergewaardeerd, maar ook nog heel weinig voorradig. Er zal heel veel meer
moeten worden gedolven, willen we toegaan naar een volledige zilverdekking desnoods van ons systeem.
De Wit: Je zegt dat we teruggaan naar die goudstandaard. In de documentaire The Secret of Oz zijn ze
helemaal niet voor het invoeren van een goudstandaard.
Spits: Ik weet waar ze het over hebben, en op zich hebben ze gelijk. Want een goudstandaard die wordt
ingevoerd door een overheid wordt op termijn weer afgekalfd. Als we kijken naar de geschiedenis dan is er
altijd een goudstandaard geweest. De mensen hebben altijd met goud betaald. Maar tegelijkertijd hebben
alle overheden altijd geprobeerd het goud te inflateren door bijvoorbeeld de randen eraf te snijden, door
middel van het met zilver te vermengen. Want dan konden ze namelijk meer geld uitgeven, dat is wat
overheden graag doen. Dus ik ben niet voor een staatsgeleide goudstandaard. Maar goud moet wel weer
erkend worden, een erkend betaalmiddel, want zodoende hebben mensen de individuele macht om zichzelf
te onttrekken aan het inflatoire gedrag van de overheid.
De Wit: Dus dat zou je zeggen tegen de makers van The Secret of Oz? En dan zou je er wel uitkomen met
ze, denk je?
Spits: Ja, dat denk ik wel, want ik zie goud alleen functioneren als het geen wettig betaalmiddel is - dat is het
grote probleem, als je het gaat wettigen - maar gewoon een erkend betaalmiddel. Er is een verschil tussen
wettig en erkend.
De Wit: Je moet die staat er tussen uithalen.
Spits: Ja, dat is wat wij klassiek-liberalen zeggen. We hebben een scheiding van kerk en staat gehad, nu
moeten we nog een scheiding van economie en staat krijgen. Want de overheid heeft veel te veel macht om
te interveniëren in de economie
http://deepjournal.com/p/43/a/nl/3034.html

Wolken vormen Tsunami in de lucht
Het is het soort scène die je op het strand zou verwachten te zien. Maar
voor Alabama geeft de hemel z'n eigen show, met wolken die verschijnen in
de vorm van enkele brekende golven.
Opgewonden Birmingham bewoners grepen naar hun camera om het
natuurlijke fenomeen vast te leggen, bekend als "Kelvin-Helmholtz golven",
meldde LiveScience.com.
De verbazingwekkende visuele weergave treedt op wanneer snel bewegende luchtlaag zich beweegt over
de top van de langzamer bewegende luchtlaag, waardoor er een soort van turbulentie ontstaat, die het
oppervlak van de luchtlaag langzaam meesleept.
"Op de foto's is er mogelijk een koude luchtlaag vlak boven de grond, waar de windsnelheid waarschijnlijk
laag is. Daarom is er is een wolk of mist in die laag," vertelde Walcek de wetenschap website van Life's Little
Mysteries . "Over deze bewolkte, koude, langzaam bewegende laag is waarschijnlijk een warmer en sneller
bewegende luchtlaag."
Normaal gesproken is het verschil tussen de snelle en langzame lagen te klein voor zulk een op te treden
effect. Maar als de windsnelheid het juiste niveau bereikt, barstten de twee lagen uit in willekeurige
turbulentie, zoals die werden gezien in de ‘golven’ bij het strand.
Bron: Au.news.yahoo.com
Vertaald: Marion - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Hofnarretje Robert.M leverde kinderen aan Nederlandse staat ; topman om kreeg robert m.-kids
Door: Micha Kat op 19 december, 2011
artikel geupdate een aangescherpt met name qua timeline * schrijf je in voor de
mars op demmink, al rond de 150 aanmeldingen * strijdt mee tegen de
bedriegers olsthoorn en biesemaat
de naam van frits van straelen (topman om in amsterdam) komt voor in de
‘escort-agenda’ van richard van o., de partner van robert m. * albert drent gaat
vrijuit via chantage van het om * de ware agenda van richard korver: frits van
straelen buiten beeld houden * nu begrijpen we waarom micha kat werd
afgevoerd bij de bunker in osdorp
Hier is ie dan: knal, pats, boem: weg laatste moleculen geloofwaardigheid van de
Nederlandse pedo-justitie. Frits van Straelen, de hoogste man van het OM in Amsterdam,
kreeg kinderen aangeleverd via Robert M. en Albert Drent. Om te verkrachten en te
misbruiken. Zijn naam komt voor in de ‘agenda’ van Richard van O., zo meldt ons een
bron vanuit de Amsterdamse recherche met de naam ‘Erik’. De ‘vondst’ dateert van
augustus 2011. Direct daarop -volgens de bron on oktober-besloot Frits ‘uit de kast’ te
komen als pedo en te gaan scheiden van zijn vrouw en gezin, zulks op advies van Job
Cohen! De reactie van Demmink cs op dit alles: bevorderen die Frits! En zo werd Frits van Straelen via een
geheime benoeming in maart 2011 ‘hoofdadvocaat-generaal’ bij het Amsterdamse gerechtshof. Albert Drent
ging lachend vrijuit dankzij zijn wetenschap van de ‘leveranties’ aan Frits en pedo-lawyer Richard Kover -we
wisten het al meer dan een jaar- heeft in feite maar een enkele missie: het buiten schot houden van de OMhotshot en het aan de ketting houden van de ouders van de peuters die zijn verkracht door de hoogste baas
van Justitie in Amsterdam, datzelfde Justitie dat Robert M. en Richard van O. voor de rechter moet brengen!
Dus eerst krijgt het OM kindervlees aangeleverd, dan gaat er [november 2010] iets mis in de VS waardoor
de hele ‘pedo-lijn’ wordt exposed en vervolgens moeten de ‘magistraten’ hun voormalige levranciers voor de
rechter gaan brengen! Een mooi zooitje, zou Joris Demmink zeggen. Maar ook nu weer geldt: er is meer!
Erik cs, de rechercheurs van de jeugd- en zedenpolitie die de ‘vondst’ van de naam van ome Frits deden,
meldden dit uiteraard direct aan hun superieuren. “We drukken julle met klem op het hart hierover verder
met niemand meer te spreken” zo kregen de dienders te horen. Terug naar het begin van de affaire in
november 2010. Ome Frits schoot op dat moment natuurlijk zwaar in de stress. De carriere van deze high
potential crimefighter zou toch niet worden geknakt om het lachwekkende feit dat hij aan de lopende band
peuters liep te verkrachten via Richard van O. en Albert Drent? Kom op zeg, iemand die zijn leven 24/7 ten
dienste stelt van het bestrijden van de misdaad mag toch af en toe wel een lolletje beleven? Maar natuurlijk!
Toch nam Frits, zo meldt onze bron, het zekere voor het onzekere en verdween in december 2010 en
januari 2011 spoorloos van de aardbodem. Om in maart 2011 dus een triomfantelijke rentree te maken op
de hoogste troon van het OM in Amsterdam die voor hem was vrijgemaakt door Joris Demmink. Kon hij
direct een oogje in het zeil houden wat betreft de afwikkeling van het Hofnarretje-proces.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/10542/topman-om-kreeg-robert-m-kids.html#more-10542
Reactie
Hoge pieten moeten chantabel zijn om op topfuncties te kunnen komen.
Is ook zo bij Defensie. Zo blijven ze onder controle voor de haute finance waaraan de mafia is
gelieerd/onderworpen. Pedofilie is daarbij geprefereerd als chantagemiddel om als het moet de juiste
mensen 'in de pas' te laten lopen.

In de VS is het regenwater eigendom van de overheid
december 23, 2011By: Genade.info
Hoe vrijheden die zo vanzelfsprekend lijken onder de kont van gewone mensen
worden weggeroofd.
Als u dacht dat het niet gekker kon; toch wel. In de V.S, om precies te zijn in Utah
is het verboden regenwater op te vangen zonder vergunning. De V.S lopen weer
eens voorop. Te vrezen valt, dat deze waanzin hier ook voet aan de grond krijgt.
Regenwaterbelasting…een vette nieuwe melkkoe voor de fiscus..let op mijn
woorden. Nog even, dan staat er een ambtenaar bij u op de stoep om uw
dakoppervlak vast te stellen en mag u gaan betalen…want crises kosten nou
eenmaal geld.
Collecting rainwater now illegal in many states as Big Government claims ownership over our water
Bron
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Undercover journalist: Herstelwerk Fukushima is enkel show en 'bevel om dood te gaan'
De stralingsmetingen zijn 'een toneelspelletje', omdat de zoemers die
moeten waarschuwen voor een te hoge straling onklaar zijn gemaakt. Inzet:
journalist Tomohiko Suzuki, undercover als arbeider in de Fukushima
kerncentrale.
'Het werken in de Fukushima centrale staat gelijk aan een bevel om dood te
gaan,' citeerde de Japanse journalist Tomohiko Suzuki, die erin slaagde om
ruim een maand undercover te gaan als arbeider in de getroffen
rampcentrale. Volgens hem zijn de omstandigheden in het nucleaire
complex vele malen erger dan officieel wordt toegegeven en is het 'herstelwerk' dat wordt verricht vrijwel
geheel voor de show. In werkelijkheid wordt er namelijk 'geen enkele vooruitgang' geboekt.
Op 15 december verklaarde de 55 jarige Suzuki op een persconferentie dat hij van 13 juli tot 22 augustus
undercover als arbeider in de centrale heeft gewerkt. Tegenover collega journalisten deed hij uit de doeken
hoe slordig het reparatiewerk wordt verricht, dat beheerder TEPCO het niet zo nauw neemt met de
stralingsvoorschriften voor de werknemers en dat de ingestelde veiligheidszone van 20 kilometer eigenlijk
véél te klein is.
Evacuatiezone had 80 kilometer moeten zijn
'De (nucleaire) experts waar ik mee gepraat heb zeggen dat er nu mensen wonen in gebieden waar niemand
zou mogen zijn. Het is bijna alsof ze in een kerncentrale leven,' aldus Suzuki. Gebaseerd op deze experts en
zijn eigen metingen gelooft hij dat de na de ramp door Amerika voorgestelde evacuatiezone van 80 kilometer
min of meer correct was. De Japanse overheid zou echter besloten hebben tot een veel kleinere zone om
een gigantische massa evacuatie van grotere steden zoals Iwaki en Fukushima te voorkomen.
Herstelwerk 'voor de show'
Volgens Suzuki is het meeste werk in de centrale 'voor de show' en beladen met interne jaloezie en
geheimhouding - totaal anders dan de eensgezindheid die door de Japanse overheid aan het publiek wordt
gepresenteerd. 'Reactorfabrikanten Toshiba en Hitachi (die werden ingeschakeld om de crisis helpen op te
lossen) hebben ieder hun eigen technologie en praten niet met elkaar. Toshiba zegt niets over hun
werkzaamheden tegen Hitachi, en omgekeerd.'
Omdat de overheid blijft volhouden dat de ramp 'onder controle' is , het herstelwerk volgens schema verloopt
en aan het einde van een jaar een 'koude uitschakeling' kan worden uitgevoerd, worden er juist haastige en
slechte reparaties verricht en worden de veiligheidseisen voor de werknemers vrijwel continu genegeerd.
'Bevel om dood te gaan'
'Het werken in de Fukushima centrale staat gelijk aan een bevel om dood te gaan,' haalde Suzuki een bron
binnen het nucleaire bedrijf aan. De arbeiders krijgen van TEPCO en onderaannemers het bevel om
werkzaamheden binnen een bepaalde tijd af te ronden. Dit is echter onmogelijk als de stralingsnormen
worden gehandhaafd. Daarom rommelen ze regelmatig met hun stralingsmeters door deze bijvoorbeeld
terug te draaien of in hun sokken te stoppen, waardoor ze 10 tot 30 minuten langer kunnen doorwerken
voordat ze hun officiële maximale dosis straling hebben opgelopen. In sommige gevallen hebben arbeiders
hun stralingsmeters niet eens bij zich.
Stralingsmetingen 'toneelspelletje'
Ook de dagelijks stralingsmetingen zijn 'feitelijk een toneelspelletje', omdat de draadjes die in de detectoren
naar de zoemer lopen -die afgaan als er een te hoge straling wordt gemeten- zijn doorgesneden. Bovendien
is veel herstelwerk, zoals dat aan de wegen, puur cosmetisch. Projecten die bedoeld zijn om bijvoorbeeld
radioactief besmet water te zuiveren lopen gevaar omdat er plastic buizen worden gebruikt die tijdens
vorstperiodes in de winter hoogstwaarschijnlijk zullen barsten.
Budget voor crisis fors verlaagd
Desalniettemin wordt officieel gesteld dat de crisis 'onder controle' is. Hierdoor werd het budget voor het
oplossen van de crisis nu al fors verlaagd. De overheid zet alleen in op de aangekondigde 'koude
uitschakeling' van de centrale. Technici van Hitachi en Toshiba die met andere ideeën komen krijgen te
horen dat daar geen geld voor is.
Wat Suzuki zag -en fotografeerde met een in zijn horloge verborgen cameraatje- bewijst dat het echte werk
om de Fukushima ramp onder controle te krijgen 'nog maar net begint'. Na ruim een maand werd ontdekt dat
hij een undercover journalist was, waarna hij -officieel vanwege het feit dat zijn reistijd te lang was- werd
ontslagen. 'De Japanse media besteden geen aandacht meer aan de zaak,' beklaagde Suzuki. En dat terwijl
het Fukushima drama in de verste verte nog niet voorbij is. (1)
Xander - (1) The Mainichi Daily News
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Council on Foreign Relations expert pleit openlijk voor Amerikaanse aanval op Iran
Hoe langer er gewacht wordt met ingrijpen, des te groter wordt het risico op een
kernoorlog, denkt de CFR expert (inzet: Iraanse president Mahmoud
Ahmadinejad).
Het oorlogstromgeroffel rond Iran houdt maar niet op. Deze keer is het Matthew
Koenig, een nucleaire expert die als strateeg werkzaam was voor Obama's
vorige minister van Defensie Robert Gates, die in een artikel in het Foreign Affair
Magazine openlijk pleit voor een Amerikaanse aanval op Iran. Kroenig is lid van
de Council on Foreign Relations, de NWO-raad die in zijn verwachtingen voor 2012 (recent besproken in dit
artikel) eveneens een militair conflict met Iran verwacht.
'De waarheid is dat een zorgvuldig uitgevoerde militaire aanval die erop gericht is Irans nucleaire programma
te verwoesten de regio en de wereld kan besparen voor een zeer wezenlijke bedreiging en de
langetermijnveiligheid van de Verenigde Staten fors kan verbeteren,' aldus Kroenig. De voormalige strateeg
van de regering Obama erkent dat een militaire operatie tegen Iran weliswaar geen aantrekkelijk vooruitzicht
is, maar stelt tevens dat de VS in staat is de te verwachten gevolgen te minimaliseren.
'Als dat succesvol gebeurt, dan zou het andere landen in de regio ervan kunnen weerhouden hun eigen
atoomprogramma's te beginnen. In bredere zin zou wereldwijde non-proliferatie erdoor worden versterkt,
omdat we laten zien dat er militair geweld zal worden gebruikt om de verspreiding van kernwapens te
voorkomen.' Volgens Koenig zal een Amerikaanse aanval een Israëlische aanval kunnen voorkomen. Mocht
Israël dit toch doen, dan zal zo'n aanval waarschijnlijk mislukken. 'Gezien Israëls beperkte capaciteit om een
eventuele oorlog te matigen en permanente schade aan te richten, zal zo'n aanval veel verwoestendere
gevolgen hebben en een veel lagere kans op succes hebben dan een Amerikaanse aanval.'
Gedwongen keus voor nucleaire confrontatie?
De kernexpert waarschuwt dat een koude oorlog tegen het regime in Teheran, die gericht is op het in
bedwang houden van de nucleaire capaciteiten van het land, een 'kostbare, tientallen jaren durende kwestie
zal zijn die waarschijnlijk nog steeds in ernstige bedreigingen voor de nationale veiligheid zal uitmonden.'
Hoewel hij het begrijpelijk vindt dat de VS niet staat te springen om wéér een militair conflict aan te gaan,
vreest hij dat Irans snelle nucleaire ontwikkeling Amerika uiteindelijk zal dwingen te kiezen tussen een
conventionele confrontatie of een nucleaire. 'De VS zou een precisie aanval op Irans nucleaire faciliteiten
moeten uitvoeren, de onvermijdelijke vergeldingen moeten absorberen, en dan snel proberen de crisis zien
te de-escaleren,' was Kroenigs conclusie. 'Door deze dreiging nu aan te pakken zal de VS in de toekomst
een veel gevaarlijkere situatie kunnen vermijden.'
De Council on Foreign Relations is een belangrijke schakel in de Nieuwe Wereld Orde machtselite. Insider
Lindsey Williams zei onlangs in een interview met Alex Jones (Infowars) dat de elite inderdaad heeft
besloten om volgend jaar september of oktober Iran aan te vallen (2).
Xander - (1) Ynet News, (2) 14-10: 'Aanval op Iran pas in september of oktober 2012'

Mysterieuze 'ruimtebal' komt neer in Namibie
Vrijdag, 23 december 2011
Boven een afgelegen dorp in Namibië is een grote metalen bal uit de lucht
gevallen waarna de verbaasde autoriteiten contact opnamen met de NASA en
de European Space Agency.
De holle bal met een omtrek van 1,1 meter is gevonden bij een dorp in het
noorden van het land op 750 kilometer van de hoofdstad Windhoek, zo liet
directeur Paul Ludik van het forensisch instituut van het land weten.
Lokale bewoners hoorden enige dagen voor de vondst enkele kleine
explosies, voegde hij toe.
De bal heeft een diameter van 35 centimeter, een ruw oppervlak en lijkt te bestaan uit twee componenten
die aan elkaar gelast zijn.
Het object is gemaakt van een bekende metaallegering en weegt zo’n zes kilogram, aldus Ludik. Het is op
18 meter van de landingsplaats gevonden, een gat van 33 centimeter diep en 3,8 meter breed.
In de afgelopen 20 jaar zijn verschillende dergelijke ballen neergekomen in het zuiden van Afrika, Australië
en Zuid-Amerika, zo ontdekten de autoriteiten na een zoektocht op het internet.
De bol werd halverwege november ontdekt, maar eerst uitvoerig getest voordat de vondst officieel werd
aangekondigd.
Politie-inspecteur Vilho Hifindaka concludeerde dat het object geen gevaar vormt. “Het is geen explosief,
maar in plaats daarvan hol van binnen. We moesten dit eerst onderzoeken,” zei hij.
Bron: Telegraph.co.uk
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Kamille, een natuurgeneesmiddel
december 23, 2011By: Genade.info
Angstgevoelens en slapeloosheid gaan soms hand in hand en worden
vaak geassocieerd met depressie. De aandoeningen hebben een serieuze
invloed op het leven van mensen.
Ongeveer 18 procent van alle volwassenen heeft last van angstgevoelens terwijl
29 procent er ooit mee te maken krijgt.
Daarnaast kan tot 30 procent van de bevolking lijden aan een bepaalde vorm van slapeloosheid, waarvan
een groot gedeelte gediagnosticeerd is als depressief. In totaal kost het meer dan 11 miljard euro aan
medische zorg per jaar. Alhoewel meestal medische interventies plaatsvinden is er een variëteit aan
natuurlijke oplossingen waaronder kamille, een kruid dat goedkoop is en overal verkrijgbaar.
Kamille verzacht angstgevoelens
Terwijl natuurgeneeskundigen kamille al lange tijd aanbevelen tegen angst hebben onderzoekers van de
Universiteit van Pennsylvania deze relatie wetenschappelijk aangetoond. In een studie uit 2009 vergeleken
de auteurs scores van gestandaardiseerde tests om angstgevoelens te meten.
Gedurende acht weken kreeg één groep een placebo terwijl de andere groep farmaceutische kamille kreeg.
De participanten werden daarna getest om veranderingen in de symptomen te meten. Het bleek dat de
angst bij mensen die kamille namen minder werd en de veranderingen bleken bovendien statistisch
significant.
Kamille helpt om te slapen
Sommigen zijn bekend met kamille als een verzachtende thee die je een ontspannen en slaperig gevoel
geeft. De effectiviteit van kamille komt mogelijk door de licht kalmerende werking.
Alhoewel onderzoekers het verband tussen kamille en slaap bij mensen niet hebben aangetoond zijn er wel
studies naar dieren die een dergelijke relatie aantonen. Een Japanse studie naar ratten concludeerde
bijvoorbeeld dat kamille werkt als een kalmeringsmiddel en helpt om in slaap te vallen.
Kamille heeft bovendien een ontstekingsremmende werking en bevordert de slaap door zwellingen als
gevolg van ontstekingen en allergieën te verminderen.
Kamille beïnvloedt indirect depressie
In een artikel over depressie en slapeloosheid in het Journal of Affective Disorders concludeerden de
auteurs dat mensen met een diagnose slapeloosheid een groot risico lopen ook te worden gediagnosticeerd
met depressie. Angst wordt sterk geassocieerd met depressie.
Tot 85 procent van de depressieve individuen bleek ook last te hebben van angstgevoelens, zo bleek uit de
studie die gepubliceerd is op de website van Healthy Place. Symptomen van angst en slapeloosheid tijdens
een depressie zouden door kamille moeten verzachten.
Langdurige effecten van kamille
In tegenstelling tot sommige supplementen die slechts een paar uur werken blijkt kamille langere tijd in het
systeem aanwezig te blijven. In een studie uit 2005 in het Journal of Agricultural and Food Chemistry naar
de urine van vrijwilligers die twee weken lang dagelijks kamille dronken werden verhoogde gehaltes
hippuraat aangetroffen, een ontstekingsremmende glycine die spiertrekkingen helpt verzachten. Twee
weken nadat de vrijwilligers waren gestopt met het drinken van kamille waren de gehaltes nog steeds
meetbaar. Kamille is verkrijgbaar zonder recept als gedroogd kruid, zalf, olie, tinctuur, siroop en thee.
Niburu.nl - Bron: Naturalnews.com

Oostenrijk doet knieval voor de islam
Een Oostenrijkse politiek activist is in hoger beroep veroordeeld tot een boete van 480 euro voor het
‘minachten van religieuze leerstellingen’. In 2009 hekelde ze de seksuele relatie van de islamitische profeet
Mohammed met een negenjarig meisje.
Dat heeft de Oostenrijkse krant Der Standard bekend gemaakt. Elisabeth Sabaditsch-Wolff sprak in 2009 de
jongerenafdeling van de Oostenrijkse vrijheidspartij FPÖ toe. Daarin zette ze Mohammed neer als ‘een
relatief grote vrouwenverslinder’ die, volgens de Koran, ook seks had met kinderen.
De rechtbank vindt dat de vrijheid van meningsuiting is gekoppeld aan de plicht om anderen niet te
beledigen. Sabaditsch-Wolff had wel mogen zeggen dat Mohammed seks had met kinderen, maar de
‘spottende toon’ waarmee ze dit deed, staat gelijk aan belediging en is daarom strafbaar, aldus de rechter.
De vrouw is geschokt over haar veroordeling. Ze spreekt van ‘een zwarte dag voor Oostenrijk’ en belooft de
boete niet te betalen.
Bron: Der Standard ( A.)
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Gevangenisbox spoorwagons met handboeien en guillotines,
gebouwd om christenen te elimineren
23 december 2011
Deze verontrustende en ernstige informatie heeft al enige tijd
over het internet gecirculeerd. IS HET WAAR?
Toen mijn vriend Ian me dit vertelde, lachte ik. Maar iets in mij zei,
laten we het checken... Ik weet dat de bijbel accuraat is met ongeveer 2.500 profetieën, waarvan er 2.000
reeds vervuld zijn tot op de letter - geen fouten. Dus waarom zou de profetie over de toekomstige
onthoofding van de gelovigen tijdens het bewind van de antichrist niet waar zijn?
Ik begon met een e-mail te sturen aan mijn vriend Bob Mitchell, die bijbelleraar is, en gespecialiseerd in de
profetie. Elke keer als ik Bob ontmoet, heb ik een lijst met vragen om op hem af te vuren.
Toen zijn e-mail binnenkwam, was ik geschokt. Hij zei: "En nu guillotines. Ja, mijn zwager in Amerika zegt
dat hij dat gelooft. We hadden het er afgelopen kerst over."
Bob zei dat ik eens naar de links moest kijken, dus dat deed ik, en mijn kippenvel bleef opduiken. Ik heb
eindeloos (Engelstalige) artikelen hierover gevonden; het kan waar zijn, net zoals de bijbel voorspelt in
Openbaring 20:4, “…en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om
het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aanbeden en die het merkteken niet in
hun voorhoofd en in hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met
Christus, duizend jaren lang.”
Ik wilde het wel van de daken roepen! Kortom, dit is wat ik gevonden heb…
Duizenden gesloten gevangenen goederenwagons met boeien en guillotines worden geproduceerd in
Portland, door GUNDERSON STAALBOUW.
Concentratiekampen zijn gevestigd door heel Amerika, Canada en Alaska (en daarbuiten) voor het uur van
de staat van beleg en de verovering van de naties door de Nieuwe Wereld Orde.
Kampen zijn opgericht om mensen vast te houden en uiteindelijk hun leven te beëindigen, zoals christenen,
vaste bijbel gelovigen, en wat zij consequent "de Tegenstanders van de Nieuwe Wereld Orde" noemen.
Christenen zullen als een belangrijk doelwit worden beschouwd voor arrestatie en ‘verwijdering’. In een
artikel wordt dit aangeduid met de ‘AMERICAN HOLOCAUST and The Coming NEW WORLD ORDER’.
Deze ‘Prisoner Boxcars’ zijn al enige tijd actief.
FEMA kamp - totaal afgesloten voor de buitenwereld
Er wordt aangenomen dat missionarissen die door heel Amerika
reisden om te evangeliseren en te bidden, over deze Boxcars in
Montana ‘struikelden’, nabij Columbia Falls in Glacier. Zij
beschreven goederenwagons met handboeien er in vast gelast, en
een moderne guillotine aan de voorkant van elke treinwagon.
In een andere bron, WATCHDOG, beschreef een gepensioneerde
militaire dierenarts met een waakhondgroep nog een andere gesloten goederenwagon met een handboeien
uitrusting, nl. in New Hampshire, met drie gelaagde Boxcars, uitgerust met handboeien.
ALSJEBLIEFT, NEEM MIJ NIET OP MIJN WOORD !
Hieronder heb ik de links vermeld naar de 5 belangrijkste artikelen over dit verontrustende en ernstige
onderwerp. ZIEN IS GELOVEN, lees ze nu.
Of het nu wel of niet waar is, we kunnen zeker zijn van de bijbel (Openb. 20, vers 4).
Theforbiddenknowledge.com/hardtruth/prisoner_cars_running.htm
Americanholocaustcoming.blogspot.com/2009/02/unfema-prisoner-boxcars-with-shackles.html
Pimpinturtle.com/2008/02/01/fema-ordered-102000-boxcars-with-shackles.aspx
Issuesandalibis.org/campsd.html - Markswatson.com/beheaded.html
FEMA Camp Footage (Concentrations Camps in USA)
http://www.youtube.com/watch?v=0P-hvPJPTi4&feature=player_embedded
Zie ook: Eindtijdnieuws.blogspot.com/2011/09/fema-concentratiekampen-er-is-niets.html
Bron: Realdiscoveries.org
Vertaald: Marion - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Massa Media / Hollywood’s Alien Propaganda: Verdrukking, Opname, Toorn & Nieuwe Wereld Orde
Mass Media/Hollywood's Alien Propaganda: Tribulation, Rapture, Wrath &
New World Order (LINK)
Geüpload door Nephtali1981 op 17 dec 2011
Vertaald fragment
In Genesis 6 zien we dat de gevallen engelen tot de mensen op aarde kwamen,
waar de Nephilim (reuzen) uit voortkwamen. De reden waarom dit gebeurde is
omdat satan de mensheid wilde verontreinigen, om zo de belofte van de
komende Messias (geboorte van Jezus) tegen te houden. Als direct gevolg van
deze rebellie op aarde, was er de Zondvloed.
Precies hetzelfde zien we gebeuren in onze huidige samenleving; tegenwoordig
noemen we ze aliens.
“Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des
mensen zijn.” (Matt. 24:37)
Vandaag zullen we een kijkje nemen hoe Hollywood en regeringen wereldwijd de periode van Verdrukking
en de Nieuwe Wereld Orde opzetten via de media: massapromotie van aliens, die niet anders zijn dan
gevallen engelen en nephilim.
Ben je er klaar voor?
President Reagan gaf al een hint aangaande een UFO aanval, die de mensheid één zou maken: een
Nieuwe Wereld Orde. Ik heb er geen twijfel over dat de wereldmachten reeds contact hebben gemaakt.
Probleem is, dat zij contact hebben gemaakt met de vader van alle leugens: satan.
Aliens zijn gevallen engelen ofwel demonen.
Vaticaan astronoom en wetenschapper verklaart: “Je zou verbaasd zijn”. En “Maakt niet uit hoeveel tentakels het heeft, ik zou blij zijn om een alien te dopen”, of, “Elke entiteit, ongeacht hoeveel tentakels, heeft een
ziel”.
Clip van de Hollywood film ‘The Darkest Hour’ 2011
In deze film is er een Opname en Verdrukking, veroorzaakt door een buitenaardse (alien) aanval. Miljoenen
mensen verdwijnen van de aarde en een periode van Verdrukking begint.
‘Knowing’ 2009
In deze film vindt er ook een Opname en Verdrukking plaats als gevolg van een buitenaardse aanval. Merk
op dat de aliens vleugels hebben (tijdens de Opname): gevallen engelen. Na de Opname: eveneens
Verdrukking en Toorn… en een nieuwe wereld voor de opgenomen mensen.
th
‘Vanishing on 7 street’ 2010
In deze film is er ook een Opname en Verdrukking, veroorzaakt door een buitenaardse aanval. Miljoenen
mensen zijn verdwenen, auto’s en vliegtuigen gecrasht.
Dit patroon zien we niet alleen in films voor volwassenen. Dit zien we ook gebeuren in de kinderfilms:
‘Super 8’ 2011
Dankzij het verdwijnen van mensen en dieren, is er Martial Law (Staat van Beleg) uitgeroepen en worden
mensen meegenomen naar kampen door de militairen. Films zijn als boodschappen, ze bereiden deze
generatie voor in verband met een enorme gebeurtenis. Nog een jeugdfilm:
‘Battleship’ the movie 2012
UFO’s komen in deze film uit het water; ze zijn hier altijd al geweest…
Reagan’s plannen komen tot wasdom. Ik geloof dat satan zich voorbereidt voor het einde. Satan weet niet
hoe het einde zich zal afspelen, wanneer de Opname precies zal plaatsvinden. Satan weet dat zijn tijd nog
maar kort is en hij zal door niets tegengehouden worden om de mensheid te misleiden.
“Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u
nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.” (Openb. 12:12).
Merk de ontwikkelingen in al deze films op: er is een Opname, een Verdrukking, een Martial Law en Toorn.
En ze hebben ook allemaal dezelfde overeenkomst: NIEUWE WERELD ORDE.
In alle films verenigt de wereld zich om de aliens te bevechten, welke niets anders zijn dan gevallen
engelen/demonen.
Wat je nooit ziet in deze films is de hele waarheid, namelijk dat satan verslagen is.
“En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des
vuurs.” (Openb. 20:14)
Het zal zijn als in de dagen van Noach:
 Gevallen engelen = UFO’s, aliens
 Rebellie
 Ongeloof
 Gruwelen
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De dagen van Noach zijn weer op ons. De deur van de ark staat op het punt gesloten te worden en Zijn
toorn om uitgestort te worden.
Geloof en keer je om, He is coming soon.
Verspreid deze video!
Bekijk dit filmpje ook op http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/KSG1rnPl6Os
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Actuele nieuwskoppen met (Engelstalige links)
14.000 doden USA door Fukushima fall out:
http://www.marketwatch.com/story/medical-journal-article-14000-us-deaths-tied-to-fukushima-reactordisaster-fallout-2011-12-19
Rusland dreigt opnieuw om nucleair toe te slaan
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=648260&r=1&tbl_archief=&
Kim Jung Il is vermoord om machtsstrijd Azie
http://benjaminfulford.net/
De Nieuwe Wereld Order zet massa-immigratie in om volk kapot te maken
http://www.infowars.com/homeland-security-plan-mass-immigration-to-trigger-martial-law/
Ziekte of zichtbare vermoeidheid richting Kerst van paus Benedictus XVI:
http://www.freep.com/article/20111218/NEWS07/112180508/At-84-weakened-Pope-Benedict-is-slowingdown
Pope's Christmas Message - Child Rape Is Normal:
http://the-tap.blogspot.com/2010/12/popes-christmas-message-child-rape-is.html
Scientists say Turin Shroud is supernatural:
http://www.independent.co.uk/news/science/scientists-say-turin-shroud-is-supernatural-6279512.html
Prince William Antichrist:
http://www.youtube.com/watch?v=GT34cIASFqM
British Royal Coat of Arms matching prophecies of
the Antichrist:
http://www.youtube.com/watch?v=YAAzQGEJp7c
Article about Princess Diana's death being a occult
sacrifice of the Illuminati:
http://vigilantcitizen.com/vigilantreport/princess-dianasdeath-and-memorial-the-occult-meaning/
Jubilee 2012 : The Anti-Christ
http://jubilee2012.50webs.com/antichrist.htm
Assad van Syrië gaat de controle en de macht verliezen door massale desertie uit het leger:
http://boinnk.nl/blog/25694/assad-van-syrie-gaat-de-controle-en-de-macht-verliezen-door-massale-desertieuit-het-leger/

Cyber War aanval China op de USA in volle gang
http://nieuwsbreker.punt.nl/?id=648697&r=1&tbl_archief=&
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Gorbatsjov dreigt met Derde Wereldoorlog als Nieuwe Wereld Orde niet wordt ingevoerd in 2012
KGB gebruikte milieubeweging en Global Warming hoax voor ondermijning Westen
Een al zo'n 50 jaar bestaand plan om het Westen ten val te brengen en een
totalitaire socialistische NWO wereldregering op te richten nadert zijn voltooiing.
Mocht daar nog verzet tegen zijn, dan zal Rusland niet aarzelen de Derde
Wereldoorlog te ontketenen.
In een angstvallig door de Westerse media genegeerde toespraak op 10
december in München heeft de voormalige Sovjet leider Michael Gorbatsjov
(foto) zijn toehoorders laten weten dat Rusland 'bereid is wapens in te zetten' om zijn belangen en veiligheid
zeker te stellen. 'En dat betekent de Derde Wereldoorlog,' aldus de voormalige secretaris-generaal van de
Communistisch Partij van de Sovjet Unie, die feitelijk eist dat de socialistische Nieuwe Wereld Orde uiterlijk
volgend jaar wordt ingevoerd en letterlijk verklaarde dat dit de reden is waarom Rusland zich opnieuw aan
het bewapenen is.
Gorbatsjov was in München om de Franz-Josef-Strauss prijs in ontvangst te nemen, die werd toegekend
door de aan de Beierse CSU verwante Hanns-Seidel-Stichting. Zijn geruchtmakende toespraak werd
onmiddellijk op YouTube gezet onder de titel 'Gorbastjov waarschuwt voor Derde Wereldoorlog', maar werd
er tot nu toe na iedere upload even zo snel weer vanaf gehaald.
Wereldregering door twee scenario's
Dat was niet voor niets, want Gorbatsjov bevestigde met zijn toespraak feitelijk de blauwdruk voor de
totstandkoming van de Nieuwe Wereld Orde, zoals deze al in de zestiger jaren werd opgesteld in het
zogenaamde Report from Iron Mountain. Uit verklaringen van onder andere Council on Foreign Relations lid
John Kenneth Galbraith valt op te maken dat dit rapport hoogstwaarschijnlijk authentiek is. Dat blijkt tevens
uit het feit dat de CFR, de Club van Rome, de Bilderbergers, de VN en de EU exact de in dit rapport
uitgezette strategie volgen.
In deze strategie draait het om de vraag hoe er het beste een wereldregering kan worden opgericht die
ervoor moet zorgen dat er nooit meer oorlogen worden gevoerd. Daarbij gaat men ervan uit dat burgers
alleen een sterke overheid accepteren als er een geloofwaardige, liefst apocalyptische bedreiging van
buitenaf is. Met dit doel voor ogen werden er destijds twee van dergelijke bedreigingen onderzocht: een
buitenaardse invasie of een wereldwijde klimaatcatastrofe. Omdat het eerste scenario voor te
onwaarschijnlijk werd gehouden werd gekozen voor optie 2. En voilà, het Global Warming concept was
geboren.
KGB gebruikte dissidenten en Westerse milieubeweging
Volgens onderzoeksjournalist Torsten Mann, auteur van 'Rode leugens in een groen jasje', was het toen al
de strategie van de Russische KGB om zogenaamde 'dissidenten' zoals Andrei Sacharov en daarnaast de
Westerse milieubeweging in te zetten om het communisme onder 'groene' (milieu)voorwendselen over de
hele wereld te verspreiden. Dit Sovjet plan, dat in de loop van vele tientallen jaren gerealiseerd moest gaan
worden, werd door talloze Russische overlopers (o.a. Michael Goleniowski, Anatoli Golizyn, Jan Sejna,
Ladislav Brittman, Ion Pacepa, Viktor Suworow, Stanislaw Lunew, Juri Bezmenow en Kanatjan Alibekow)
aan de Amerikaanse CIA onthuld.
Hoewel met name Golizyn, auteur van 'Nieuwe leugens voor oude' en 'De perestroika misleiding', hier een
groot aantal bewijzen voor aanvoerde, heeft de CIA er nooit serieus aandacht aan besteed. Dat was niet zo
vreemd als bedacht wordt dat de CIA vol zit met CFR leden, die exact hetzelfde plan nastreven als de
communisten: de oprichting van een totalitaire wereldregering. Al in de jaren '80 vermoedde de FBI dat de
CIA ondermijnd was door communistische infiltranten.
Perestroika = Change
In het boek 'Het kapitalisme complot' (Oliver Janich) wordt de door Westerse globalisten ondersteunde
communistische langetermijnstrategie uitvoerig uit de doeken gedaan. Voor de uitvoering van deze strategie
waren 'perestroika' en Michael Gorbatsjov van cruciaal belang. Deze 'perestroika', oftewel 'verandering'
(denk ook aan Barack Obama's 'change') omhelsde niet alleen een verandering van de samenleving, maar
ook een verandering van de strategie van de KGB, die om deze reden een andere naam (FSB) kreeg.
Infiltratie, opheffen Westerse munten, financiële crisis
Deze strategie ging uit van twee scenario's. In het eerste plan zouden Westerse politieke partijen worden
geïnfiltreerd en ondermijnd om hen vervolgens een 'deal' aan te bieden: de opheffing van het Warschau
pact, de hereniging van Duitsland en het lidmaatschap van de Oost Europese landen van de EU, in ruil voor
het omvormen van de Europese Unie in een centraal geregeerde totalitaire staat naar het model van de
voormalige USSR.
In dit plan, dat oorspronkelijk al door Lenin werd opgesteld, zouden de afzonderlijke Westerse
munteenheden moeten worden vernietigd ten gunste van een éénheidsmunt. Dit gebeurde in 2002 met de
invoering van de euro. Vervolgens zou er doelbewust een financiële en economische crisis worden
veroorzaakt, waardoor Europa gedwongen zou worden om volledig te integreren. In de laatste fase van dit
plan -dat binnen de komende 2 (!) jaar zal worden uitgevoerd- wordt de EU een fiscale unie, waarna
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tenslotte ook Rusland lid van de EU zal worden. Met andere woorden: dan zal het de Russen alsnog gelukt
zijn om op 'vreedzame' wijze Europa te veroveren.
Global Warming
De kunstmatig gecreëerde angst voor het niet bestaande 'Global Warming' moet er vervolgens toe leiden dat
Europa, Amerika en Azië zich schikken onder een socialistische wereldregering. Tijdens de recente
klimaatconferentie in Durban kon het voorziene wereldwijde Co2-controlesysteem -feitelijk de oprichting van
de eerste fase van deze wereldregering- door tegenstand echter niet worden ingevoerd (al besloot de EU
éénzijdig om zich er toch naar te schikken). Het tweede scenario om dit doel te bereiken voorziet in dat geval
in het veroorzaken van de Derde Wereldoorlog, zodat de chaos die hieruit ontstaat kan worden aangegrepen
om alsnog wereldwijd totaal de controle over te nemen.
Rusland dreigt met Derde Wereldoorlog
Met deze achtergrondinformatie is de ware boodschap van de toespraak van Gorbatsjov heel goed te
begrijpen. Natuurlijk haalt geen enkele (ex) politicus het in zijn hoofd om letterlijk over een wereldwijde
dictatuur te spreken, dus doet Gorbatsjov dat ook niet. Zijn woorden laten echter niets aan duidelijkheid te
wensen over.
Al in het eerste deel van zijn toespraak dreigt hij dat Rusland wapens zal inzetten en de Derde Wereldoorlog
zal ontketenen als de 'veiligheid' van het land in gevaar komt. Dat is volgens hem dan ook de reden dat
Rusland zich (opnieuw) bewapent. Gorbatsjov spreekt daarbij openlijk zijn steun uit voor het beleid van
Vladimir Putin. Als bedacht wordt dat beide heren uit de KGB stal afkomstig zijn, zal duidelijk zijn waarom.
Nieuw socialistisch systeem
Daarnaast bekritiseert hij de 'radicale marktfilosofie' van het Westerse kapitalisme. Hij verzwijgt echter dat
het juist de door de overheid gecreëerde Centrale Banken zijn die de enorme schuldenbel en de crisis
hebben veroorzaakt, niet de door communisten en socialisten verafschuwde vrije markteconomie.
Gorbatsjov pleitte voor de oprichting van een systeem dat in staat is om wereldwijde beslissingen te nemen.
Met andere woorden: een wereldregering.
Dit nieuwe (maar feitelijke dus oude) systeem moet geen ruimte meer bieden aan winst en consumentisme,
vindt de oud secretaris-generaal van de Communistische Partij. Dat houdt in dat er een socialistische
(wereld)overheid moet komen die net als destijds in de USSR alles bepaalt en aanstuurt. Daarom dringt
Gorbatsjov er bij Duitsland op aan om de eurozone naar dit (socialistische/communistische) systeem te
leiden, dat als voorbeeld voor de hele wereld moet functioneren.
EUSSR, Orde uit Chaos
'Wij zijn allemaal ziek! Wij moeten allemaal behandeld en genezen worden!' aldus Gorbatsjov. Jammer
genoeg bedoelde hij niet de globalistische elite waar hij deel van uitmaakt, maar... ons. Wij burgers moeten
veranderen, wij moeten ons schikken in een totalitaire EUSSR, waarin onder het mom van de verzonnen
'Global Warming' hoax alles ondergeschikt is gemaakt aan de staat en het collectivisme. Niet voor niets
sprak Gorbatsjov zijn steun uit voor de Occupy Wall Street beweging. In eerdere artikelen lieten we al zien
dat deze beweging direct wordt aangestuurd door de linkse globalisten van de Nieuwe Wereld Orde elite.
Voor degenen die het nog niet begrijpen of nog steeds weigeren te geloven: Gorbatsjov citeerde letterlijk uit
het plan van Lenin: 'Uit chaos ontstaan nieuwe vormen van leven. En daarom is chaos een probleem, is
crisis een probleem, maar dat zijn ook mogelijkheden die men onverkort moet zien te benutten.' Veel lezers
zullen onmiddellijk het motto van de Vrijmetselaars, 'ordo ab chao' -orde uit chaos- herkennen. Deze chaos
is nu gecreëerd in de vorm van de schuldencrisis, en zal desnoods verhevigd worden met het uitbreken van
de Derde Wereldoorlog.
2012 hét jaar van de NWO
De voormalige Sovjetleider gaf ook aan wanneer deze Nieuwe Wereld Orde volgens hem tot stand moeten
komen: 'Deze keer zult u met de kerst nog genoeg braadworsten en varkensvlees hebben. Maar ja, wat het
volgende jaar betreft moet we daar samen maar eens van gedachten over wisselen...' Moet dit nog 'vertaald'
worden? 2012 is duidelijk HET jaar waarin de machtselite de Nieuwe Wereld Orde wil invoeren.
Het is natuurlijk mogelijk dat niet alle partijen hier (nog) aan meewerken. Het aloude plan van Lenin -die door
Wall Street werd gefinancierd!- dat later door de KGB werd overgenomen is mogelijk veranderd door Putin,
die zo zijn eigen gedachten over de 'Nieuwe Wereld Orde' zou kunnen hebben. Uit KGB archieven bleek
echter jaren geleden al dat de val van de muur vanuit Moskou werd aangestuurd, waardoor de door het
Westen in de wind geslagen waarschuwingen van de eerder genoemde Sovjet overlopers dat 'perestroika'
een grote misleiding was, alleen maar bevestigd werden. Hoe dan ook, het komende, waarschijnlijk ongekend heftige nieuwe jaar lijkt te gaan uitwijzen wat er van de plannen van de wereldelite terecht zal komen.
Xander - (1) KOPP ; (2) YouTube (toespraak deel 1 / deel 2)
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Vijf natuurlijke manieren om je bloedsuikerspiegel op peil te houden
Onze voorouders zagen zoetigheden en zetmeel als een zeldzame
delicatesse. De meeste mensen in onze westerse samenleving worden echter
opgevoed met een dieet van suikers, granen en andere zetmelen.
Ontdek de beste en meest eenvoudige strategieën om je bloedsuiker en
insulinerespons te verlagen wanneer je koolhydraatrijk voedsel consumeert.
Het effect van voedsel op de bloedsuikerspiegel wordt gemeten met de
glykemische index (GI). De GI varieert van 0 tot 100. Voedsel met een GI lager
dan 55 heeft een lage GI terwijl voedsel met een GI van 70 of hoger een hoge
GI heeft.
De bloedsuikerrespons op verschillende soorten voedsel kan ook gemeten worden met de glykemische
lading (GL). De GL meet hoelang het voedsel suiker afgeeft aan het systeem. Veel voedsel kan een hoge GI
hebben maar tegelijkertijd een lage GL. Een voorbeeld is de watermeloen. Andere levensmiddelen hebben
een lage GI maar een hoge GL zoals havermout, dat gedurende langere tijd suiker afgeeft.
Een GL van 20 of meer is hoog en een GL van 10 of minder is laag. Levensmiddelen met een hoge GL
kunnen leiden tot ontstekingen dus is het aan te raden voedsel te eten met een lage GI en een lage GL.
Eenvoudige strategieën om de bloedsuikerspiegel op peil te houden

Gebruik citroen: Het citroenzuur in citroen helpt als buffer voor de opname van suiker in het bloed. De
antioxidanten en mineralen in de citroen helpen de insulinesignalering en de leverfunctie te verbeteren
en stabiliseren de bloedsuikerspiegel.

Gebruik appelciderazijn: Azijnzuur in azijn vermindert de glykemische respons op een gemiddelde
koolhydraatrijke maaltijd met 31 procent. In een studie werd een koolhydraatrijke maaltijd met een een
glykemische index van 100 teruggebracht naar 64. Appelciderazijn levert enzymen, probiotica en
mineralen die de bloedsuikerrespons verbeteren.

Consumeer gefermenteerd voedsel: Het gaat dan bijvoorbeeld om kokosnoot kefir, zuurkool, augurk en
kimchi. Rauwe gefermenteerde zuivel omvat yoghurt, kefir, amasai, gefermenteerde wei en rauwmelkse
kaas. Deze levensmiddelen hebben een natuurlijk zuur dat de opname van suiker door het bloed
terugdringt en ze voorzien het lichaam van enzymen, probiotica en andere bioactieve voedingsstoffen
die de bloedsuikerrespons verbeteren.

Gebruik kaneel: Kaneel verbetert de spijsvertering en de gevoeligheid van insulinereceptoren. Het
weerhoudt enzymen er bovendien van insulinereceptoren te deactiveren. Kaneel bevat ook een
extreem krachtige antioxidant die ontstekingen helpt voorkomen die celmembranen en
insulinereceptoren beschadigen.

Multivitaminen en chroom: Multivitaminen voorzien het lichaam van mineralen en B-vitaminen die van
essentieel belang zijn voor de bloedsuikerbalans. Chroom produceert en activeert de koolhydraat
transporter GLUT-4. Chroom activeert GLUT-4 doordat het molecuul zich van het binnenste van de cel
naar het celmembraan beweegt. Dit opent een raam in de cel zodat glucose naar binnen kan stromen.
Vervolgens kan het worden omgezet in energie terwijl de bloedsuikerspiegel daalt naar een stabiel
niveau.
Bron: Naturalnews.com - Gerelateerd:
 Begin je dag met water en citroen
 Vijf hulpmiddelen bij het reinigen en ontgiften van het lichaam
 Zes verrassende feiten over de avocado
 Gaatjes genezen zonder te boren of te vullen
 Wat kleurstoffen en andere additieven met het lichaam doen
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Turkse oorlogsschepen schieten met scherp bij gasvelden Israël en Cyprus
VS: Turkije is bullebak die alleen maar problemen opzoekt
De Cypriotische president Demetris Christofias heeft Turkije
gewaarschuwd zijn oorlogsschepen niet meer met hun kanonnen
te laten schieten in de wateren die de grens vormen tussen de
Israëlische en Cypriotische gasvelden in de Middellandse Zee.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken adviseerde
Cyprus om de Turken gewoon te negeren. In een toespraak
haalde ze fel uit naar de Turkije, dat ze 'de bullebak van de buurt'
noemde die 'alleen maar problemen' opzoekt.
Vanaf afgelopen woensdag doorkruisen Turkse oorlogsschepen
de wateren tussen het Israëlische Leviathan gasveld en het
Cypriotische blok 12, waar recent een nieuw groot gasveld werd ontdekt. Ook schoten ze er hun kanonnen
af. Noch Israël noch Cyprus gaven enige ruchtbaarheid aan de Turkse provocaties, maar versterkten wel
hun eigen marine aanwezigheid rond de gasvelden.
Uiteindelijk verbrak president Christofias gisteren de stilte met de waarschuwing: 'Als Turkije zijn
wapengekletter beleid niet verandert en niet stopt met het spelen van de regionale politieagent, zullen er
gevolgen zijn die zeker niet goed zullen uitpakken voor de hele regio en het Turkse volk, en zeker niet voor
de Turkse Cyprioten.'
Gasleveranties Israël en Cyprus aan Europa
Israël, Cyprus en Griekenland hebben onlangs hun economische en militaire samenwerking versterkt, vooral
om weerstand te bieden tegen de toenemende dreigementen van Turkije. Israël en Cyprus hebben het
Amerikaanse bedrijf Noble Energy ingeschakeld bij het exploiteren van de gasvelden die in hun eigen
economische zones in de Middellandse Zee liggen. Onlangs bleek dat deze gasvelden nog groter zijn dan
werd gedacht; het Israëlische Leviathan veld bevat zo'n 16 tot 20 biljoen kubieke voet, het Cypriotische deel
ongeveer 10 biljoen kubieke voet.
Omdat de drie landen hierdoor belangrijke gasleveranciers van Europa kunnen worden en ons continent
daardoor minder afhankelijk wordt van Russisch gas en de gaspijpleidingen die door Turkije lopen, staat er
voor alle partijen veel op het spel. Mede daarom wordt verwacht dat de Turken hun bemoeizucht en
provocaties na de verklaring van de Cypriotische president alleen maar zullen opvoeren, reden waarom
Cyprus zijn minister van Buitenlandse Zaken, Erato Kozakou-Marcoullis, voor overleg naar de Verenigde
Staten stuurde.
'Bullebak van de buurt'
Daar kreeg hij van zijn collega Hillary Clinton het advies om op volle kracht door te gaan met de gasboringen
en de Turken gewoon te negeren. Na het overleg met Clinton verklaarde Marcoullis dat het strategische
belang van Cyprus door de gasvelden enorm is toegenomen. Clinton zelf noemde Turkije in een toespraak
voor het Woodrow Wilson International Center for Scholars 'de bullebak van de buurt'. Ze voegde eraan toe
dat Turkije -wiens minister van Buitenlandse Zaken onlangs beweerde dat de Turken een beleid van 'nul
problemen' nastreven- in werkelijkheid juist alleen maar problemen opzoekt.
Xander - (1) DEBKA
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Prikbord nr. 275 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Bussemaker
De HvA toont de zoveelste bestuurder die een leugenaar blijkt te zijn of incompetent. Mevrouw Bussemaker
(PvdA) is vermoedelijk beide, want wie de klokkenluider ontslaat, omdat deze pijnlijke zaken aan het licht
brengt, en vervolgens roept dat er geen aanwijzingen zijn dat hij gelijk had, maakt zich schuldig aan een
frauduleuze dubbelzinnigheid. Dan gaat het niet meer alleen om de foute diploma’s, maar vooral de foute
mentaliteit van bestuurders, wat tevens de vraag doet rijzen waarom ik bij mijn bezoeken aan de gevangenis
geen witteboordencriminelen aantref. Geen museumdirecteuren of ziekenhuisdirecties, geen politie-/Interpolbobo’s, geen curatoren en foute rechters, geen burgemeesters en gedeputeerden, geen pedofiele
secretaris-generaal of zakkenvullende topambtenaren, geen EU-parlementariërs en leden van IOC of FIFA,
geen bankiers en verzekeraars, en ook geen hogeschoolbestuurders. Een enkel veroordeeld pedofiel
raadslid mocht, tegen de regels in, zelfs zijn toelage behouden. Ze vallen toch niet onder dezelfde criteria als
de (Amsterdamse) Hell’s Angels?
Cameron
De Britse oppositie verwijt premier Cameron dat hij niet langer aan tafel zit in Brussel. Ten onrechte, want
met de criminele organisatie die EU heet, kan beter helemaal worden gebroken, vindt een groot deel van de
Britten. Die geloven namelijk niet in het sprookje dat dan hun export en financiële instellingen grote schade
lijden. Waarom wij hier wél daarin geloven, is nog steeds een groot raadsel. Met name als we alle kosten,
verplichtingen en corruptie in beschouwing nemen. Intussen zuigt de ECB ons verder het moeras in door
alsnog – maar nu via banken – waardeloze staatsobligatie te laten opkopen. En de belastingbetaler mag
straks zorgen dat die banken niet omvallen, want ooit zal de geldpers van de ECB tot stilstand (moeten)
komen.
Cultuur
Een incompetente museumdirecteur die miljoenen liet verdampen, loog over de financiën en toch een half
jaar salaris meekrijgt in plaats van een dagvaarding wegens valsheid in geschrifte, fraude of corruptie. Ook
falende toezichthouders (Hedy d’Ancona) worden niet aangepakt. Voorts een geldmuseum waar men 9
(negen!) man heeft werken op de ‘wetenschappelijke’ afdeling; kennelijk om ook het salaris van de directeur
op te krikken. Verbouwingen van honderden miljoenen waarbij – met name in Amsterdam – niemand
aansprakelijk is voor de gigantische overschrijdingen. En wethouders die beweren dat cultuur moet worden
ondersteund vanwege de horeca-inkomsten voor hun stad. Dit is méér ‘cultuur’ dan een normaal mens kan
verdragen, maar ook daar heeft de PvdA een eigen oplossing voor: gewoon vertrouwelijk of geheim op het
dossier zetten, dan moeten ook andere partijen hun mond erover houden, net als in Tilburg onder Vreeman.
Links drammen
Eerst moest er een generaal pardon komen voor mensen die ‘al zo lang op een beslissing moesten wachten’
(in werkelijkheid op uitzetting). Daarna voor ‘bedreigde groepen’(inmiddels weer afgeschaft) en liegende
gelukzoekers, want er moest begrip zijn voor hun leugens en zeker geen controle via ambassades.
Vervolgens voor moeders met kinderen, daarna voor geïntegreerde illegalen die zich niet meer thuis voelen
in het land van herkomst, en voor homo’s. Inmiddels ook voor liegende ‘adoptiekinderen’, zieken, invaliden
en oorlogsmisdadigers die iets te vrezen hebben. Nu willen de linkse drammers dat alle kinderen mogen
blijven, kennelijk ongeacht waar ze vandaan komen. Je zou bijna denken dat links een ontwrichting van de
samenleving nastreeft of een bondgenootschap met mensensmokkelaars, want met kinderen komen weer
ouders of ‘ooms’ en grootouders. Kortom, links houdt niet van wetten en afspraken en beheersbaarheid van
de immigratie.
Tanks te ‘koop’
Nederland wilde tanks verkopen aan een corrupt, islamitisch land dat in het recente verleden de
mensenrechten schond in Nieuw-Guinea en in de christelijke streken van het voormalig Nederlands-Indië.
Een land dat bovendien miljarden dollars heeft ontvangen aan ontwikkelingshulp van westerse landen,
waarvan honderd miljard is ‘verdwenen’ via de staatsbanken. Anders gezegd: Indonesië zou die tanks
hebben betaald met ontwikkelingsgeld of tsunami-fondsen. Terecht dat de PVV ging dwarsliggen, want als
de tekorten bij Defensie op die wijze moeten worden gereduceerd dan zijn er nog wel andere oplossingen.
Van de VVD valt in dit opzicht niets te verwachten, maar het CDA moest zich schamen.
Verkeerd doelwit
De arrogantie van Europarlementariër Van Baalen (VVD) begint storend te worden. Zijn ongegronde kritiek
op de PVV-fractie had hij beter kunnen richten tegen een ander doelwit: de frauderende collega’s die
presentiegeld declareren en vervolgens met hun gepakte koffers meteen vertrekken. Of tegen de EUambtenaren die op het gebied van zelfverrijking een voorbeeld zijn voor de Grieken.
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