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Een meisje met een appel (ingezonden)
(Dit is een waar gebeurd verhaal en je kunt meer informatie vinden door te Googlen op Herman Rosenblat.
Hij werd Bar Mitzvah op de leeftijd van 75)
Augustus 1942. Piotrków, Polen.
Die ochtend was de lucht dreigend toen we angstig stonden te wachten.
Alle mannen, vrouwen en kinderen van het Joodse getto in Piotrków waren op een plein bij elkaar gedreven.
We hadden gehoord dat we verplaatst zouden worden. Mijn vader was pas onlangs overleden aan tyfus, die
zich snel verspreid had in het overvolle getto. Mijn grootste angst was dat onze familie zou worden
gescheiden.
'Wat je ook doet,' fluisterde Isidore, mijn oudste broer, ‘vertel ze niet hoe oud je bent. Zeg dat je zestien
bent.’
Ik was lang voor een jongen van 11, dus ik kon het proberen. Op die manier was ik misschien wel waardevol
om te werken.
Een SS-er kwam naar me toe, zijn laarzen klikten tegen de kasseien.
Hij bekeek me van top tot teen en vroeg toen naar mijn leeftijd.
'Zestien,' zei ik. Hij stuurde mij naar links, waar mijn drie broers al stonden met andere gezonde jonge
mannen.
Mijn moeder kreeg een gebaar om naar rechts te gaan bij andere vrouwen, kinderen, zieken en ouderen.
Ik fluisterde Isidore, 'Waarom?'
Hij gaf geen antwoord.
Ik rende naar de andere kant, naar Mama en zei dat ik bij haar wilde blijven.
'Nee,' zei ze streng. 'Ga weg. Wees niet vervelend. Ga met je broers mee.’
Ze had voor die tijd nog nooit zo hard gesproken. Maar ik begreep het: ze wilde mij beschermen. Ze hield zo
veel van mij, dat ze, alleen deze keer,
deed alsof het niet zo was. Het was het laatste wat ik van haar gezien heb…
Mijn broers en ik werden vervoerd in een veewagen naar Duitsland ..
Een nacht later kwamen we aan bij het concentratiekamp Buchenwald en we werden in een overvolle barak
gebracht. De volgende dag werden er uniformen en identificatienummers uitgegeven.
Noem me geen Herman meer,' zei ik tegen mijn broers. Ik ben nu 94983.'
Ik werd te werk gesteld in het crematorium van het kamp. Ik moest de doden opladen in een met de hand
bediende lift. Ik voelde mijzelf ook dood. Ik werd hard, ik was een nummer.
Spoedig daarna werden mijn broers en ik overgebracht naar Schlieben, een kamp dat hoorde onder
Buchenwald in de buurt van Berlijn ..
Op een ochtend leek het of ik de stem van mijn moeder hoorde.
'Zoon,' zei ze zacht maar duidelijk, ‘ik zal je een engel sturen. '
Toen werd ik wakker. Het was net een droom. Een mooie droom.
Maar in deze plaats konden er geen engelen zijn. Er was alleen werk. En honger. En angst.
Een paar dagen later liep ik rond in het kamp, om de barakken heen, vlakbij het hek van prikkeldraad waar
de bewakers je niet gemakkelijk konden zien. Ik was alleen.
Aan de andere kant van het hek zag ik iemand: een klein meisje met helblonde, bijna lichtgevende krullen.
Ze stond half verborgen achter een berk.
Ik keek rond om er zeker van te zijn dat niemand me zag. Ik riep haar zachtjes in het Duits. 'Heb je iets te
eten?' Ze begreep het niet. Ik schoof dichter naar het hek toe en herhaalde de vraag in het Pools.
Ze stapte naar voren. Ik was dun en mager, met lappen om mijn voeten gewikkeld, maar het meisje leek er
niet bang voor te zijn. In haar ogen zag ik het leven.
Ze trok een appel uit haar wollen jasje en gooide hem over het hek.
Ik greep de vrucht en toen ik begon weg te lopen, hoorde ik haar zachtjes zeggen: 'Ik zie je morgen weer.'
Iedere dag op hetzelfde tijdstip keerde ik terug naar dezelfde plek bij het hek.
Ze was er altijd met iets voor mij om te eten - een homp brood of, beter nog, een appel.
We durfden niet te spreken of te blijven hangen. Gesnapt worden zou voor ons beiden de dood betekenen.
Ik wist niets over haar, dat soort boerenmeisje, behalve dat ze Pools verstond. Hoe heette ze? Waarom
riskeerde ze haar leven voor mij?
Hoop was een beetje steun en dit meisje aan de andere kant van het hek gaf me die, door mij brood en
appels te eten te geven.
Bijna zeven maanden later werden mijn broers en ik in een kolenwagon gepropt en vervoerd naar
Theresienstadt, een kamp in Tsjecho-Slowakije.
‘Kom niet meer terug,' zei ik tegen het meisje die dag. ‘We gaan hier weg. '
Ik draaide me om naar de barakken en keek niet achterom. Ik heb niet eens afscheid genomen van het
kleine meisje, van wie ik de naam niet wist, het meisje met de appels.
Drie maanden lang waren we in Theresienstadt. De oorlog liep op het eind en de Geallieerde troepen waren
dichtbij, maar mijn lot leek bezegeld.
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Op 10 mei 1945 stond ik op de lijst om te sterven in de gaskamer om 10.00 uur.
In de rust van de dageraad probeerde ik me erop voor te bereiden. Zo vaak scheen de dood klaar om me op
te eisen, maar op de een of andere had ik het steeds overleefd. Nu was alles voorbij.
Ik dacht aan mijn ouders. Tenminste, ik dacht, dat we weer verenigd zouden worden.
Maarom 8 uur‘s ochtends was er grote opschudding. Ik hoorde geschreeuw en zag mensen naar alle kanten
door het kamp rennen. Ik werd met mijn broers opgevangen door Russische troepen die het kamp hadden
bevrijd! De poort zwaaide open. Iedereen rende weg, ik ook. Verbazingwekkend, al mijn broers hadden het
overleefd - ik weet niet hoe. Maar ik wist zeker dat het meisje met de appels de sleutel was voor mijn
overleving.
Op een plek waar het kwaad leek te overwinnen, had de goedheid van die ene persoon mijn leven gered,
had mij hoop gegeven op een plaats waar die niet was.
Mijn moeder had mij een engel beloofd en de engel was gekomen.
Uiteindelijk kwam ik terecht in Engeland, waar ik werd geholpen door een Joods liefdadigheidsfonds. In een
herstellingsoord knapte ik op, samen met andere jongens die de Holocaust hadden overleefd en ik kreeg
een opleiding in de elektronica.
Daarna ging ik naar Amerika, waar mijn broer Sam ook al was. Ik nam dienst in het Amerikaanse leger
tijdens de Korea-Oorlog en keerde twee jaar later terug naar New York City.
Omstreeks augustus 1957 opende ik mijn eigen bedrijf voor reparatie van elektrische apparaten. Ik begon
weer een toekomst op te bouwen. Op een dag kreeg ik een telefoontje van mijn vriend Sid die ik in Engeland
had leren kennen. 'Ik heb een afspraakje met een meisje. Ze heeft een Poolse vriendin. Zullen we samen
gaan? 'Een ‘blind date’? Nee, dat was niets voor mij.
Maar Sid bleef aandringen en een paar dagen later gingen we naar de Bronx om zijn afspraak op te halen
en haar vriendin Roma.
Ik moest toegeven, voor een ‘blind date’ was dit niet slecht. Roma was verpleegster in een ziekenhuis in de
Bronx. Ze was aardig en bijdehand. Ook mooi, met zwierige bruine krullen en groene, amandelvormige ogen
die levenslustig schitterden.
Met ons vieren reden we naar Coney Island. Roma was prettig om mee te praten en prettig gezelschap.
Het bleek dat zij ook op haar hoede was voor een afspraak met iemand die ze niet kende!
We deden dit beiden voor het plezier van onze vrienden.
We maakten een wandeling over de promenade, genoten van de zilte zeebries, en vervolgens hebben we
gegeten aan de kust. Ik kon me geen betere tijd herinneren.
We persten ons weer in de auto van Sid. Roma en ik zaten samen op de achterbank.
Als Europese joden die de oorlog overleefd hadden, waren we ons ervan bewust dat veel nog niet gezegd
was tussen ons. Zij sneed het onderwerp aan.
'Waar was jij,’ vroeg ze zacht, ‘ tijdens de oorlog?' ‘In de kampen,' zei ik. De verschrikkelijke herinneringen
waren nog steeds levendig, het verlies onherstelbaar.
Ik had geprobeerd om het te vergeten. Maar je kunt dit nooit vergeten.
Ze knikte. 'Mijn familie was ondergedoken op een boerderij in Duitsland, niet ver van Berlijn, ' vertelde ze me.
"Mijn vader kende een priester, en hij heeft ons papieren gegeven dat we niet-joods waren. '
Ik stelde me voor hoe ze ook moest hebben geleden, met angst, de vaste metgezel.
En toch hier hadden we het beiden overleefd en waren we hier in een nieuwe wereld.
'Er was een kamp naast de boerderij,' ging Roma verder. 'Ik zag daar een jongen en ik gooide elke dag
appels naar hem. '
Wat een verbazingwekkend toeval, dat zij een andere jongen had geholpen.. ‘Hoe zag hij eruit?’ vroeg ik.
'Hij was lang, mager en had honger. Ik moet hem zes maand lang elke dag hebben gezien. '
Mijn hart ging tekeer. Ik kon het niet geloven. Dit kon niet waar zijn.
'Heeft hij je op een dag verteld dat je niet terug moest komen, omdat hij zou vertrekken Schlieben?' Roma
keek me verbaasd aan. 'Ja!' 'Dat was ik!'
Ik zou haast barsten van blijdschap en ontzag, overspoeld door emoties. Ik kon het niet geloven! Mijn engel!
'Ik laat je niet meer gaan.' zei ik tegen Roma. En achterin de auto van die ‘blind date’ vroeg ik haar ten
huwelijk. Ik wilde niet langer wachten.
'Je bent gek!' zei ze. Maar ze nodigde me wel uit om haar ouders te ontmoeten voor het Shabbatsdiner van
de volgende week.
Ik verlangde ernaar om Roma nog veel beter te leren kennen, maar de belangrijkste dingen wist ik al: haar
standvastigheid, haar goedheid. Gedurende vele maanden was ze in de slechtste omstandigheden naar de
omheining gekomen en had mij hoop gegeven. Nu had ik haar weer had gevonden en ik zou haar nooit
meer laten gaan. Die dag zei ze ja. En ik hield mijn woord. Na een huwelijk van bijna 50 jaar, met twee
kinderen en drie kleinkinderen, heb ik haar nooit laten gaan.
Herman Rosenblat van Miami Beach, Florida
Naschrift: Over dit verhaal wordt een film gemaakt met de titel “The Fence”.
Deze e-mail is bedoeld om 40 miljoen mensen wereldwijd te bereiken.
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Banken gaan personeel ontslaan
(Tom Lassing) vrijdag 06 januari 2012
Ooit zei mijn vader me eens dat de Rabobank zoveel mensen in dienst had, omdat ze anders veel te
winstgevend zouden zijn... Het leek een grap, maar het was de waarheid.
De Rabo kon namelijk, net als de andere banken, vanuit afgesloten hypotheken geld uit lucht laten ontstaan
en daar rente over vragen.
Een fantastisch bedrijfsconcept als je niet te moeilijk doet over de eerlijkheid van zo'n systeem.
De bankiers werden echter NOG gretiger. Ze gingen die afgesloten hypotheken samenvoegen en die
pakketten ook weer eens verkopen. Het voordeel was NOG weer een keer premie ontvangen!
De bankiers vonden zichzelf zo briljant dat hun loon x 40 en meer moest worden verhoogd.
Het probleem was echter, het was allemaal gebakken lucht.
De enorme graaicultuur in de top van de banken leidt er nu toe dat letterlijk tienduizenden mensen hun
goede baan gaan verliezen. Immers moeten de paar toppers het hoge loon blijven krijgen, terwijl de
inkomstenkant er nu heel anders uit is gaan zien. Als nu de top van de banken hun inkomen weer eens laten
afnemen met 39/40e deel, dan kunnen tienduizenden mensen in dienst blijven.
Dat gaat dus niet gebeuren.
- Ik weet, de oplossing voor de crisis is het niet, maar ik heb liever 10.000 mensen aan het werk, dan dat ze
thuiszitten en de staat geld kosten. De banken maken de crisis nu alleen maar erger, terwijl de schuldigen
hun baan niet kwijtraken en zelfs hun loon afgelopen jaar weer met 10% en meer zagen toenemen.
Hoe lang pikken we deze oplichting van de bankiers nog?
Gisteren overigens in het nieuws dat RBS er aan denkt 10.000 banen te schrappen.
http://test.www.beursbox.nl/nieuws-beleggen/laatste-nieuws/banken-gaan-personeel-ontslaan.html

USA gaat wereldwijd belasting heffen
Financieel | actueel nieuws | 10 Januari 2012
De Verenigde Staten had al een wereldwijde politiemacht, maar daar komt nu ook een wereldwijde
belastingdienst bij. Wetgeving die van kracht komt in 2013 geeft de Amerikaanse fiscus, de IRS, wereldwijde
bevoegdheid.
Begin vorig jaar stemde de Amerikaanse regering in met de zogeheten Hiring Incentives to Restore
Employment (HIRE) act, een wet die, zoals de naam al aangeeft, moet leiden tot meer werkgelegenheid. De
wet geeft bedrijven die langdurig werklozen aannemen een korting op de loonbelasting, vergelijkbaar met
diverse regelingen die in Nederland gelden. Verborgen in deze wet zit echter de Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA), die buitenlandse financiële instellingen en hun Amerikaanse klanten dwingt tot
rapporteringsplicht over hun buitenlandse tegoeden, belangen en onroerende goederen.
Rapporteringsplicht voor Amerikanen die buiten de VS wonen is niets nieuws. De VS heft belasting over het
wereldwijde inkomen van haar staatsburgers, ongeacht of zij binnen of buiten de VS wonen. Amerikaanse
expats moeten gewoon aangifte blijven doen en in veel gevallen belasting betalen over hun buitenlandse
vermogen. De enige manier waarop een Amerikaan hier onder uit kan komen is door zijn of haar nationaliteit
en paspoort op te geven. De FACTA gaat echter een stapje verder door buitenlandse financiële instellingen
te verplichten de belangen van hun Amerikaanse cliënten te rapporteren aan de IRS. Doen zij dat niet, dan
volgt er een 30% bronheffing op al hun transacties afkomstig uit de VS. Vanzelfsprekend levert deze
rapporteringsplicht extra kosten op voor banken, verzekeraars en effectenmakelaars. Veel financiële
instellingen zijn Amerikaanse cliënten in de toekomst liever kwijt dan rijk.
Voorstanders van de wet verwachten hiermee $100 miljard dollar binnen te halen die jaarlijks zou worden
ontdoken. Het cijfer is afkomstig van de extreem linkse senator Carl Levin, die al jarenlang als een Jan Kees
de Jager volhoudt dat er zich verborgen schatten bevinden in sinistere belastingparadijzen. De commissaris
van de IRS, Douglas Shulman, zei in 2009 echter dat $100 miljard aan vermeende belastingontduiking een
wilde schatting is zonder enige onderbouwing. Maar net als De Jager blijft Levin zijn leugens stug
volhouden.
De FACTA gaat in op 1 januari 2013, maar zij heeft reeds tot hevige consternatie geleid in de financiële
dienstverlenings-sector binnen en buiten de VS en nu ook in Nederland. Het Verbond van Verzekeraars
heeft een klachtbrief verstuurd aan AFM, DNB, de ministeries van Financiën en Landbouw, Economie &
Innovatie en het College Bescherming Persoonsgegevens.
Nederlanders die niet werkzaam zijn in de internationale financiële dienstverlening zullen er weinig van
merken. Maar bezien in een wijdere context is hier sprake van een trent van fiscale globalisering, die op
termijn ook Nederlanders EU burgers zal raken. In de ‘strijd tegen belastingontduiking’ zien we telkens meer
automatische informatieuitwisseling, propaganda en initiatieven voor een Europese belasting en
belastingdienst. Met belastingontduiking heeft het weinig te maken, waar men naartoe wil een een fiscale
unie waarin Nederlanders volledig meebetalen aan de Zuid-Europese schuldenberg.bron tax planning
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Is Ron Paul een door de Vrijmetselaars elite aangestuurde presidentskandidaat?

Ook Ron Paul maakt de bekende elitaire handgebaren (boven, L&R) die in de Satansbijbel (L, onder)
worden omschreven als een groet aan de duivel zelf. Rechts: president Obama die dezelfde handgebaren
maakt.
De bekende Amerikaanse libertarische politicus Ron Paul maakt de laatste tijd plotseling serieuze kans om
genomineerd te worden als de officiële Republikeinse presidentskandidaat die het dit jaar moet gaan
opnemen tegen Barack Obama. Paul, die die door sceptici als een extreme isolationist wordt beschouwd, is
de held van iedereen die zich beschouwt als anti-gevestigde orde zoals bijvoorbeeld de Occupy Wall Street
beweging. Ook wordt hij gepromoot door het overgrote deel van het alternatieve internet (denk aan Alex
Jones / Infowars). Toch zijn er al enkele jaren sterke aanwijzingen dat Ron Paul zelf óók tot de elite behoort
waarvan hij beweert dat hij deze juist wil bestrijden.
Ron Paul een hoge Vrijmetselaar die net zo goed meewerkt aan de totstandkoming van de New Age Nieuwe
Wereld Orde? Zijn fans zullen er niet van willen horen. Toch is alleen al het feit dat zijn vrouw Carol lid is van
de Velasco Order of the Eastern Star -onderdeel van de Grand Lodge of Texas- al verdacht genoeg. Eastern
Star leden zijn namelijk doorgaans getrouwd met een Vrijmetselaar. Ook Pauls vader was een Vrijmetselaar,
en Ron zelf heeft regelmatig toegegeven de organisatie te respecteren en dat hij naar veel open
Vrijmetselaars bijeenkomsten is geweest. Nog een aanwijzing: zijn dochters Lori en Joy waren allebei
'Rainbow' kinderen, een organisatie die rechtstreeks in verband staat met de Vrijmetselarij.
Ron Paul is tevens onofficieel lid van de John Birch Society, die werd opgericht door Vrijmetselaars,
gefinancierd door Nelson Rockefeller en geleid door de door Jezuïeten getrainde Knights of Malta. De John
Birch Society, waar Ron Paul op 21 augustus 2009 een toespraak hield -volgens zijn woordvoerder niet zijn
eerste-, fungeert als een soort waakhond die bedoeld is om de oppositie te controleren en te zorgen dat er
niets gebeurt dat de totstandkoming van de Nieuwe Wereld Orde in gevaar kan brengen. 'Ik heb veel
vrienden in de John Birch Society,' aldus Paul. 'Ik zou niet weten met welke standpunten van hen ik het niet
eens zou zijn.' De libertariër zou dan ook het enige Congreslid zijn dat een 100% score haalt op de JBS
Index van politici met overeenkomstige ideeën en doelstellingen.
In 2008 mocht Paul een toespraak houden in de Gaston Hall van de
door Jezuïten opgerichte prestigieuze Georgetown Universiteit, waar al
talloze hoge wereldleiders -zoals Tony Blair- en andere invloedrijke
personen -o.a. media tycoon Rupert Murdoch- hun opwachting hebben
gemaakt. Op de foto die tijdens zijn toespraak werd gemaakt is
duidelijk op de achtergrond een wand met symbolen van de
Vrijmetselarij te zien (zie foto hieronder). In 2009 hield president
Obama eveneens een toespraak in deze zaal. Toen werd op verzoek
van de president het monogram IHS -symbool voor de naam Jezus
Christus- van tevoren met een doek bedekt, iets wat onder christenen
de nodige beroering teweeg bracht (2).
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Voor degenen die blijven volhouden dat deze feiten nog geen 100% bewijs vormen zijn er nog de tv beelden
waarop Ron Paul overduidelijk het bekende occulte handgebaar maakt waarmee de machtselite leden
elkaar groeten (4)(5). Dergelijke foto's zijn ook in ruime mate voorhanden van bijvoorbeeld de presidenten
Bush en de huidige president Barack Obama. Daarnaast stond Pauls 'adviseur' Peter Thiel op de lijst van
deelnemers aan de Bilderberg bijeenkomst in 2008 in Virgina (3) en heeft Paul publiekelijk afstand genomen
van de overtuiging van veel van zijn aanhangers -de 'Truth' beweging- dat de Amerikaanse regering op zijn
minst heeft meegewerkt aan de aanslagen op 9/11 (2001).
Doug Wead is een officiële presidentiële historicus die al voor 7 Amerikaanse presidenten heeft gewerkt en
boeken over hen heeft geschreven. Hij moet dus wel zijn 'goedgekeurd' door de elite en nauwe banden met
hen hebben. Daarom geeft het behoorlijk te denken dat hij nu voor Ron Paul werkt, die zogenaamd tegen de
gevestigde orde zou zijn.
Als de elite inderdaad ook de oppositie controleert is het echter niet meer dan logisch dat Paul een geheel
ander beleid voorstaat dan zijn tegenstrevers. Zijn meeste aanhangers geloven inmiddels dat hij 'echt' is en
de zo gehate Nieuwe Wereld Orde wil stoppen. 'Maar tegen de tijd dat president Ron Paul de gevestigde
orde uit de innerlijke structuur van de VS heeft verwijderd, zal Wall Street, dat dan nog steeds onderzocht
wordt, een andere president nomineren die vervolgens een soort Hitler zal worden die tegen het laatste
restje blanke christenen zal optreden,' aldus een analyse op de website Essential Intelligence.
Tot slot zou bedacht kunnen worden dat als Paul écht een bedreiging voor de elite zou vormen, hij al jaren
geleden een ongeluk zou hebben gehad. Immers, op dezelfde wijze zijn in de loop der jaren talloze echte
anti-NWO figuren in alle stilte uit de weg geruimd. Dus wie er ook in november tot president in het Witte Huis
wordt gekozen -Obama, Romney, Paul of een ander: 'Het maakt niet uit op wie de mensen stemmen; ze
stemmen altijd op ons,' was ooit de veelzeggende constatering van illuminati lid Joseph Stalin.
Xander - (1) Aftermath News, (2) The Washington Times, (3) Prison Planet, (4) YouTube, (5) YouTube
Reactie
Dit filmpje laat NIETS aan de verbeelding over wie deze Ron Paul is:
http://www.youtube.com/watch?v=9coJj_BT7b4&feature=related
Ron Paul illuminati connection exposed:
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/59353/Ron_Paul_ILLUMINATI_connection_EXPOSED_/giovanni

Slimme meter onthult kijkgedrag consument
Energiemaatschappijen kunnen via slimme meters precies zien welke
televisieprogramma’s en films consumenten kijken. Dat onthulden onderzoekers
tijdens het Chaos Computing Congress (28c3) in Berlijn, dat eind vorig jaar
plaatsvond. Tijdens de lezing “Smart Hacking for Privacy” werd naar de
privacygevolgen van slimme meters gekeken. Dario Carluccio en Stephan
Brinkhaus onderzochten hoe veilig deze meters zijn en welke informatie ze
verzamelen.
Energieleverancier Discovergy beloofde consumenten dat hun gegevens via
HTTPS versleuteld werden en dat de verstuurde gegevens waren versleuteld en ondertekend, zodat
niemand de data kon vervalsen. De beloften verdwenen van de website net voordat de presentatie op 30
december werd gegeven.
De onderzoekers ontdekten dat het SSL-certificaat verkeerd was geconfigureerd en een
certificaatwaarschuwing veroorzaakt. Vervolgens werden ze naar een HTTP adres doorgestuurd, waar
inloggegevens via platte tekst werden verstuurd. Consumenten kunnen via de webinterface alleen de laatste
drie maanden zien, maar Carluccio en Brinkhaus ontdekten dat alle gegevens die de slimme meter
verzamelt voor altijd op de servers van de energiemaatschappij blijven staan.
Kijkgedrag
Aangezien de verstuurde gegevens niet werden versleuteld, konden ze niet alleen de verstuurde gegevens
lezen, maar ook manipuleren. De slimme meter bleek het stroomverbruik in intervallen van twee seconden te
controleren. Aan de hand van het stroomverbruik van verschillende elektronische apparaten is het mogelijk
om te laten zien wanneer de koelkast aan staat, of wanneer iemand thuis komt of gaat slapen.
Vervolgens werd er ook naar televisieschermen gekeken. Aan de hand van het stroomverbruik gebaseerd
op de helderheid van het scherm bij verschillende televisieprogramma’s en films, is het kijkgedrag vast te
stellen. Aan de hand van de informatie die de slimme meter doorstuurt, kan de energiemaatschappij zien
welke films klanten bekijken. De energiemaatschappij in kwestie beloofde beterschap en gaat de gegevens
beter beschermen en de interval aanpasbaar maken.
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VS klaar voor snel militair ingrijpen na moord op Iraanse kerngeleerde
De auto van de omgekomen Iraanse kernwetenschapper. Lokale officials geven
Israël de schuld van de moordaanslag, waarvan de daders, twee motorrijders,
wisten te ontkomen (2).
De in het vorige artikel al even kort gemelde moord op de Iraanse onderdirecteur
van de nucleaire fabriek in Natanz, die slechts 48 uur plaatsvond nadat Iran de
versterkte ondergrondse verrijkingsinstallatie in Fordo in gebruik nam, voert de spanningen rond de
islamitische republiek steeds verder op. Amerikaanse marine- en luchtmachtcommandanten lieten in diverse
verklaringen doorschemeren dat de VS zich op dit moment voorbereidt op een spoedig militair ingrijpen,
officieel om de Straat van Hormuz open te houden voor olietankers en het overige scheepvaartverkeer.
Gisteren ontving de Amerikaanse president Barack Obama de Saudische minister van Buitenlandse Zaken
Saud al-Faisal. Alhoewel er geen details over hun ontmoeting bekend werden gemaakt twijfelt niemand
eraan dat er vooral gesproken werd over de Iraanse dreigementen om de Straat van Hormuz te blokkeren,
waardoor de wereld zou worden afgesloten van de toevoer van olie door de belangrijkste olieproducenten ter
wereld, Saudi Arabië en de Golfstaten.
Volgens bronnen in Washington probeert het Witte Huis de sceptische Saudi's ervan te overtuigen dat
Amerika wel degelijk bereid is om militair in te grijpen als de olietransporten in gevaar komen en/of om Iran
te weerhouden van het ontwikkelen van kernwapens, alsmede ook het beschermen van de olie installaties in
de Perzische Golf tegen Iraanse vergeldingsaanvallen.
Militaire confrontatie nabij
Marine commandant admiraal Jonathan Greenert zei gisteren dat hij 's nachts niet kan slapen vanwege de
voorbereidingen voor een op handen zijnde militaire confrontatie met Iran. Zijn collega generaal Norton
Schwartz, commandant van de Amerikaanse luchtmacht, sprak in meer algemene bewoordingen over het
feit dat de luchtmacht 'duidelijk een rol zal spelen' bij het openhouden van de Straat van Hormuz. Een paar
dagen eerder had generaal Martin Dempsey, voorzitter van de gezamenlijke stafchefs, al erkend dat Iran in
staat is om gedurende korte tijd de Perzische Golf te blokkeren, maar dat Amerika in dat geval militaire actie
zal ondernemen om de waterweg weer vrij te maken.
Aanvulling olietekorten
Saudi Arabië heeft op zijn beurt beloofd dat het eventuele olietekorten die ontstaan door de Westerse
sancties tegen Iran zal aanvullen. Ook zal het de Aziatische landen zoals India, Japan, China en Zuid Korea
ervan proberen te overtuigen om minder olie van Iran te kopen. Volgens experts zal het echter zeker zes tot
negen maanden duren voordat de Saudi's in staat zijn hun olieproductie op te voeren. Daarnaast is er
natuurlijk het tegendreigement van Iran, dat bij een olie embargo tegen het land 'geen enkele druppel olie'
door de Straat van Hormuz naar het Westen zal laten passeren.
Gedeeltelijke blokkade
Veel Westerse analisten denken dat Irans dreigementen enkel retoriek zijn omdat het regime in Teheran met
een blokkade ook zichzelf in de vingers zou snijden en de broodnodige inkomsten uit de olieverkopen zou
mislopen. Bronnen in Iran denken echter dat de theocratische heersers geen volledige, maar een
gedeeltelijke blokkade overwegen. Dit alleen al zou voldoende zijn om de olieprijs te laten exploderen,
waardoor de wankelende wereldeconomie een enorme klap zou krijgen.
Twee jaar geleden stuurde de Iraanse Revolutionaire Garde al eens een speedboat op de Japanse
olietanker Star M af, die met slechts één raket werd beschadigd. De VS besloot destijds het incident zo veel
mogelijk te bagatelliseren, met name om de spanningen met Iran niet te verhogen en te voorkomen dat de
olieprijzen door dit incident de hand uit zouden lopen.
Xander - (1) DEBKA, (2) Jerusalem Post

Duitse 'ZWERM' satellieten gaan Poolverschuiving onderzoeken - Lancering begin 2012
Geüpload door dutchsinse op 8 jan 2012
Euronews bracht dit nieuws in oktober 2011 naar buiten - een aankondiging van wat de "zwerm" satellieten
gaan doen - zij kondigden het project aan voor "begin 2012".
De lancering zal binnenkort bekend worden gemaakt.
Dit onderzoek meet de beweging van de Aardmagnetische polen.
En hier is mijn originele video van oktober 2011:
Youtube.com/watch?v=6Y9pM4q9vQY&feature=results_video&play...
Zie ook:
North Pole moving toward Russia - Severe storms in South USA & Colorado HF blast
Pole flips tied to plate tectonics
Sciencenews.org/view/generic/id/334697/title/Pole_flips_tied_to_plate_tectonics. Bron: Bbc.co.uk
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De Globalisering van Oorlog | Militaire Marsroute op weg naar Wereldoorlog III
Ingevoerd:
10-01-2012 Geplaatst door: Hansjelle Dijkstra
Bron: Global Research
(Global Research | door Michel Chossudovsky en Finian Cunningham |
Vertaling Hansjelle Dijkstra) De wereldwijd georiënteerde militaire doelstelling
van het Pentagon is gericht op de verovering van de wereld.
De militaire inzet van de strijdkrachten van de Verenigde Staten in NAVOverband doet zich tegelijkertijd voor in verschillende delen van de wereld.
Het concept van de “Long War” heeft de Amerikaanse militaire doctrine sinds de Tweede Wereldoorlog
gekenmerkt. De bredere doelstelling van militaire dominantie, ter ondersteuning van een dominantie op
wereldschaal, ter ondersteuning van een heerschappij-project, werd voor het eerst onder woorden gebracht
tijdens de regering Truman in de late jaren ‘40, aan het begin van de Koude Oorlog.
Op 11 september 1990, ongeveer vijf weken nadat Saddam Hussein Koeweit binnenviel, hield de president
van de VS , tevens Opperbevelhebber van het leger, George Herbert Walker Bush, een historische
redevoering tijdens de gezamenlijke zitting van het Amerikaanse Congres en de Senaat, waarin hij een
Nieuwe Wereldorde verkondigde die volgens hem het gevolg was van de ineenstorting van de Berlijnse
Muur en van de ondergang van De Sovjet Unie.
George H. Walker Bush hield op 11 september 1990 een redevoering tijdens een
gezamenlijke zitting van het Amerikaanse Congres en de Senaat.
Bush Senior voorzag een wereld van “vreedzame internationale samenwerking”, die niet
langer opgesloten zat in de confrontatie tussen concurrerende supermachten, in de
schaduw van de “Mutually Assured Destruction”, (MAD). (=Wederzijds Verzekerde
Vernietiging), die het Koude Oorlog tijdperk had gekenmerkt. Bush verklaarde
nadrukkelijk, aan het begin van de periode die later zou worden gekenmerkt als de “PostKoude-Oorlog-Periode” dat:
“een nieuw partnerschap van landen is begonnen, en wij vandaag zijn aangekomen op
een uniek en buitengewoon moment. De crisis in de Perzische Golf, hoe ernstig die ook
moge zijn, biedt ook een zeldzame kans om koers te zetten naar een historische periode van samenwerking.
Uit deze moeilijke tijden . . . . . kan een nieuwe wereld voortkomen: Een nieuw tijdperk dat vrijer is van de
dreiging van terreur, die sterker staat in het streven naar rechtvaardigheid en die meer veiligheid biedt door
het streven naar vrede. Een tijdperk waarin de landen van de wereld, oost en west, noord en zuid, kunnen
bloeien en in harmonie met elkaar kunnen samenleven”.
De complete tekst van deze toespraak vindt u HIER
Natuurlijk, toespraken van Amerikaanse presidenten zijn vaak manifestaties van cynische gemeenplaatsen
en tegenstrijdigheden, die met ’n korreltje zout dienen te worden genomen. President Bush vestigde de
aandacht op internationaal recht en gerechtigheid, slechts enkele maanden nadat zijn land in december
1989 Panama was binnengevallen, waardoor enkele duizenden burgers om het leven kwamen, en waarbij
misdaden werden begaan die vergelijkbaar waren met waar Saddam Hussein van werd beschuldigd, en
waar die geacht werd verantwoordelijk voor te zijn. Eveneens in 1991 gingen de VS en zijn NAVO
bondgenoten voort met het ontketenen van een onder een “humanitaire”mantel bedekte langdurige oorlog
tegen Joegoslavië, wat leidde tot de vernietiging, het uiteenvallen en de verarming van een heel land.
Toch is het leerzaam om de verwrongen visie van een “Nieuwe Wereld Orde” van Bush Senior te gebruiken
als een referentiepunt voor hoe dramatisch de wereld is veranderd in de tussenliggende 20 jaar van deze
zogenaamde Post-Koude-Oorlog-Periode. En vooral om na te gaan hoe het hedendaagse gedrag van de VS
is gedegenereerd onder de regeringen van Clinton, G.W. Bush Junior en Obama.
De belofte van Bush Senior op het gebied van wereldvrede heeft, in het kielzog van de Koude Oorlog, een
tijdperk geopend van ononderbroken oorlogsvoering, gepaard aan een proces van economische
ontwrichting, maatschappelijke verwoesting en van aantasting van het milieu.
In een bittere ironie werd dit concept van vreedzame internationale samenwerking en partnerschap als een
voorwendsel gebruikt voor het rechtvaardigen van de Golf Oorlog, die bestond uit “de verdediging van de
soevereiniteit van Koeweit” en het “handhaven van internationaal recht” na de Iraakse invasie in 1990.
Wereldwijd Slagveld
We hebben te maken met een wereldwijde militaire agenda, het zogenaamde “Wereldwijde Slagveld”. Ver
verwijderd van een wereld van vreedzame samenwerking, leven we in een ellendige wereld met constante
oorlogen- oorlogen die worden gevoerd in flagrante strijd met internationaal recht en tegen de publieke
opinie en het algemeen belang in.
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Ver verwijderd van een “nieuw tijdperk dat streeft naar vrede” zien we misschien een wereld om ons heen
die meer lijkt op George Orwell’s 1984, die gedomineerd wordt door voortdurende conflicten, onzekerheid,
autoritair toezicht, dubbeldenken* en mind control van de bevolking. (*Vertaler: wat Orwell “'dubbeldenken”
noemt is het vermogen om in je hoofd twee tegengestelde ideeën tegelijk te hebben, en die beide tegelijk te
geloven. Dat is het summum van irrationaliteit).
Een probleem voor veel burgers is dat “dubbeldenken en mind control” diep
verankerd zijn en verspreid worden door de massamedia, met inbegrip van de
zogenaamde vrije kwaliteitspers, zoals The New York Times en The Guardian.
Het tijdperk na 9/11: Amerika’s Preventieve Oorlogvoering
Naar verluidt gesponsord door Al Qaida, speelden de 9/11 aanvallen op het
World Trade Center en het Pentagon een centrale rol in het vormen van een
publieke opinie. Een van de belangrijkste doelstellingen van oorlogspropaganda
is “het fabriceren van een vijand”.
Preventieve oorlog tegen “islamitische terroristen” is nodig om het Vaderland te
verdedigen. Werkelijkheden worden op hun kop gezet: Amerika wordt
aangevallen.
In de nasleep van 9/11 diende deze “externe vijand” om de echte economische
en strategische doelstellingen achter de door Amerika geleide oorlogen in het
Midden-Oosten en Centraal-Azië te verdoezelen. Gemotiveerd met argumenten
over zelfbescherming wordt de preventieve oorlog afgeschilderd als een
“rechtvaardige oorlog” met een humanitair mandaat.
“De Externe Vijand”, Osama bin Laden, in beeld gebracht door de publieksmedia
Vanaf het begin van de Sovjet-Afghaanse oorlog in de vroege jaren ’80 hebben
Amerikaanse inlichtingendiensten de vorming ondersteund van “islamitische
brigades”. Propaganda heeft tot doel om de geschiedenis van Al Qaida uit te
wissen, de waarheid geweld aan te doen en “het bewijs uit te roeien” over hoe
deze “externe vijand” gefabriceerd was en gepositioneerd als “Vijand Nummer
Een”.
De Amerikaanse inlichtingendienst heeft zijn eigen terroristische organisaties
gecreëerd. En tegelijkertijd creëert hij zijn eigen terroristische waarschuwingen
voor terroristische organisaties die hij zelf heeft gecreëerd. Inmiddels is een
miljardenindustrie opgezet ten behoeve van een antiterrorisme-programma om
achter deze “terroristische organisaties” aan te gaan.
Ons wordt verteld dat het gaat om “humanitaire interventie”, gericht tegen
“terroristen”, in plaats van om “oorlog” of om “staatsterrorisme”.
In plaats van “misdrijf” wordt ons “verdediging” of “bescherming:’ voorgehouden.
In plaats van “massamoord” schijnt het te gaan om “collateral damage” (collateral damage is een eufemisme,
waarmee onbedoelde slachtoffers en vernietiging als gevolg van militaire operaties worden aangeduid,
toegebracht op burgers).
Er wordt een tweedeling gehanteerd van “de goeden” en “de slechten”. De daders van de oorlog worden als
slachtoffers gepresenteerd. De publieke opinie wordt misleid: “We moeten het kwaad in al zijn vormen
bestrijden, als een middel om de Westerse manier van leven te behouden”.
Het breken van de “Grote Leugen” die de oorlog presenteert als een humanitaire onderneming, betekent het
breken van een misdadig project van wereldwijde vernietiging, waarin winstbejag de allesoverheersende
kracht is. Deze winstgedreven militaire agenda vernietigt menselijke waarden en verandert mensen in
redeloze zombies.
Militair gecreëerde Werkelijkheid: “Oorlog is Normaal”
Waar het de website Global Research om gaat, waar dit artikel van afkomstig is, is om aan
te tonen dat we in een tijdperk leven van “De Globalisering van Oorlog”, uitgevoerd door
dezelfde landen die beweren de verdedigers te zijn van democratische rechten en het
internationale recht.
De hoofdpersoon in deze geglobaliseerde oorlog is Amerika. De VS, samen met zijn
bondgenoten in de NAVO, Engeland, Frankrijk, Canada en Duitsland, om er enkele te
noemen, aangevuld met een serie bijrolspelers –zoals de Arabische Staten rondom de
Perzische Golf- staan te trappelen om militair in te grijpen in elke regio in de wereld.
Het moet worden opgemerkt dat een toespraak van de president van de VS, Barack Obama, tijdens een reis
in de Aziatische Pacific in november 2011, beladen was met oorlogszuchtige verklaringen jegens China.
Daarbij betitelde hij China als een militaire bedreiging voor het halfrond waarvoor de VS bereid was de
confrontatie aan te gaan. Obama’s agressieve retoriek in de richting van Peking moet in brede kringen zijn
opgevat als ongekend en onacceptabel. Maar wie de grote westerse media er op naleest komt tegen dat de
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oorlogszuchtige taal van de Amerikaanse president als normaal werd beschouwd, alsof het om een redelijke
argumentatie zou gaan.
Dit uitdijende militarisme wordt gerationaliseerd met een verscheidenheid aan ogenschijnlijk aanvaardbare
smoezen: het veiligstellen van de wereld tegen “islamitisch terrorisme”, zoals in Afghanistan; het veiligstellen
van de wereld tegen “massavernietigingswapens” zoals in het Irak van Saddam, en tegenwoordig wat betreft
Iran; het verdedigen van de mensenrechten, zoals in Somalië; en het beschermen van kleine landen in ZuidOost-Azië tegen de mogelijke confrontatie met China; of de aanleg van een raketschild langs de OostEuropese grenzen met Rusland.
Steeds opnieuw spelen de grote westerse media een enorm grote rol in het goedpraten van het irrationele,
normaliseren ze het abnormale, rechtvaardigen ze het onrechtvaardige – net zoals het Ministerie van de
Waarheid dat deed in George Orwell’s 1984.
We kunnen deze smoezen accepteren zoals ze geformuleerd zijn, en proberen om een wereld van
ogenschijnlijk chaotische conflicten te “normaliseren’, op de manier die de westerse grote media ons willen
doen geloven. Of we kunnen er voor kiezen om de wereld te zien zoals die in werkelijkheid is. Dat wil
zeggen: een wereld waarin oorlogvoering op de juiste manier wordt gezien als verwerpelijke schending van
internationaal recht en van menselijke relaties.
Het is ons doel om burgers te bevrijden van het geïndoctrineerde dubbeldenken dat “oorlogen normaal
zouden zijn”. In een wereldwijd (Engelstalig) overzicht, onderaan deze tekst, zullen we laten zien en
onderbouwen hoe de VS en zijn bondgenoten een agenda volgen van “totale dominantie”, waarin door de
VS en zijn bondgenoten geen enkel land zal worden getolereerd dat een belemmering zou kunnen vormen
voor die agenda, en waardoor dat land van zichzelf in feite een oorlogdoelwit zou maken.
De dynamiek voor wereldwijde oorlogvoering heeft diepe historische wortels in het imperialisme van
kapitalistische regeringen. Rivaliteit over de grondstoffen van kapitalistische economieën en geopolitieke
controle waren de wortels van Wereldoorlogen I en II. Lees hierover het boek De mythe van de 'goede
oorlog'. Amerika en de Tweede Wereldoorlog, van de Belg Jacques Pauwels.
Link naar de website van Jacques Pauwels
Jacques Pauwels vertelt in dit boek onder meer over hoe Amerika zowel
Engeland als Nazi Duitsland ondersteunde. Dezelfde impuls speelde een rol in
de talloze invasies en “proxy wars”, ( "Oorlog bij Volmacht"), in Latijns-Amerika,
Azië en Afrika door de VS na de Tweede Wereldoorlog, onder het mom van “de
vrije wereld te verdedigen tegen het Kwaadaardige Sovjet Imperium”.
Maar na de ineenstorting van de Sovjet Unie als machtige tegenpartij zijn de VS
en haar bondgenoten gedurende de afgelopen twee decennia ongeremd bezig
geweest om “dingen alleen te doen” om imperialistische dominantie tot
uitdrukking te brengen. Deze dynamiek is nog eens versterkt door de
economische uitputting van de kapitalistische machten sinds het begin van de
financiële crisis van 2008. Inderdaad, de opkomst van het militarisme kan
worden gezien als een compenserend gevolg van hun economische ondergang
–een ondergang die structureel is, en die uitgesproken langdurig zal blijken te
zijn, en die voorbij gaat aan alles dat gewoonlijk wordt aangeduid als “het einde van de conjunctuurcyclus”.
We zijn misschien getuige van een historische ineenstorting van het kapitalistische systeem die veel groter is
dan tijdens de Grote Depressie. En daarbij, verontrustend, de opkomst van een militarisme dat misschien
van nog veel grotere betekenis kan blijken te zijn.
Cruciaal voor de wereldwijde controle van andere grondstoffen zijn de ruwe energiegrondstoffen: olie en
gas. Of het nu gaat om oorlogen in Irak, Afghanistan of Libië, of om confrontaties met Iran, China, Rusland
en Venezuela, het fundamentele twistpunt is de controle over deze levensader van de kapitalistische
economie. Alle andere voorwendsels zijn er alleen maar voor de show, ongeacht wat de grote media ons
willen doen geloven.
Scenario voor de Derde Wereldoorlog
Het aangaan van een regelrechte oorlog door het gebruik van kernkoppen tegen
Iran –het land dat na Saudi Arabië en Irak op de derde plaats staat voor wat
betreft het bezit van bekende oliereserves- ligt al sinds 2005 op de tekentafels
van het Pentagon.
Luchtfoto van het Pentagon
Als een dergelijke oorlog zou worden gelanceerd, zouden het hele MiddenOosten en Centraal-Azië in een vuurzee veranderen. De mensheid zou in een
Derde Wereldoorlog scenario worden gestort.
Ongelooflijk, het echte gevaar van een mogelijke Derde Wereldoorlog is niet
eens voorpaginanieuws. De belangrijkste media gaan diepte-analyses uit de
weg, evenals het debat over de gevolgen van deze oorlogszuchtige plannen. Als
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een Derde Wereldoorlog aanval zou worden uitgevoerd zou die terloops worden omschreven als een “no-fly
zone”, als een operatie die zou vallen onder de “Responsibility to Protect” (R2P), met minimale “collaterale
schade”of als “chirurgische” bestraffende bomaanslagen tegen specifieke militaire doelen, waarvan beweerd
wordt dat die dienen om “de veiligheid van de wereld” te dienen, evenals van “de democratie” en van
ondersteuning van de mensenrechten in de beoogde landen.
Het Mandaat van de NAVO betreft “Humanitaire Interventie” in een ICSS rapport
over R2P
De publieke opinie is grotendeels niet op de hoogte van deze oorlogsplannen,
die het gebruik van nucleaire wapens overwegen, ironisch genoeg als vergelding
voor een niet bestaand nucleair wapenprogramma van Iran. Bovendien
combineert militaire technologie van de 21ste eeuw een scala aan geavanceerde
wapensystemen die de vernietigende kracht van de holocausts van Hiroshima
en Nagasaki zou overschaduwen. Laten we niet vergeten dat Amerika het enige
land is dat kernwapens heeft gebruikt tegen burgers.
Lees wat Ko Colijn van Instituut Clingendael schrijft over R2P:
En Kees Homan, Generaal-Majoor b.d. van Clingendael schreef er DIT over:
Militarisering op mondiaal niveau wordt uitgevoerd door Amerika’s Unified Command
Structure: de hele planeet is in geografische Gevechts Comando’s opgedeeld, onder
controle van het Pentagon. Volgens voormalig NAVO bevelhebber Wesley Clark, bestaat
de militaire route uit een opeenvolging van oorlogsscenario’s: “het vijfjarenplan heeft
betrekking op een totaal van zeven landen, te beginnen met Irak, dan Syrië, Libanon,
Iran, Somalië en Soedan”. Als een kanker muteert de Amerikaanse oorlog, die in 2003 in
Irak begon, tot een wereldwijde ziekte.
Terwijl The New York Times en andere toonaangevende media 15 december 2011
bejubelden als markering van het “officiële” einde van de bijna negen jaar durende Amerikaanse oorlog in
Irak, zal dat verwoeste land in werkelijkheid in de nabije toekomst een Amerikaans oorlogstheater blijven.
Militaire adviseurs en belanghebbenden van het Pentagon zullen daar aanwezig blijven, en de bevolking van
Irak zal generaties lang blijven zitten met een erfenis van een door Amerika opgedrongen conflict en met de
gevolgen van barbaarsheid. De “shock and awe” campagne (= verrassende overrompeling) van het
Pentagon in Irak mag dan zijn verdwenen, maar de gevolgen ervan, van gevolgen van de misdadige
gebeurtenissen, is nog heel veel bewaard gebleven, niet alleen in Irak, maar in een groot gebied er omheen,
en in toenemende mate, wereldwijd.
Het 2000 Project for the New American Century PNAC ( die de ruggengraat vormde van de agenda van de
NeoCon, (klik), was gebaseerd op “het voeren van een oorlog zonder grenzen”. De doelstellingen van het
PNAC hielden in “om te vechten en om beslissende overwinningen te boeken op meerdere slagvelden
tegelijk”, en dat in diverse regio’s van de wereld. En bovendien om zogenaamde militaire “politionele”
plichten te vervullen, “die te maken hebben met het creëren van een veilige omgeving in kritieke regio’s”.
Wereldwijd politieoptreden houdt een wereldwijd proces in van militair politioneel toezicht en interventie, met
inbegrip van geheime operaties en “het vervangen van regimes”.
Lees ook: BRussells Tribunall
Het duivelse militaire project, zoals onder woorden gebracht door de NeoCons, werd aangenomen en
uitgevoerd vanaf het begin van de regering Obama. Met een nieuw team van adviseurs op militair gebied en
adviseurs voor buitenlands beleid, is Obama veel effectiever gebleken in het bevorderen van militaire
escalatie dan zijn voorganger in het Witte Huis, George Bush Junior, die kort geleden werd veroordeeld door
het Oorlogstribunaal in Kuala Lumpur vanwege “Misdaden tegen de Vrede”.
Dit continuüm van de militaire agenda getuigt van het feit dat de twee
regeringspartijen in de VS, de Democraten en de Republikeinen, niets meer zijn
dan de twee kanten van een centraal gepland militair-industrieel complex dat
onneembaar is voor de opvattingen, wensen en belangen van de Amerikaanse
kiezers.
Militaire Escalatie
In tegenstelling tot de mythe van “een goede oorlog” zullen we aantonen dat de deelname van de VS aan de
Tweede Wereldoorlog een vooropgezette strategie was ten behoeve van eigen egoïstisch imperialistisch
winstbejag. Terwijl de mannen en vrouwen die in die oorlog vochten morele overtuigingen zullen hebben
gehad, waren de plannenmakers in Washington bezig met berekeningen die
betrekking hadden op geopolitieke controle die weinig van doen hadden met
ethiek of met wettelijke principes- lees wat Jacques Pauwels daar over schrijft.
Het laten vallen van atoombommen op Japan in augustus 1945, waarbij
honderdduizenden burgers omkwamen, was een daad van afschuwelijke
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barbaarsheid, die de ongevoeligheid illustreert van het imperialistische ontwerp van Amerika.
Paddenstoel boven Hiroshima. Op bevel van President Harry S. Truman wierp de VS de atoombom met de
naam “Little Boy”op Hiroshima, op 6 augustus 1945
Nagasaki, 9 augustus 1945
De nucleaire holocaust heeft ook gezorgd voor de kwaadaardige denkbeelden
van de daarop volgende Koude Oorlog, die de wereld bijna vijf decennia in hun
greep hielden. Artikelen van Brian Wilson, Alfred McCoy en Michel
Chossudovsky tonen aan hoe de genocidale oorlogen van het Pentagon in Azië
een voortzetting waren van het imperialistische ontwerp –zogenaamd onder
dekking van de Koude Oorlog tegen de Sovjet Unie.
De val van de Sovjet Unie mag dan een eind hebben gemaakt aan de Koude Oorlog, Amerika vond spoedig
daarna nieuwe voorwendsels voor het voeren van oorlog en voor het vestigen van hegemonie, in naam van
zijn kapitalistische bondgenoten. Deze nieuwe voorwendselen hielden in “het handhaven van internationaal
recht”, zoals tijdens de Eerste Golfoorlog tegen Irak in 1990, op bevel van Bush Senior, de voorbode van de
Tweede Golfoorlog die Bush Junior herhaalde in 2003. En de planners van de VS bedachten de
“humanitaire” smoes voor het binnenvallen in Somalië in 1991, en ook de NAVO-oorlog in Joegoslavië. Lees
het artikel van o.a Sean Gervasi (via link, onder aan deze pagina). Op tal van manieren diende de
“humanitaire oorlog” in Joegoslavië als rolmodel voor de militaire aanval op Libië in 2011, wat doet denken
aan een ophanden zijnde aanval op Syrië – lees daarover de artikelen van Rick Rozoff en Mahdi Darius (te
lezen via de links, onder aan deze pagina).
Om de stortvloed aan propaganda van het Pentagon over “een oorlog zonder grenzen” te rechtvaardigen
worden extra voorwendselen in de strijd geworpen als “wereldwijde oorlog tegen terrorisme” en “preventief
optreden tegen massavernietigingswapens”. Toepasselijk, omdat de oorlogen van Washington zichzelf
vermenigvuldigen, zodat het lijkt of er goede smoezen voor deze oorlogen bestaan, zoals blijkt uit de
artikelen over Irak en Afghanistan, en in de artikelen geschreven door Felicity Arbuthnot en Jack Smith
Darius (te lezen via de links, onder aan deze pagina).
Permanente Strijdlust: De Globalisering van Oorlog
In Deel VII, onder aan deze pagina, De Globalisering van Oorlog, laten we zien hoe door Amerika geleid
imperialisme zich heeft ontwikkeld via bloederige periodes van episodisch militarisme naar de huidige
toestand van permanente strijdlust, met oorlogen of schermutselingen die zich uitstrekken van Noord- en
Oost-Afrika naar het Midden-Oosten en Centraal-Azië en daarbuiten naar Eurazië (Rusland), het VerreOosten (China) en het Noordpoolgebied (ook Rusland) – lees hieronder de artikelen van James Petras, Rick
Rozoff, Peter Dale Scott, F. William Engdahl, Finian Cunningham, het interview met Fidel Castro, Michel
Chossudovsky en Jules Dufour.
Een van de belangrijkste punten van zorg betreft de voortdurende, door Amerika geleide, oorlogsplannen
binnen de ruimere Midden-Oosten/Centraal-Azië regio, met betrekking tot gecoördineerde acties tegen Iran,
Syrië en Pakistan. Lees de artikelen van Michel Chossudovsky, Tom Burghradt, Rick Rozoff en Mahdi
Nazemroaya. Als deze plannen zouden worden uitgevoerd zouden deze kunnen leiden tot een
oorlogstheater van enorme omvang. De drie bestaande en (nog) van elkaar gescheiden oorlogstheaters,
(Irak, Afghanistan en Palestina), zouden worden samengevoegd tot één enorm slagveld dat zich zou
uitstrekken van de Libanees-Syrische Oostelijke kustlijn aan de Middellandse Zee tot aan de AfghaansPakistaanse grens met West-China. Israël, Libanon en Turkije zouden worden overspoeld in een conflict dat
de Derde Wereldoorlog zou kunnen inluiden.
Het Opbouwen van een Effectieve Anti-Oorlog Beweging
Intussen verkeert de Anti-Oorlog Beweging in een crisis: maatschappelijke organisaties worden onjuist
geïnformeerd, gemanipuleerd, of gecoöpteerd. Een groot deel van de “progressieve” publieke opinie steunt
het “humanitaire” R2P mandaat van de NAVO in de mate waarin deze plannen worden uitgevoerd, met het
goedkeuringsstempel van het maatschappelijke middenveld.
Er is een dringende behoefte om een anti-oorlogsbeweging te creëren, op basis
van volledig nieuwe uitgangspunten.
Het houden van massademonstraties en anti-oorlog protesten is natuurlijk
belangrijk, maar dat is niet genoeg. Wat nodig is, is de ontwikkeling van een
breed en goed georganiseerd anti-oorlog netwerk van gewone mensen,
nationaal en internationaal, dat de structuren van de macht en de autoriteiten
uitdaagt. Mensen moeten niet alleen in verzet komen tegen de militaire agenda –
de autoriteit van de staat en de vertegenwoordigers ervan moeten ook ter
verantwoording worden geroepen.
Het uitdagen en verslaan van de militaire agenda van de VS/NAVO is ten
diepste verankerd in de enorme hoeveelheid mensen in Westerse landen die
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gaan voor een democratisch bestuur en voor waarachtig “luisteren naar het volk”. Het zal in Amerika leiden
tot het opdoeken van de absurditeit van het twee-partijen stelsel dat tot nu toe doorgaat voor “democratie”.
En dat geldt niet alleen voor de VS, maar ook voor sommige andere westerse
landen. Er moeten nieuwe politieke organisaties geformeerd worden die
waarachtig de behoeften en belangen van de meerderheid van mensen
vertegenwoordigen. Oorlogvoering, net zoals slaafse gehoorzaamheid aan de
leidinggevende elite van grote bedrijven en de financiële wereld, is ook
kenmerkend voor de relatie met dominante politieke partijen.
Men moet zich realiseren dat het stemmen op deze zelfde politieke partijen
zinloos is geworden als middel om democratische veranderingen tot stand te
brengen. Een praktische weg voorwaarts voor de burger is om -via wettelijke
kaders - macht te verwerven. Het moet duidelijk zijn dat wat dan ook de
zogenaamde rechtvaardiging ervan is, oorlog “Een misdrijf tegen de Vrede is”,
volgens het proces van Neurenberg. George Walker Bush en de voormalige Britse
premier Anthony L. Blair zijn door het Oorlogstribunaal van Kuala Lumpur
veroordeeld voor het voeren van een misdadige, agressieve oorlog tegen Irak. Ze
zijn oorlogsmisdadigers, en burgerinitiatieven die over de hele wereld in opkomst
zijn voor de vervolging van Bush en Blair zijn een stap in de richting voor een breed
gedragen uitdaging van het oorlogssysteem. Oorlogsmisdrijven beperken zich
echter niet tot de voormalige president van de VS en de premier van Engeland. Er zijn “Nieuwe
Oorlogsmisdadigers op het strijdtoneel”. Daartoe behoren onder meer de huidige president van de VS,
Barack Obama. De zittende staats- en regeringshoofden die de oorlogen van Amerika/de NAVO/Israël
steunen zijn volgens internationaal recht eveneens oorlogsmisdadigers. Dit standpunt dat bestaat uit het uit
hun ambt zetten van deze ondeugdelijke hooggeplaatsten, is een kernpunt bij het voeren van een effectief
anti-oorlog beleid.
Het is ook onze bedoeling om burgers te laten inzien dat de diepste oorzaak van oorlog ligt in het
heersende, maar falende, wereldwijde kapitalistische economische systeem – hetzelfde systeem dat niet
alleen levens verwoest in het buitenland, maar dat ook de materiële en morele fundamenten vernietigt van
de Westerse samenleving.
We hopen dat deze gedachten burgers in staat zullen stellen om een alles-omvattende sociale beweging tot
stand zal brengen tegen deze duivelse militaire agenda en voor de totstandkoming van echte democratie.
Michel Chossudovsky en Finian Cunningham, december 2011
Hieronder kunt u Engelstalige artikelen aanklikken die een aanvulling zijn op bovenstaande visie:
Bron: http://www.earth-matters.nl/56/4162/oorlog/de-globalisering-van-oorlog.html

Officiële Doomsday klok verzet naar vijf voor twaalf
Vierde Iraanse kernwetenschapper in twee jaar tijd vermoord
De wereld is weer een stapje dichterbij een allesvernietigende
atoomoorlog gekomen. Dat vindt althans een groep Amerikaanse
kernwetenschappers die al sinds 1947 de 'Doomsday' klok publiceert in
het Bulletin of the Atomic Scientists. De klok staat vanaf vandaag op 5
voor 12, één minuut later dan in 2010, toen de klok voor het laatst verzet
werd. De eerste Doomsday klok in 1947 wees 7 voor 12 aan. Enkele jaren later, toen de Verenigde Staten
en de Sovjet Unie diverse kernproeven hadden uitgevoerd, was het zelfs 2 voor 12. In 1991, twee jaar na de
val van de Muur en pal na het ondertekenen van het eerste START verdrag over de vermindering van de
Amerikaanse en Russische strategische kernwapens, stond de klok het verst van middernacht verwijderd:
17 voor 12. Vanaf 1991 is de klok, die om de paar jaar verzet wordt, weer vooruit gaan kruipen richting het
fatale 'uur NUL'. Twee jaar geleden wees de klok voor het eerst in bijna 20 jaar een minuutje vroeger aan,
maar die positieve tendens is inmiddels weer omgekeerd. De deelnemers aan het project besloten hiertoe
omdat er volgens hen niet voldoende vorderingen worden gemaakt bij het tegengaan van de verspreiding
van kernwapens.
Weer Iraanse kernwetenschapper vermoord
In Iran worden daar overigens wel 'vorderingen' mee gemaakt, al zal de methode door de meeste mensen
als omstreden worden beschouwd. Vandaag werd de onderdirecteur van de eerste Iraanse
verrijkingsinstallatie in Natanz, professor Mostapha Ahmadi-Roshan, bij een aanslag met een autobom
vermoord. De geleerde is in twee jaar tijd al de vierde Iraanse nucleaire expert tijd die door onbekenden
werd vermoord, al wordt algemeen vermoed dat Westerse en/of Israëlische veiligheidsdiensten hiervoor
verantwoordelijk zijn.
Xander - (1) Ria Novosti
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België : binnenlands jaaroverzicht 2011 en wensen voor 2012
Tweeduizend elf was het jaar van de grote kering, vijfhonderd veertig dagen, zonder een regering.
Elio di Homo bereikte een vlinderakkoord, het resultaat is nog nooit gezien en ongehoord:
de grondwettelijke regels vliegen aan spaand’ren, Franstalige rechters zetelen in Vlaanderen
en de burgers die geen Nederlands willen praten mogen wel stemmen voor Brusselse kandidaten.
Al die duistere en nachtelijke akkoorden beschikken over geen meerderheid in het Noorden.
Onze nieuwe premier is een Italiaanse Waal, die niet kan koed skrijf en de spreek Nederlandse taal.
De francofonen schonden de wetten der natie want ze stichtten een Brussels-Waalse federatie.
De Belgica liep op een communautaire klip: Yves en Inge verlieten veilig het zinkend schip.
Een Belgische grootbank leed aan anorexia, de Franse haan doodde de arme kip Dexia.
Bij de gemeentelijke holding ontstond een lek, dankzij loodgieter Dehaene met zijn dikke nek.
Meneer de eurocommissaris Karel De Gucht is voor de belastingsinspectie uiterst beducht.
En de bonden? Die staken dapper en lustig voort, tot heel onze economie grandioos ontspoort,
binst dat hun bonzen als nep-beheerders blunderen en via zitpenningen de staatskas plunderen.
Terwijl spookfirma’s en sommige superrijken met veel succes al die belastingen ontwijken.
België kent de laagste pensioenen van het heelal en heft straks de hoogste lasten van ons tranendal.
In Wallonië vond men een wolf in het struikgewas, men zag pas nadien dat het een grote geldwolf was.
Olivier Maingain zorgde voor een Brusselse rel en stapte ‘en plein colère’ uit de PRL.
Bertje Anciaux vond nu een definitief bestaan, hij wordt vrijwillig islamiet en Marokkaan.
In Kiewit was er de reuze ramp van Pukkelpop, Chokri Mahassine raapte toch veel euro’s op,
en in Hasselt wankelt Hilde Claes haar positie door de zeer zware corruptie bij de politie.
In Gent bouwde het rood-blauwe gemeentebestuur tussen onze drie torens een fel omstreden schuur.
Bart De Wever onthoudt zich periodiek en zeer cool en wacht geduldig op het bereiken van zijn doel.
In de restaurants nog altijd veel vlees op het bord, volle vliegtuigen naar de zon en de wintersport.
Leterme deed met succes op de spaarders beroep, in ons land is er blijkbaar nog veel vet op de soep.
In ’t Molenbeek van Moureaux kan men hele wijken met ’t Wilde Westen en Chicago vergelijken.
Voor de boeven vindt men nergens een plaats in de bak, dealers, gangsters en dieven zijn dus op hun
gemak.
Heel wat asielzoekers trekken, gebruind door de zon, illegaal, vol hoop naar het mistige Albion.
Tot in de buurt van Oostende vindt men hun sporen: plaatsen met afval in maïs en ook in het koren.
Rijden per trein is in België steeds een avontuur: soms kom je op tijd, vaak met vertraging van een uur.
Superflik Fernand Koekelberg kreeg eind’lijk ontslag omdat hij het verschil tussen mijn en dijn niet zag.
Prins Laurent viel in ongenade bij zijn papa wegens een verboden reis naar ’t zwarte Afrika.
Hij houdt van auto’s, dollars en delicatessen en slaat met prins’lijke hand al zijn minnaressen.
De Touringclub de Belgique ging luidkeels kakelen en wou wrakken samen met de lijken takelen.
Janssen, de kille en wrede massamoordenaar, kreeg terecht de zwaarste straf in ‘t proces van het jaar.
De crimineel Amrani kwam voorwaardelijk vrij, met als gevolg in Luik een enorme moordpartij.
Leekens zijn Rode Duivels gingen zwaar in de fout, het Europees kampioenschap is over en out.
Yves Leterme bezweek onder geweldige stress en bedreef de liefde met verve per SMS..
De Marokkaanse maffia passeerde langs de kas bij Steve Stevaert, die dacht dat vrijen daar gratis was.
Hij moest het gezellig socialisme verlaten en nam plots ontslag uit al zijn beheersmandaten.
Hilde Uyttersprot deed het voornaam op hoog niveau en kreeg via internet mooie foto’s cadeau.
Een Antwerpse hoofdcommissaris vindt wippen tof, want hij deed het met een man in het Rivierenhof.
Michelle Martin zou weldra naar Frankrijk willen gaan. Ik ken een goed adres: Monsieur Dominique Strauss
Kahn
Met zeven Waalse ministers van de dertien zijn de Vlaamse onderhandelaars nog eens gezien.
We hebben geen regering, ‘mais un gouvernement,’ men legt er geen eed af, ’mais on y prête serment,’
men praat er Frans, ’mais évidemment pas du flamand.’ Niet in mijn naam: ‘allez-vous-en, foutez–moi le
camp!’
Beste mensen, blijf gelukkig, monter en gezond, trouw aan onze taal, ons volk en de geboortegrond.
Eens komt de dag dat Vlaanderen vrolijk juicht en feest, omdat het dan van de Belgische ziekte geneest.
Ik wens jullie allen, beste vrienden met elkaar een onvoorstelbaar schitterend en gelukkig jaar!
–
De filosoof-keizer Marcus Aurelius (26 april 121 – 17 maart 180) regeerde over het Romeinse Rijk van 161
tot 180 en was de vijfde en laatste van de adoptiefkeizers. Hij was het toonbeeld van een rechtvaardig en
menselijk heerser en belichaamde de voor-christelijke Stoïcijnse deugden van Rome. Marcus Aurelius
behoorde tot het geslacht der Aurelii. Hij zei: ” Wat volgt, staat altijd in verband met wat eraan voorafging”
In dát geval, aldus Marcus Aurelius, vrees ik het ergste voor België!
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Russen zien Westerse oorlog tegen Syrië en Iran in 2012 als onvermijdelijk
Iran: Vergelding voor dode kernwetenschappers door wereldwijde oorlog tegen Israël
Een Iraanse moslima loopt langs één van de vele anti-Amerikaanse en
anti-Israëlische muurschilderingen in Teheran.
Als de recente golf politieke en militaire escalaties in het Midden
Oosten straks enkel bluf blijkt te zijn, dan was dat echter wel een zeer
overtuigende. Russische analisten en 'Oostblok' journalisten
verwachten dan ook dat het Westen nog dit jaar een oorlog zal
beginnen tegen Syrië of Iran, of beide landen. Sommigen speculeren
dat deze al eind januari zou kunnen losbarsten; anderen denken dat de
VS vanwege de complexe operatie een langere voorbereidingstijd nodig heeft. Gevreesd wordt dat Rusland
en China min of meer noodgedwongen in het komende militaire conflict zullen worden gesleept, waardoor de
Derde Wereldoorlog een feit zal zijn. Afhankelijk van welke nieuwsbronnen u leest zult u doorgaans lezen
dat óf het kwaadaardige regime in Teheran de hele wereld in het verderf dreigt te storten, óf dat Amerika de
grote boosdoener is en vanwege olie en de dollar op oorlog uit is en dat Iran zich van de prins geen kwaad
weet. De realiteit is echter dat beide partijen schuldig zijn aan de 'oorlogsdans' die feitelijk al jaren geleden
begon en nu zijn climax lijkt te gaan bereiken. Zowel de VS als Iran kampen met grote binnenlandse
problemen -politiek, maatschappelijk en economisch- en kunnen een oorlog goed gebruiken om de aandacht
van hun ontevreden en onder grote druk staande burgers af te leiden.
Genegeerde Mahdi theologie
In het geval van Iran speelt daar op de achtergrond nog het zeer belangrijke, door vrijwel alle reguliere en
alternatieve media genegeerde feit mee van de diep gewortelde Mahdi theologie, die alles bepalend is voor
de gekozen koers van de Iraanse mullahs. Voor de meeste mensen in het Westen die gewend zijn aan een
strikte scheiding van kerk en staat is zoiets nauwelijks voorstelbaar. Dat is dan ook de reden dat er
nauwelijks aandacht wordt geschonken aan de religieuze opvattingen van de islamitische heersers in
Teheran, die de overtuiging hebben dat alvorens de islamitische messias -de Mahdi- kan verschijnen, er
eerst een Derde Wereldoorlog moet worden ontketend door eerst Israël en daarna het Westen -Amerika,
maar ook Europa- te vernietigen.
Israël nuttige maar lastige pion
Washingtons beweegredenen voor een oorlog tegen Iran zijn pragmatischer, maar niet minder gevaarlijk. In
tegenstelling tot wat u elders vaak leest heeft het niets van doen met het beschermen van Israël.
Opeenvolgende Amerikaanse regeringen beschouwen de joodse staat doorgaans als een nuttige, maar
desondanks lastige pion die als het op echte oorlog aankomt tot nut toe steevast vrijwel geheel aan zijn lot
werd overgelaten.
Dat er nu enkele duizenden Amerikaanse troepen in Israël worden gelegerd -officieel voor de grootste
militaire oefening ('Austere Challenge 2012') ooit- komt omdat de volgende oorlog niet met de Arabische
buurlanden, maar met het Shi'itische Iran en waarschijnlijk ook diens bondgenoot Syrië zal worden
uitgevochten. Israël en zijn traditionele Arabische vijanden staan voor even aan dezelfde kant, maar het
moet niet worden vergeten dat dit slechts een (zeer) tijdelijke gelegenheidscoalitie is.
'Verdeel en Heers'
De Amerikaanse omsingeling van Iran met enkele tientallen militaire bases in onder andere de Arabische
Golfstaten, Afghanistan en Turkije maakt duidelijk dat een oorlog tegen de op twee na grootse olieproducent
ter wereld al lang in de planning zit. Volgens sommigen is deze oorlog onderdeel van het beruchte 'Project
for a New American Century', dat uitgaat van het 'verdeel en heers' principe waarmee de Amerikanen het
olierijke Midden Oosten willen opsplitsen en tot in lengte van jaren onder controle willen houden.
Obama's steun voor de 'Arabische Lente' moet dan ook in dat kader worden geplaatst. Dat er bij de
omstreden Amerikaanse president zoals de afgelopen jaren duidelijk bleek ook nog andere motieven
meespelen -zoals het uiteindelijk veroorzaken van een nieuwe massale Arabische oorlog tegen Israël- maakt
de situatie nog gecompliceerder.
Escalatie
De Iraanse strijdkrachten lijken zich gezien hun vrijwel wekelijkse leger-, luchtmacht- en marineoefeningen
daadwerkelijk op een oorlog met het Westen voor te bereiden. Ondertussen stuurden de VS, Groot Britannië
en Frankrijk oorlogsschepen naar de wateren bij Iran en Syrië. Als reactie op nieuwe strenge sancties dreigt
Iran de Straat van Hormuz -geheel of gedeeltelijk- af te sluiten voor de cruciale olietransporten en werd
volgens het IAEA begonnen met het verrijken van uranium in de ondergrondse nucleaire installatie in Fordo.
De VS noemde dit een 'verdere escalatie' en dreigde met ingrijpen; Iran reageerde door een veronderstelde
Iraanse CIA spion ter dood te veroordelen.
Aanval pas in najaar?
Volgens diverse bronnen werden er de afgelopen weken en maanden grote transporten uitgevoerd van en
naar de Amerikaanse militaire bases in het Midden Oosten. Dat zijn duidelijke voorbereidingen voor een
oorlog, al betekent dat niet automatisch dat de aanval op Iran al in de komende weken zal plaatsvinden. Het
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zou nog best eens maanden kunnen duren voordat de oorlog losbarst, iets wat recentelijk bevestigd werd
door elite-ingewijde Lindsey Williams, die verklaarde dat -mede met het oog op de Amerikaanse
presidentverkiezingen in november- de aanval op Iran pas voor september of oktober gepland staat.
Wat dat tijdsschema nog waarschijnlijker maakt is het feit dat zowel het diplomatieke als letterlijke
wapengekletter de indruk wekt dat de aanval op ieder moment kan plaatsvinden. Gaan er echter nog eens
één of twee maanden voorbij zonder dat dit gebeurt, dan zou de spanning wel eens kunnen afnemen omdat
mensen gaan denken dat dit het zoveelste valse alarm was. Het zou er zelfs voor kunnen zorgen dat een
militaire aanval in de maanden erna alsnog als een soort verrassing komt.
Zorgen over buitgemaakte drone
Daarnaast is er mogelijk nog een militaire reden voor een uitgestelde aanval: de VS en ook Israël zullen
eerst het fijne willen weten van hoe Iran in staat is gebleken een Amerikaanse stealth drone buit te maken. Is
dit zoals sommige bronnen beweren inderdaad gebeurd met behulp van moderne Russische technologie,
dan dreigt dit een eventuele aanval op Iran ernstig te bemoeilijken.
Zo'n aanval zal overigens beslist niet alleen op de nucleaire installaties worden uitgevoerd. Iran is namelijk
geen Libië, Irak of Afghanistan. Daarom zal het nodig zijn om tegelijkertijd zoveel mogelijk militaire bases in
Iran uit te schakelen, om de te verwachten Iraanse vergeldingsaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio
en op Israël tot het minimum te beperken.
Rusland en China achter Iran
Ondanks het feit dat de Iraanse strijdkrachten geen partij zijn voor de Amerikaanse Vijfde Vloot en de
luchtstrijdkrachten op de diverse Amerikaanse bases, heeft het Iraanse regime een machtige troefkaart in
handen met daarop de namen van China en Rusland. China is tot nu toe het meest uitgesproken en dreigde
de VS al dat het niet werkeloos zal toezien als Iran, één van de belangrijkste olieleveranciers en
handelspartners van de Chinezen, wordt aangevallen. Maar ook Rusland staat ondanks de regelmatige
waarschuwingen aan het adres van Teheran in werkelijkheid achter Iran. Moskou liet met het sturen van zijn
enige vliegdekschip naar de Syrische havenstad Tartus zien dat het vastbesloten is om Irans grootste
bondgenoot Syrië te beschermen tegen een eventuele Westerse militaire aanval. Bovendien willen de
Russen hun enige marinebasis in de Middellandse Zee niet kwijt. Verder moet niet vergeten worden dat
Irans enige kerncentrale in Bushehr door Rusland werd gebouwd, en dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran
al jaren in het geheim voorzien wordt van allerlei soorten geavanceerde Russische wapens.
Dubbelrol Turkije
Om de situatie nog complexer te maken -en daardoor nog onvoorspelbaarder en gevaarlijker- mengt ook
Turkije zich steeds vaker in het conflict. De Turken begonnen zich sinds het aantreden van de islamistische
premier Erdogan van het Westen af te bewegen en zich op Iran en Syrië te richten, maar zijn nog altijd lid
van het Westerse NAVO bondgenootschap. De afgelopen maanden probeerde Ankara zowel Teheran als
Washington te vriend te houden door beurtelings de ene partij en dan weer de andere te steunen of juist te
bekritiseren. Nu blijkt Turkije ook daadwerkelijk een dubbelrol te hebben gespeeld door aan de ene kant de
Syrische opstandelingen te trainen en te steunen met wapens, maar aan de andere kant Iraanse
wapentransporten via Turks grondgebied naar het regime van de Syrische president Bashar Assad toe te
staan (4). Omdat de regering in Ankara bang is dat het uit de hand lopende sektarische geweld in Syrië
overslaat naar Turkije en het geconstateerd heeft dat de positie van Assad steeds wankeler wordt, werd
deze week besloten om de wapencorridor van Iran naar Syrië te blokkeren. Ook hebben de Turken aan Iran
laten weten dat de ontwikkeling van kernwapens onacceptabel is, en dat als dit programma toch wordt
doorgezet Turkije NAVO troepen aan de grens met Iran zal legeren.
Iran nam onmiddellijk tegenmaatregelen door de pro-Iraanse premier van Irak, Nouri al-Maliki, op te dragen
de Iraaks-Jordaanse grens af te sluiten voor Turkse vrachtwagenkonvooien naar bestemmingen rond de
Perzische Golf. Ook werd Ali Larijani, de voorzitter van het Iraanse parlement, naar Ankara gestuurd om te
proberen de oplopende spanning tussen beide landen te sussen.
Aanslagen op kerngeleerden en installaties
Feitelijk is de oorlog tegen Iran al jaren geleden begonnen door de moordaanslagen op diverse belangrijke
Iraanse kernwetenschappers en andere hoge legerofficials (5). Daarnaast zijn diverse Iraanse militaire
installaties getroffen door 'mysterieuze' explosies, waarbij veelal grote schade werd aangericht en tientallen
mensen de dood vonden. Zowel Iraanse als buitenlandse analisten schrijven dit toe aan verborgen operaties
die de Westerse en Israëlische inlichtingendiensten uitvoeren om het land te verzwakken, en tevens om te
zorgen dat het Iraanse kernwapenprogramma na de komende militaire aanval niet binnen korte tijd weer op
de rails kan worden gezet (7).
Wereldwijde vergelding tegen Israël
Op een Iraanse website die wordt beschouwd als spreekbuis van de Iraanse president Mahmoud
Ahmadinejad wordt naar aanleiding van de moordaanslag gisteren op de Iraanse kernwetenschapper
Mostapha Ahmadi-Roshan gedreigd met vergelding tegen de daders. 'Niemand van de verantwoordelijken
zal ontsnappen, niemand zou zich veilig moeten voelen. We zullen de oorlog tot over de grenzen van Iran
brengen en ook over de grenzen van de regio,' aldus een official. In diverse Iraanse media werd zoals
verwacht onmiddellijk Israël de schuld gegeven van de moordaanslag (6).
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Derde Wereldoorlog?
Of de 'koude oorlog' die de Westerse en Oosterse machtsblokken via hun pionnen in het Midden Oosten
tegen elkaar voeren inderdaad nog in 2012 zal uitmonden in een direct militair treffen, of dat er toch weer
een jaar met enkel dreigementen voorbij zal gaan, valt niet te zeggen. Wel is duidelijk dat de spanning in
jaren niet zó groot is geweest en dat er daarom maar één klein vonkje of 'onvoorziene' gebeurtenis nodig is,
een partij die zijn zenuwen niet meer kan bedwingen, om een gewapend conflict te doen ontbranden dat
mogelijk zou kunnen ontaarden in de lang gevreesde Derde Wereldoorlog.
Xander - (1) Asia Times (Victor Kotsev), (2) Pravda (Anton Krivenyuk), (3) Washington Post , (4) DEKBA,
(5) Ynet News, (6) Arutz 7, (7) Ynet News

Overheid oorzaak van problemen pensioenfondsen
door een van onze correspondenten op jan.06, 2012
Stelende overheid
Ruud Lubbers
De overheid tracht zich aan de bevolking te verkopen als een solide en
betrouwbare partner. Dat zij echter de meest onbetrouwbare partner is in
de Nederlandse samenleving, is aan de gemiddelde Nederlander niet
bekend en de overheid zelf doet er het zwijgen toe.
Momenteel is er veel heisa rond de pensioenen. De pensioenfondsen blijken zo weinig in kas te hebben dat
met ingang van april 2013 de pensioenuitkeringen flink zullen moeten worden verlaagd.
Hoe komt het eigenlijk dat de pensioenfondsen zo slecht bij kas zitten?
Volgens de regering en Klaas Knot van De Nederlandsche Bank komt dit door de economische
omstandigheden en de huidige lage rentestanden. Nader onderzoek laat echter zien dat dit niet de echte
reden is. Eind jaren 80 en begin jaren 90 van de vorige eeuw bedroeg de dekkingsgraad van de meeste
Nederlandse pensioenfondsen vaak meer dan 140%, terwijl deze nu rond de 90% ligt. Dit is een daling van
ruim 50%! Dat dit alléén door de economische omstandigheden komt kan niet waar zijn. De ooit behaalde
dekkingsgraad van ruim 140% is gerealiseerd in tijden van zowel hoog- als laagconjunctuur. Slechte en
goede economische omstandigheden zijn van alle tijden en kunnen geen dramatische verschillen van 50%
laten zien. Wat er wel in heeft gehakt is een stelselmatige uitholling van de vermogenspositie van de
pensioenfondsen door de overheid. Ook een chronische achterstand van de betalingen van de
Rijksbijdragen voor hun ambtenaren was niet bevorderlijk voor de solvabiliteit. De betalingsachterstand was
in 1992, tijdens het derde kabinet Lubbers, alléén voor het ABP al opgelopen tot 32,6 miljard gulden. Deze
achterstand is naderhand ook nooit meer ingelopen en zijn in feite dus gewoon geroofd. De uitholling van de
vermogenspositie van de pensioenfondsen was de uitwerking van de zogenaamde “Uitnamewetten” en de
verlaging van de pensioenbijdrage van 21,5% in 1986 naar 8,3% in 1989. Deze “Uitnamewet” is een deftig
woord voor het wettelijk mogelijk maken voor de overheid om uit de pensioenpotten te mogen stelen. De
goed gevulde kas van de pensioenfondsen was in die tijd een doorn in het oog van de overheid en de
regering Lubbers keek er met begerige ogen naar. Omdat de overheidsuitgaven ernstig uit de hand waren
gelopen zocht het kabinet naarstig naar wegen om aan geld te komen. Tegen die achtergrond heeft de
regering een vuil en ingewikkeld spelletje gespeeld met als uiteindelijk resultaat dat het ‘rijke’ ABP een flinke
bom duiten afhandig is gemaakt. Uit het feit dat de parlementariërs de zijde van de stelende regering
Lubbers kozen en niet de zijde van de pensioenspaarders blijkt maar weer al te duidelijk dat het belang van
de bevolking bij de ‘volksvertegenwoordigers’ niet voorop staat. Klakkeloos werden jaren achtereen de
voorstellen voor verlaging van de te betalen pensioenpremies door de overheid zonder morren door het
parlement geaccepteerd. Ook werden in die tijd de private werkgevers in de gelegenheid gesteld hun
bijdrage aan de pensioenfondsen drastisch te verlagen of zelfs compleet kwijtgescholden te krijgen. Dat
deze verlagingen van de premies ten koste zou gaan van de dekkingsgraad werd afgedaan met de
toezegging dat de overheid garant stond voor een welvaartsvast pensioen. Deze garantstelling werd in 1996
echter ingetrokken in de tijd dat het ABP werd ‘geprivatiseerd’.
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de overheid de achterstallige betalingen nooit heeft voldaan
en dat deze premiegelden zijn gebruikt voor de Rijksbegroting. Verder heeft het Rijk zich nog eens 70% van
het vermogen voor het bovenwettelijke deel van het invaliditeitspensioen toegeëigend. De premies die de
ambtenaren betaalden werden hierbij rechtstreeks in de schatkist gestort. De strooptocht die het Rijk heeft
ondernomen in de kas van de pensioenfondsen bewijst dat de politiek niet over een geweten en ook niet
over fatsoen beschikt. Omgerekend in euro´s wordt geschat dat de overheid in totaal voor 50 miljard van de
pensioengerechtigden achterover heeft gedrukt.
Eerst hebben de burgers moeten opdraaien voor de kosten om frauderende bankiers te redden en nu raakt
de burger zijn met zorg opgebouwde pensioentje kwijt door de gevolgen van zijn eigen graaiende regeringen
van de afgelopen 20 jaar. Dit is wat met recht een “VOC-mentaliteit” genoemd kan worden.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2012/01/overheid-oorzaak-van-problemen-pensioenfondsen/
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'Psychofarmaca werken wel maar genezen niks'
Hoe is het mogelijk dat wij nog altijd in de psychofarmaca geloven, als zo
duidelijk is aangetoond dat ze op termijn zo averechts werken? Dat
vraagt Jeroen Morssink zich af.
Als Bram Bakker op Vk.nl schrijft dat we terughoudender moeten zijn met
antidepressiva, heeft hij helemaal gelijk. Hij gaat alleen niet ver genoeg.
Het wachten is op de psychiater die hardop durft te zeggen dat het idee dat psychofarmaca effectief zijn,
berust op een collectief waanbeeld dat in de beroepsgroep der psychiaters rondwaart. Hoe dat beeld
ontstaan is en welke factoren het in stand houden is uitgebreid te lezen in "Heel de gewonde genezer", het
tweede deel van een trilogie waarin een zeer kritische analyse van de westerse geneeskunde wordt
gegeven.
In dit boek is een uitgebreide Nederlandse samenvatting te vinden van het werk van de Amerikaanse
wetenschapsjournalist Robert Whitaker. Deze laatste heeft het belangrijkste wetenschappelijk
bewijsmateriaal, dat sinds 1954 over psychofarmaca is gepubliceerd, kritisch onder de loep genomen. De
conclusie is huiveringwekkend. Al zestig jaar lang houden we onszelf ‘op een bedwelmende manier’ voor de
gek. Hoe komt iemand tot dit idee en wat voor consequenties heeft het voor de aanpak van psychiatrische
patiënten?
Whitaker begon zich te interesseren voor het onderwerp toen hij las dat een onderzoek van de Wereld
Gezondheidsorganisatie (WHO) liet zien, dat de resultaten voor schizofreniepatiënten in arme landen als
Nigeria en India veel beter waren dan in de VS. Hij schrijft: 'Ik interviewde verschillende experts over deze
uitkomsten en zij dachten dat het te maken had met een verschil in cultuur. In arme landen worden
schizofreniepatiënten meer ondersteund door de familie, zeiden ze. Hoewel dit aannemelijk klonk, was ik
niet echt tevreden met hun verklaring en ik begon alle wetenschappelijke artikelen door te lezen die te
maken hadden met de WHO-onderzoeken. Toen werd ik met het opzienbarende feit geconfronteerd dat in
arme landen slechts 16 procent van de schizofreniepatiënten aan de anti-psychotische middelen was.' Het
werd het begin van een queeste naar de ineffectiviteit van psychofarmaca.
Tijdbom
Whitakers analyse van het belangrijkste onderzoek op dit gebied zal in 2012 ongetwijfeld een tijdbom blijken
te zijn onder de moderne psychiatrie - die immers voor een groot deel gebaseerd is op het idee dat een
medicinale aanpak van psychische problemen de beste is.
Het eerste punt dat Whitaker maakt is dat de meeste grote onderzoeken naar de werking van
psychofarmaca niet langer geduurd hebben dan zo'n zes weken. In veel van deze onderzoeken worden
positieve resultaten gemeld. Niet zo vreemd omdat vrijwel alle psychofarmaca gebaseerd zijn op de
beïnvloeding van dezelfde receptoren in de hersenen als die welke door hallucinogene drugs worden
beïnvloed. Op de een of andere manier werken alle drugs, medicinaal of niet, vooral in op het dopamine-,
het serotonine en het noradrenalinesysteem.
Lange termijn onderzoek geeft een veel minder rooskleurig beeld
Het is dus helemaal niet zo gek dat mensen zich na zes weken positief uitlaten over deze medicijnen. Maar
hoewel de psychofarmaca verfijnder en nauwkeurig zijn gedoseerd dan xtc of cocaïne, vanuit neurologisch
standpunt bekeken is het vreemd dat koffieshophouders wel worden aangepakt, maar psychiaters niet.
Lange termijnonderzoek - en dan hebben we het over een periode van twee jaar of langer, geeft een veel
minder positief beeld. Een mooi voorbeeld is de behandeling van schizofrenie.
Er is maar een korte periode in de westerse geschiedenis geweest, waarin we op grote schaal schizofrene
patiënten konden volgen, die niet medicinaal werden behandeld. Vóór 1946 was dat vooral om twee redenen
niet mogelijk. Tot 1917 was er onvoldoende consensus over de diagnose en toen men het eenmaal eens
was over wat schizofrenie nu eigenlijk was, werd de eugenetica populair. Dat is de leer van de 'gezonde
erfelijkheid', ofwel het idee dat we ons nageslacht kunnen verbeteren door te voorkomen dat er enge ziektes
worden doorgegeven.
Wondermiddel
Dat idee leidde er toe dat schizofrene patiënten werden opgesloten, geen aandacht kregen van de
wetenschap en de deur min of meer achter hen werd dichtgetrokken tot ze waren uitgestorven. Na de
Tweede Wereldoorlog nam men massaal afstand van dit idee, vooral omdat Hitler er ook nogal wat
sympathie voor had gehad met alle afschuwelijke gevolgen van dien. De tijdfase van 1946 tot 1954 - in dat
jaar kwam het eerste psychofarmacum thoraxine op de markt en verspreidde zich snel als wondermiddel werd daarmee de enige periode dat schizofrene mensen het onderwerp van onderzoek waren, terwijl ze
geen medicijnen gebruikten.
In feite kregen we toen een beeld van wat schizofrenie nu eigenlijk voor aandoening is, als we het min of
meer ongemoeid laten. Het bekendste onderzoek gaf aan dat 62 procent van de patiënten die voor het eerst
werden opgenomen met de diagnose schizofrenie, na twaalf maanden weer was ontslagen. Na drie jaar had
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73 procent van de opgenomen mensen met schizofrenie het ziekenhuis weer verlaten om weer in de
maatschappij hun plek in te nemen.
Deze mensen leefden niet in groepshuizen of onder wat voor begeleiding dan ook - omdat dat soort dingen
eenvoudig nog niet bestonden. Ze kregen geen geld van de overheid omdat er nog geen uitkeringen op dat
gebied waren. Uiteindelijk bleef er maar 20 procent over die blijvend behandeld moest worden. De rest
leefde veelal zelfstandig en ging weer aan het werk. Er is hier geen ruimte om te laten zien dat bij ander
psychische aandoeningen als depressiviteit, en dat wat we volgens de laatste mode 'bipolaire stoornis'
noemen, hetzelfde beeld is waar te nemen.
De eerste maanden doen deze patiënten het dikwijls wat beter dan de groep die geen medicijnen krijgt, en
op basis van die resultaten krijgt de farmaceutische industrie haar licenties. Maar op de langere termijn - na
een aantal jaren - geldt dat in verreweg de meeste gevallen de mensen die niet aan de medicijnen zijn
gegaan zich beter voelen, vaker zelfstandig wonen en werken en minder vaak een uitkering hebben. Zie hier
één van de onverwachte antwoorden op de ongeremde groei van de kosten in de geestelijke
gezondheidszorg.
Fabeltje
Er is hier ook geen plaats om uit te leggen dat de hypotheses over neurofysiologische werking van de
psychofarmaca voor een deel op een fabeltje berusten. In ieder geval kunnen we lezen dat het idee dat we
met psychofarmaca een evenwicht in de hersenen zouden herstellen, verre van de waarheid is.
Onweerlegbaar wordt aangetoond dat er geen enkel evenwicht wordt hersteld, integendeel: er wordt een
evenwicht verstoord en bij langdurig medicijngebruik kan die verstoring blijvend en invalidiserend! zijn. De op
deze manier door de psychofarmaca gestimuleerde epidemie van psychische aandoeningen zal de
maatschappij binnen niet te lange tijd op kosten brengen, die ook van Nederland een Griekenland zullen
maken.
Grote vraag
De grote vraag is natuurlijk: Hoe is het mogelijk is dat wij nog altijd in de psychofarmaca geloven, als het zo
duidelijk zou zijn aangetoond dat ze op termijn zo averechts werken?
Dat is een boeiende vraag die door Whitaker uitgebreid wordt beantwoord. Want Whitaker is niet de eerste
roepende in de woestijn. Meerdere keren in de geschiedenis van de psychiatrie zijn moedige psychiaters
opgestaan die de woede van de hele beroepsgroep op hun nek durfden te halen door de effectiviteit van hun
medicijnen op termijn openlijk te betwijfelen. Het wachten is op meer van die helden.
Bron: Volkskrant.nl
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Plutonium van Fukushima nu rond de aarde
Een onlangs gepubliceerde studie in het Journal of Environmental Radioactivity
bevestigt dat de radioactieve fall-out van de Fukushima nucleaire ramp Europa
(Litouwen) heeft bereikt, en bevatte plutonium, het meest dodelijke door de mens
gemaakte element (nanogram voor nanogram) dat bestaat.
Volgens de auteurs van het onderzoek gaven de gemeten concentraties
radionucliden de indicatie dat er een “uitgebreide luchtmassa transport was
vanuit Japan over de Stille Oceaan, Noord-Amerika en de Atlantische Oceaan
naar Centraal Europa, zoals aangetoond door modellen.
“Wat dit betekent is dat elke regio onder de straalstroom, wat de helft van de planeet omvat ten noorden van
de evenaar, mogelijk blootgesteld was aan een zekere mate van plutonium fall-out; een feit dat des te
verontrustender is als we bedenken dat er is niet zoiets als een veilig niveau is, en dat de schade (op de
menselijke tijdschaal) niet verdwijnt: de halfwaardetijd van plutonium-239 is 24.200 jaar en dat van uranium238 is 4.460.000.000 miljoen jaar, dat is ouder dan onze planeet.
In een vorige uiteenzetting, waar we de waarschijnlijkheid herkende van de gebeurtenis waar we nu over
rapporteren, publiceerden we de straalstroom stralingdispersie projecties van het Duitse EURAD systeem
waaruit bleek dat binnen enkele dagen na de gebeurtenis er aantoonbare concentraties radioactief-131 en
cesium-137 waren op duizenden mijlen uit de buurt van Fukushima.
Dit was uiteindelijk een nucleaire explosie (zoals ook gebeurde in Tsjernobyl) die extreem kleine deeltjes
produceerde die op extreem hoge snelheid bewogen, en geen op waterstof gebaseerde vuurzee, zoals ten
onrechte in de eerste dagen na de ramp werd gemeld het geval te zijn.
bron Zaplog - http://zaplog.nl/zaplog/article/plutonium_van_fukushima_nu_rond_de_aarde#rss
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U wordt weer door de oranjes c.s bij de neus genomen
Had u de laatste dagen ook voortdurend het gevoel dat er iets of iemand aan uw
neus zat, kortom dat u bij de neus genomen werd ? Dat kan goed kloppen want
wat kopte de Krant van slapend Nederland vanochtend ? Het Nederlandse
bedrijfsleven had vooraf aangedrongen op het staatsbezoek ! Nu weet u dat dit
ver bezijden de waarheid is. Maar daar houdt het niet mee op, want de Oranje
fabelteskrant loopt op volle toeren, waarbij alles uiteraard geschiedt onder de
strenge supervisie van de hoofdredactrice mevrouw von Amsberg in een poging
haar eigen belangen veilig te stellen.
Begrijpt u, dat na het lokaal in Oman laten verifiëren van wat er nu ECHT in deze
drie dagen gebeurt, je de lust tot het rapporteren ontnomen wordt. Flagrante
leugens, zoals wij die al honderden jaren gewend zijn van de zijde van de keuninklijke paleizen vliegen je om
de oren, nogmaals strak geredigeerd door een meeheulende groep economische gelukszoekers, in een stijl
waar menige met de zelfde motieven naar ons land komende asielzoeker jaloers op zou worden.
Want, het Nationale Omroep Sprookje ( NOS ) alsmede de media wisten jubelend te melden dat er
opdrachten waren afgesloten. Zo zou o.a. Vanderlande Industries een opdracht hebben ontvangen voor de
levering van een bagagetransport-systeem voor het vliegveld van Muscat. Nu is Vanderlande sinds jaren
reeds DE leverancier wereldwijd voor zeer veel vliegvelden van dit soort systemen en hebben zij een eigen
vestiging in Dubai. het lijkt dus wel erg toevallig, dat juist gisteren de opdracht getekend zou zijn.
Maar de leugens gaan verder : ER IS GEEN ENKELE ORDER GETEKEND ! Lees wat de Omani pers
hierover meldt :
The second MoU was inked by the Ministry of Transport and Communications and Vanderlande Industries
International for the import, installation and operation of baggage loading at Muscat International Airport and
Salalah Airport to the tune of RO 27.65 million. ( noot redactie een MoU is een zgn. Intentieverklaring, die
weergeeft dat beide partijen verder met elkaar zullen onderhandelen over een uiteindelijke vast opdracht. )
A memorandum of understanding (MOU) is a document describing a bilateral or multilateral agreement
between parties. It expresses a convergence of will between the parties, indicating an intended common line
of action. It is often used in cases where parties either do not imply a legal commitment or in situations
where the parties cannot create a legally enforceable agreement. It is a more formal alternative to a
gentlemen’s agreement.
Zo kwam 2 jaar geleden de Franse president Nicolas Sarkozy glimmend terug uit Libië, waar hij o.a. een
MoU getekend had voor de levering van Rafale straaljagers, die nimmer geleverd werden, hetgeen niet aan
de revolutie te wijten was, maar doordat Ghadaffi een andere leverancier gevonden had.
Dus de zoveelste leugen van de volledig op DESINFORMATIE gerichte RVD.
En zo maar even zijdelings, wat deden Rinnooy Kan en Astrid Jongerius met nog wat vakbondsbonzen in
Oman ? Ons poldermodel verkopen of wilde Jongerius die wellicht gehoord had dat Arabieren van vrouwen
met barokke vormen houden zien of zij voor de prijs van 10 net de AOW gerechtigde geiten en kamelen toch
nog aan een rijke man kon komen. Lees de reactie die wij op een site van FNV bondgenoten tegenkwamen :
19 september 2011 00:02
Astrid Jongerius lobbyet er lustig op los, stelt haar EIGEN TOEKOMST via connecties veilig en verraadt
daarvoor de hele achterban en levert deze bij voorbaat al op voorhand willoos uit aan de hongerige wolven
van politiek Den Haag, die de rechten van miljoenen pensioengerechtigden op pensioen met 65 jaar en een
gegarandeerd fatsoenlijk degelijk pensioen in één hap verslindt. Er wordt door de politiek via leugens
BANGMAKERIJ bedreven om de zogenaamde noodzaak van deze maatregelen te onderstrepen. Het VOLK
IS WÉÉR EENS DE DUPE van wat ANDEREN VEROORZAKEN. Dit verdorven gerecht nog eens overgoten
met een sausje van ZOGENAAMD ONTONTKOOMBARE NOODZAKELIJKE ( ? ? ? ) BEZUINIGINGEN.
Lang leve de LEUGEN. De leugen regeert. Vergeten wat die oorzaak ook alweer was ? Even het geheugen
opfrissen: 1. de Kredietcrisis in de Verenigde staten en het gesjoemel en gespeculeer van Nederlandse
banken en pensioenfondsen. 2. de TEGEN DE WIL VAN HET NL VOLK toegezegde miljardenhulp voor
steun aan noodlijdend Griekenland, terwijl destijds de MEERDERHEID van het Nederlandse volk tot op
heden NOOIT in de EU wilde. Ad 2. Wie drukt steeds zaken TEGEN DE WIL VAN HET VOLK door en neemt
beslissingen TEGEN DE WIL VAN HET VOLK ? Antwoord: Ja, de Nederlandse regering / overheid. Is dit
sociale democratie, ooit zo bedoeld en met moeite verwezenlijkt volgens minister Drees ? NEE !
Vertegenwoordigen de vakbonden of Astrid Jongerius SOLO het totale Nederlandse volk ? NEE ! Tijd voor
een REFERENDUM over AOW en pensioen ? JA ! Tijd voor stemmen tegen en treden uit de EU ? JA ! Nog
meer bezuinigingen, zoals aangekondigd in de miljoenennota 2012 ? NEE ! Het kabinet is van plan daarbij
van plan nog eens 100 miljard te lenen voor in de EU-kas te storten op kosten van de Nederlandse
belastingbetaler en vertaald in bezuinigingen waarvoor minima en middenmoot moet bloeden. Pak de
VEROORZAKERS aan en LAAT DE VEROORZAKERS DE REKENING BETALEN. Een schande is het en
tijd dat het Nederlandse volk zich massaal laat horen
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Wij kunnen het niet beter verwoorden. U ziet ( gelukkig) dat veel meer Nederlanders de dictatoriale
dwingelandij van de von Amsbergs, de Haagse meelopers meer dan beu zijn. Echter de saamhorigheid om
samen op een democratische wijze een definief einde te maken ontbreekt. En daar gaat het om, want deze
wijze van bedrog, mensen op het verkeerde been zetten, u van verkeerde informatie voorzien en dit alles
nota bene terwijl u dit alles zelf middels afgedwongen geld betaalt, heeft inmiddels hemeltergende vormen
aangenomen.
Eendracht maakt macht en deze macht zal bij de burger zelf vandaan moeten komen. Reken niet op de
politiek,links of rechts, die slechts met hun eigen belangen bezig zijn en deze aan die van u alleen aan willen
passen als ze dat toevallig goed uitkomt terwille van de stemmen, zetels, kiezers.
http://www.geennieuws.com/2012/01/u-wordt-weer-door-de-oranjes-c-s-bij-de-neus-genomen/

Salvadoraan vindt uiterst zuinig en schoon fornuis uit
SAN SALVADOR,12 januari 2012 - (IPS)
Een Salvadoraanse ingenieur heeft een uiterst zuinig en schoon fornuis
uitgevonden. Het verbruikt nauwelijks hout en stoot amper CO2 uit. De uitvinder
kreeg een schouderklopje van de NASA.
René Núñez kreeg van de NASA te horen dat zijn uitvinding het beste fornuis ter
wereld is.
© Edgardo Ayala/IPS
Echt nieuw is het Turbococina (Turbofornuis) niet. René Núñez, een voormalig ingenieur en leraar, deed de
uitvinding al zestien jaar geleden, maar gaandeweg bleef hij het toestel verbeteren. Hij is er nu in geslaagd
93 procent van de thermische energie te gebruiken en de CO2-uitstoot met 95 procent te verminderen.
NASA
Het fornuis is een soort cilinder van roestvrij staal waarin een interne elektrische ventilator lucht injecteert en
een plaat die de in- en uitgaande lucht regelt. Het fornuis kan hout op zeer lage temperatuur verbranden en
heeft daardoor zeer weinig hout nodig. Een volledige maaltijd bereiden kan met nauwelijks vijf stukjes hout
van 13 centimeter lang, wat snoeisel volstaat dus.
Bij het koken komt bovendien geen rook vrij. Andere verbeterde houtfornuizen kunnen de CO2-uitstoot
slechts met 45 procent verminderen, zegt Núñez.
Het lage houtverbruik is zeer interessant in een land waar veel mensen onder de armoedegrens leven en de
ontbossing bovendien hard toeslaat. "Door traditionele fornuizen door turbofornuizen te vervangen, kunnen
ze een hele maand voort met het hout dat ze nu op één dag verbranden", zegt Núñez.
Met zijn uitvinding won de Salvadoraan al heel wat prijzen. In november werd hij met negen andere
uitvinders geselecteerd voor Launch 2011 Energy Innovators, een Amerikaans initiatief dat innoverende
ideeën voor duurzame energie wil stimuleren. Initiatiefnemers van Launch zijn het ontwikkelingsagentschap
Usaid, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ruimtevaartagentschap NASA en het sportkledingmerk
Nike. "Dat NASA zegt dat dit het beste fornuis ter wereld is, betekent zeer veel voor mij", zegt Núñez.
Helft kookt op hout
Volgens officiële cijfers kookt ongeveer een kwart van de Salvadoranen op hout, op het platteland kookt
zelfs de helft met hout. De 10 procent armste gezinnen geven meer uit aan hout (3 procent van hun budget)
dan aan elektriciteit, blijkt uit VN-cijfers.
Bovendien leidt de rookontwikkeling bij traditionele fornuizen tot ademhalingsziekten. Jaarlijks sterven
daardoor tweeduizend mensen, zegt Núñez, die zich baseert op cijfers van het ministerie van
Volksgezondheid.
Een nadeel van Núñez' fornuis is dat het elektriciteit nodig heeft en voor een derde van de
plattelandsbewoners is die niet voorhanden, zegt Ricardo Navarro van het Salvadoraans Centrum voor
Geschikte Technologie. De regering zou daarom niet alleen de Turbococina moeten stimuleren maar ook
alternatieve methodes zoals fornuizen op zonne-energie.
Niet te koop
De Turbococina is nog nergens te koop. Núñez heeft zelf niet de ambitie zijn uitvinding te commercialiseren.
Hij is op zoek naar mechanismen om honderdduizend toestellen gratis te verspreiden onder de armste
inwoners van El Salvador.
Het ministerie van Onderwijs kocht al duizend toestellen voor scholen die er maaltijden mee kunnen
bereiden. Maar verder reikt de interesse van de overheid voorlopig niet, zegt Mauricio Sermeño, coördinator
van milieuorganisatie Unidad Ecológica Salvadoreña. "De regering geeft niet de indruk dat ze alternatieve
energiemethodes wil stimuleren."
http://www.ipsnews.be/artikel/salvadoraan-vindt-uiterst-zuinig-en-schoon-fornuis-uit
Naschrift. Met het oog op te verwachten energietekorten of zelfs afsluitingen is het een prima idee een
dergelijk apparaat te zien bemachtigen. Wie een idee heeft kan dit mij mededelen.
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Wetenschappers verplaatsen bewustzijn naar andere lichamen
Donderdag, 12 januari 2012
Al duizenden jaren proberen filosofen te achterhalen of we ons lichaam zijn, ons
bewustzijn, of beide.
Zweedse neurowetenschappers beweren dat het menselijk brein objecten buiten
ons lichaam, zoals bijvoorbeeld een derde arm, kan toevoegen aan het fysieke
bewustzijn en dat mensen zichzelf in het lichaam van iemand anders kunnen projecteren.
De experimenten werden uitgevoerd aan het Karolinska Instituut, een gerenommeerde medische universiteit
in Stockholm. Een realistische armprothese werd op een tafel naast de menselijke arm van participanten
gelegd terwijl alle drie de armen zichtbaar waren. Wetenschappers raakten vervolgens de armprothese en
de rechterarm van de deelnemers tegelijkertijd aan met een kwast.
“Er ontstaat vervolgens een conflict in het brein wanneer het moet bepalen welke rechterhand toebehoort
aan het lichaam van de participant,” zei Arvid Guterstam van het instituut. “Wat je zou verwachten is dat
slechts één van de handen wordt ervaren als je eigen hand, vermoedelijk de echte hand. Maar wat we
verrassend genoeg ontdekten is dat het brein dit conflict oplost door beide rechterhanden te accepteren als
onderdeel van het lichaam zodat deelnemers denken een extra arm te hebben.”
Wanneer de wetenschappers de kunstarm en de echte arm met een mes dreigden te steken was de
stressrespons in beide gevallen hetzelfde.
Bewustzijn verplaatsen
In een andere studie van het Karolinska Instituut konden mensen ervaren hoe hun bewustzijn van het eigen
lichaam werd verplaatst naar dat van andere deelnemers.
“Door te verduidelijken hoe het brein een gevoel van eigendom genereert over het lichaam kunnen we leren
eigendom op kunstmatige en gesimuleerde virtuele lichamen te projecteren en kunnen we zelfs twee
mensen laten ervaren hoe het is om van lichaam te wisselen,” legde projectleider Henrik Ehrsson uit.
Naar verluidt is hij erin geslaagd het bewustzijn van deelnemers over te brengen naar een lichaam van het
andere geslacht, naar een ouder of jonger lichaam en naar een kleiner of groter
lichaam.http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1935:wetenschappersverplaatsen-bewustzijn-naar-andere-lichamen&catid=38:wetenschap&Itemid=51

Tsunami afval spoelt na tien maanden aan op Amerikaanse kust
Tien maanden na de allesverwoestende tsunami die Japan overspoelde, stevent
een gigantische hoop tsunamipuin af op de Amerikaanse westkust. De
verzameling rommel van de gigantische natuurramp is indrukwekkend groot:
volgens CNN zo groot als de staat Californië en zo'n veertien keer België. Op
Vancouver Island in Canada zijn al opvallend veel wrakstukken aangespoeld, en tandenborstels, plastic
flessen en stukken hout met een Japanse exportstempel. Een voorproefje van de mega-afvalhoop die nog
moet volgen. In tien maanden tijd heeft de hele afvalhoop dus 7.500 km over de Stille Oceaan afgelegd.
Het enorme drijvende eiland van tsunamipuin is blijkbaar enkele maanden voor op schema. Het eerste
bewijs was een reeks Japanse boeien die begin dit jaar al aanspoelden op de Amerikaanse westkust.
Satellietbeelden toonden ook al hetzelfde soort Japanse boeien met dezelfde stempels als deze
exemplaren.
Lichamen
Dit is nog maar het begin en het hele gevaarte en kan voor heel wat problemen
zorgen, want er is ook de vrees voor radioactief materiaal. "Om de omvang van
het probleem te schetsen, is het goed te wijzen op de grootte van dit drijvend
afvaleiland: in totaal is het zo groot als de staat Californië", zegt expert Michio
Kaku. "Wellicht zal er geen zwaar besmet radioactief materiaal tussen zitten,
maar wel gevaarlijke en giftige chemicaliën. Bovendien zullen er ook nog resten
van lichamen tussen de enorme puinberg drijven."
3.700 vermisten
Bij benadering kwamen er 20.000 Japanners om bij de tsunami van acht maanden geleden en lang niet alle
lijken konden geborgen worden. Er zijn nog meer dan 3.700 vermisten, die vermoedelijk allemaal met de zee
zijn weggespoeld.
Schade
Daarnaast kunnen ook de grote wrakstukken die intact gebleven zijn nog schade aanrichten aan de andere
kant van de oceaan. Zo zijn heuse boten afgedreven. Ze kunnen nog altijd een gevaar vormen voor andere
schepen. Bovendien kunnen ze ook het onderwaterleven zoals koraalriffen ernstig beschadigen.
Bron: Hln.be - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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'Europese Commissie bereidt 15 jaar lange recessie voor'
Marc Faber: Grootste deel EU zou CCC status moeten hebben Nobelprijs econoom Roubini: Instorten eurozone slechts kwestie
van tijd - Griekse regering geeft pedofielen, exhibitionisten en
pyromanen gehandicaptenuitkering
Alleen al Frankrijk, Italië en Spanje moeten in de komende
maanden aan vele tientallen miljarden euro's zien te komen om
overeind te blijven.
De Belgische minister van Overheidsbedrijven, Paul Magnette, twijfelt aan het nut van de maatregelen die
de Europese Commissie tegen de crisis neemt. 'De EU Commissie bereidt voor Europa een 15 jaar lange
recessie voor. Dat zeggen alle bekende economen,' verklaarde Magnette in een interview met de krant La
Libre Belgique. Magnette vindt dat de staatsschuldencrisis met behulp van de Europese Centrale Bank en
de Europese Investeringsbank te lijf moet worden gegaan. Volgens hem kunnen de Europese financiën op
deze wijze worden gesaneerd zonder te snoeien in de sociale uitgaven. Daarnaast zouden middelgrote en
kleinere EU lidstaten het voorbeeld van de grote landen moeten volgen en niet voor de EU Commissie
moeten buigen, want anders 'glijden we in de richting van een ultraliberaal Europa af.' (1)
Nederland van 'stabiel' naar 'negatief'
Met de afwaardering deze week van Italië, Portugal, Cyprus, Oostenrijk, Spanje, Slowakije, Slovenië en
Malta -terwijl de vooruitzichten voor o.a. Nederland werden bijgesteld van 'stabiel' naar 'negatief'- heeft het
Amerikaanse ratingsbureau S&P's zijn afkeuring laten blijken voor de eenzijdige bezuinigingskoers die de
Europese Unie is ingeslagen. S&P wil de EU duidelijk in de richting van een fiscale en politieke unie dwingen
omdat alleen bezuinigingen de problemen in Europa niet zullen oplossen. Wel hebben de Amerikanen lof
voor de ECB vanwege het overeind houden van de Europese banken en het handhaven van een zeer lage
rente (1%). (2)
Faber, Roubini: Instorting eurozone zeer waarschijnlijk
Critici zien de historische massale afwaardering als de zoveelste bewijs dat het euro experiment is mislukt.
Financiële speculaties dat de euro nog verder in waarde zal dalen zijn nog nooit zó hoog geweest (3).
Volgens beleggingstycoon Marc Faber -'Dr. Doom'- zou de euro er een stuk sterker voorstaan als de ECB
niet via een achterdeurtje was begonnen met het monetariseren van de gigantische Zuid Europese
staatsschulden. Faber vindt dan ook dat de meerderheid van de EU lidstaten zou moeten worden
afgewaardeerd naar CCC. Ook wees hij erop dat het argument dat een goedkopere euro gunstig zou zijn
voor de export niet opgaat omdat veel Europese bedrijven enorme in dollar genoteerde schulden hebben,
die nu juist veel duurder zullen worden.
Faber denkt dat de uittreding van één land uit de eurozone een kettingreactie teweeg zal brengen die het
financiële systeem in Europa uiteindelijk onder zijn eigen gewicht in elkaar zal doen storten (4). Ook
Nobelprijs econoom Nouriel Roubini acht het instorten van de eurozone slechts een kwestie van tijd. Om
landen zoals Griekenland, Italië en Spanje nog een kans op overleven te geven zou de euro volgens hem
minstens 30% moeten worden afgewaardeerd. Roubini denkt dat de EU het jaar 2012 nog wel zal overleven,
maar dat een instorting binnen 2 tot 5 jaar 'zeer waarschijnlijk' is (5).
Grieks bankroet weer dichterbij
Griekenland is nog altijd het voornaamste EU lid dat de grootste kans loopt failliet te gaan, zeker nu de
onderhandelingen met de banken over kwijtschelding van een groot deel van de staatsschulden zijn mislukt.
Savas Savouri, werkzaam bij het in Londen gebaseerde Hedge Fonds Toscafund, vreest dat een uittreding
van Griekenland uit de eurozone voor een Zimbabwe achtige hyperinflatie zal zorgen en mogelijk een
militaire coup en een burgeroorlog zal veroorzaken. 'Het woord catastrofe zal niet toereikend zijn om te
beschrijven wat er dan zal gebeuren,' waarschuwde hij. Diverse Hedge Funds speculeren overigens voor
flinke bedragen dat Griekenland inderdaad officieel bankroet zal gaan (6).
Griekse pedo's krijgen gehandicaptenuitkering
In Griekenland lijkt men zich trouwens geen enkele raad te weten met de miljarden uit de Europese Unie. De
regering heeft inmiddels besloten om pedofielen, exhibitionisten, kleptomanen, pyromanen, gokverslaafden
en sadomasochisten officieel als gehandicapten te kenmerken, waardoor ze in aanmerking komen voor een
sociale uitkering (7).
Prijzen levensmiddelen blijven stijgen
De burgers in Europa beginnen de crisis inmiddels in de portemonnee te voelen. De prijzen van
levensmiddelen, die zo'n 20 jaar stabiel zijn gebleven, zijn sinds 2007 gaan stijgen en zullen dat de komende
jaren in versneld tempo blijven doen. Naast de financiële crisis en de stijgende olieprijs worden deze
prijsstijgingen ook veroorzaakt door financiële speculanten en doordat er steeds meer natuurrampen
plaatsvinden, die vorig jaar voor het recordbedrag van $ 380 miljard schade aanrichtten (8).
Xander - , ) Irib (/RIA Novosti), (2) Deutsche Mittelstands Nachrichten), Zero Hedge, (4) Zero Hedge
(5) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (6) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (7) Unzensuriert
(8) Deutsche Mittelstands Nachrichten
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Boekbespreking: Sluiproutes van de macht, door Jules van Rooyen
januari 14, 2012By: silviavideler Category: Boeken
DE NEW WORLD ORDER HEEFT EUROPA IN DE TANG
De tijd is alleszins rijp voor “Sluiproutes van de macht”, te vinden op de Boinnk
boekenplank. ( onze on-line Boekwinkel )
Uit vele commentaren van lezers blijkt dat “Sluiproutes” verklaart wat er speelt in de
wereld en in welke mate het publiek bedrogen wordt. Sommigen zeggen zelfs dat er
een periode is vòòr het lezen en na het lezen en ook dat discussies moeizamer
worden met hen die het boek niet kennen. Zij zien bijvoorbeeld niet dat de EU stap
voor stap een tweede Sovjet Unie aan het worden is. In Italië is een gekozen
regering afgezet en onder druk van de “markt” vervangen door de gewenste
regering Monti. Maar weinigen weten dat Monti afkomstig is van de beruchte
grootbank Goldman Sachs. Deze mondialist is ook lid van de Bilderberg en de Trilaterale Commissie en
heeft dus ook banden met de internationale vrijmetselarij, d.w.z. een band met de machtigste Talmud
baronnen als Rothschild en andere geheime netwerken. Hetzelfde geldt voor Griekenland met een
opgedrongen Goldman Sachs premier en een nieuwe regering. Ook is bankier Draghi, de nieuwe president
van de Europese centrale Bank (ECB), een ex-directeur van Goldman Sachs. Voorts is België door de EU
Commissie de wacht aangezegd i.v.m. de begroting, terwijl Brussel daar geen enkel mandaat voor heeft. Het
budget recht van het Belgisch parlement wordt daarmee uitgehold. Een opsteker is dat de lopende
onderhandelingen tussen de EU lidstaten niet lijken te leiden tot een machtsversterking van de Commissie,
maar dat de begrotingsdiscipline een kwestie blijft tussen de regeringen van de EU lidstaten. Souvereiniteit
vloeit dus niet weg naar het Brusselse Polit-buro. Sluiproutes verklaart al deze schijnbaar legale, maar
staatsondermijnende activiteiten vanuit het duister.
Meer dan 12 jaar onderzoek en 3 jaar boekstaven hebben geleid tot dit standaardwerk over de verborgen
realiteit en de oorlog tegen de beschaving, vanaf de verlichting en de Franse revolutie in 1789. De auteur
heeft antwoord gevonden op vele vragen in het heden en het verleden : wat speelde er in 2005, met de
Europese grondwet en welke machtsgreep pleegde in december 2009, de groene maffia in Kopenhagen. Op
het financiële vlak wordt ook de parallel bloot gelegd tussen de financiële crisis in 2008, met de ondergang
van de Lehman bank en de crises van 1929 en de New Deal van Roosevelt in de jaren 1930. Wat is er de
afgelopen 15 jaren in de geldwereld gebeurd ? Wie trekt er aan de touwtjes en waarom is de City in Londen
nog steeds het financiële hart van de wereld ? Tenslotte, waarom zal dat ook niet veranderen ? Ook zal de
lezer ontdekken waarom de 20ste eeuw de eeuw van de verschrikkingen is.
“Sluiproutes van de macht” is een eye-opener van de eerste orde. Het toont ronduit aan, hoe de ontbinding
van de samenleving in de westelijke wereld, die iedereen dagelijks kan vaststellen, wordt veroorzaakt.
Alles wijst er op dat de gewone burger geen flauwe notie heeft van hoe dat eigenlijk komt; welke nachtmerrie
zich gestadig, meedogenloos en geruisloos boven zijn hoofd aan het voltrekken is. Voor degenen die menen
dat ik overdrijf is het lezen van dit werk een ijskoude douche!
De eerste hoofdstukken staan vol met verontrustende processen uit de grote financieel-economische wereld,
waarvan de waarheid in kranten en tv bewust verzwegen wordt en waar de gewone burger onbekend mee
is; onthullingen die de onderbouwd worden met nuchtere harde feiten, met historische getuigenissen,
uitspraken van personen uit die wereld zelf, met analyses van vele auteurs-deskundigen, staatslieden, topvrijmetselaars en -bankiers uit verleden en heden. Zij ontbloten de grote leugen die op de geschiedenis een
stempel heeft gedrukt, vooral in de afgelopen 3 eeuwen, maar
waar de gewone burger onbekend mee is. Niets is toeval, noch in het heden, noch in het verleden. Het lot
van de wereld blijkt in “Sluiproutes” structureel vast te liggen in enkele handen.
Uit de doeken wordt gedaan hoe de internationale vrijmetselarij met behulp van de grootbanken en instituten
(Council of Foreign Relations, Chatham House, Bilderberg, Trilaterale en de vrijmetselaars loges, enz) al
vele decennia bezig is, onze levens te dirigeren, te manipuleren. Het publiek kan daar niets tegen doen. Zij
zijn bezig met het vernietigen van onze gezinnen, onze persoonlijke eigendommen, onze zekerheden, het
christelijke erfgoed van de volken, met het knevelen van de vrijheid van denken, het wegwerken van de
eigenheid van vaderland en cultuur. De mensen worden onwetend gehouden en bang gemaakt met
rampscenarios en misleidende stromingen en mythen.
Kortom er wordt aangestuurd op een totalitaire wereldregering, waarvan de eerste symptomen trouwens al
merkbaar zijn voor wie zijn ogen niet in zijn zak heeft: immorele wetgevingen en de dwang van paarse
regeringen op de persoonlijke vrijheid, die steeds duidelijker merkbaar is middels de politieke correctheid.
Deze vrijmetselarij, aangestuurd door de machtigste Talmud families, bereikt dit alles wereldwijd via een
onvoorstelbaar vertakt, uiterst deskundig ge-organiseerd netwerk en onder opgelegde geheimhouding van
tienduizenden goed gesalarieerde medewerkers in alle sectoren van de samenleving. Zij is hiertoe in staat
door haar vrijwel onbeperkte beschikking over de wereldfinanciën. In “Sluiproutes…”, worden hoge
vrijmetselaars persoonlijk geciteerd!
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In de loop van het boek krijgt men een steeds duidelijker beeld van haar enorme macht, de houtgreep
waarmee zij de wereldpolitiek, de regeringen haar wil oplegt, de wijze waarop zij te werk gaat en haar doel
bereikt. De lezer zal er achter komen dat achter het broederlijke, charitatieve imago van de lagere
vrijmetselaars graden de meedogenloze vijand schuil gaat van onze vaderlandse beschaving, de europese
christelijke cultuur met haar rijke geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar.
Verderop in het boek worden allerlei met de vrijmetselarij samenhangende geestesstromingen (KabalaTalmoed, theosofie, New Age e.d.) overzichtelijk weergegeven
Talrijke namen en instituten worden genoemd; oorlogen, revoluties en aanvallen vooral op de Katholieke
Kerk en de europese tradities worden verklaard.
Valse geschiedschrijving, manipulatie van het onderwijs en media komen eindelijk aan het licht. Eveneens
dat vele regeringsleiders, rechters, functionarissen van VN, de EU, de Wereldbanken, mensen die geacht
worden ons te beschermen en onze belangen te dienen, dat die loge-leden blijken te zijn!
Juist het verzamelen van vaststaande gegevens die de gewone burger nooit te horen krijgt van politici en
media, het uiteenzetten van verbanden en het aantonen van de geheime, maçonnieke werkelijkheid achter
de werkelijkheid – dat is de verdienste van de auteur! Het boek is hierdoor een vrij uniek standaardwerk
geworden, dat veel ogen zal openen.
Na lezing van dit werk heeft men een helder inzicht gekregen, maar blijft men tevens zitten met een soort
kafkiaans gevoel van machteloosheid, omdat zonder God’s hulp deze benauwende, gestadig
voortwoekerende ontwikkeling niet meer af te wenden lijkt en de wereld één grote politiestaat zal worden.
Een bibliografie met een royale verzameling van bronnen en een groot namenregister vindt men achterin .
Prettig zijn de grote letter en de korte zinnen, waardoor het lezen aangenaam is, vooral omdat men de
inhoud rustig op zich moet laten inwerken wegens het omvangrijke feitenmateriaal. Verder heeft het boek
een flexibele kaft waardoor het ook plezierig te hanteren is.
JvR
Zie voor bestellen: in ons boekwinkeltje, waar u ook kunt lezen dat de schrijver, niet zomaar een auteur is,
maar iemand die beroepshalve, heel, heel dicht bij het vuur heeft gezeten en derhalve is zijn werk nóg meer
van waarde dan van hen die aan de zijlijn hebben gestaan en hun mening of visie geven. S.V.
http://boinnk.nl/blog/

Hoe radioactief water hele voedselketen kan besmetten
Credit: Nasa
Japan heeft deze week grote hoeveelheden radioactief water in de oceaan
gedumpt. We mogen echter niet zomaar aannemen dat het besmette water vlot
zal oplossen in die grote watermassa. Bovendien is dit de slechtste tijd van het
jaar en kan de radioactiviteit zich verspreiden via plankton, de basis van de hele
voedselketen in zee.
Niemand weet zeker wat er met de radioactiviteit in de oceaan zal gebeuren. Een jaar geleden spoelden
enorme hoeveelheden olie in zee in de Golf van Mexico. Nu voegen we er nog door straling besmet water
aan toe. Kan die enorme watermassa op onze planeet dat allemaal wel verwerken? De omstandigheden in
Japan waren ook nog eens erg ongunstig. Er komen twee stromingen samen die besmet water en voedsel
over een grote afstand kunnen verspreiden. En in de lente krioelt het er van plankton, de onderste trap van
de voedselketen in de oceaan. Het gaat om twee belangrijke stromingen: de Oyashio en de Kuroshio. Beide
stromingen zorgen samen voor toevoer uit het poolgebied én uit subtropische gebieden. Waar de stromen
samenvloeien is het een feest voor fytoplankton, omdat het er rijk is aan voedingsstoffen. Maar deze lente
komt het fytoplankton in radioactief water terecht.
Via lucht en water
De Franse Sirocco-groep berekende mogelijke scenario's. Hun modellen zijn gebaseerd op wiskunde en
kunnen de biologische complexiteit in de oceaan natuurlijk niet vatten. Ze geven echter wel een idee van wat
er kan gebeuren. Bij hun berekeningen houden ze rekening met allerlei factoren zoals de topografie onder
zee en de getijden. Aan de ene kant zijn er de radioactieve deeltjes die via de lucht in de oceaan
neergedaald zijn. Die zouden zich over 600 kilometer langs de kust verspreid hebben, tot 150 kilometer van
de kustlijn. Daarnaast zijn er de radioactieve deeltjes die rechtstreeks via het gedumpte water in de oceaan
stroomden. Deze zijn veel gevaarlijker omdat ze duizend keer intenser zijn.
Wereldschaal
Er is niet alleen slecht nieuws. De Kuroshio-stroom zou als een soort buffer werken die het besmette water
grotendeels uit de buurt van Tokio houdt. Veel deeltjes zullen zich echter ook verticaal verspreiden en naar
de zeebodem zakken. Daar worden ze op hun beurt opgevangen door zeedieren. Of de radioactiviteit op
wereldschaal de oceaan zal besmetten, is nog niet duidelijk. Het hangt er van af hoeveel er in zee
terechtkomt en hoe ver het besmette water zich zal verspreiden. En tot slot is door allerlei lekken in
Fukushima ook nog niet geweten hoe lang het radioactieve water naar de oceaan zal kunnen stromen.
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Wat doet kwik met ons lichaam, bewustzijn, onze planeet en multidimensionale perceptie?
Donderdag, 12 januari 2012
Kwik vinden we vandaag de dag terug in auto’s, ons huis, voedsel, het
medicijnkastje, zelfs in onze mond. Door de zeer trage werking van zware
metalen wordt kwik nauwelijks genoemd als oorzaak van veel problemen.
In 2009 werd door Amerikaanse fabrieken in totaal 60.934 kilogram kwik in de
atmosfeer gepompt, zo blijkt uit een nieuw rapport van Environment America.
Uit diverse studies blijkt dat kwik zich ophoopt in de hersenen van dieren nadat ze
zijn ingeënt. Kwikvergiftiging veroorzaakt onder meer mentale retardatie, autisme,
hart- en vaatziekten, diabetes, beroertes, hyperactiviteit, dyslexie, erythroedema, het syndroom van
Asperger, PDD-NOS en ADD.
Pijnappelklier
Kwik beschadigt de pijnappelklier, het centraal zenuwstelsel, het endocrien systeem, de nieren en andere
organen. Kwik komt voor in drie verbindingen: methylkwik, elementair kwik en overige kwikverbindingen.
De pijnappelklier verbindt de fysieke wereld die we om ons heen kennen met de spirituele wereld. Het
orgaan wordt gezien als het belangrijkste deel van ons lichaam om toegang te krijgen tot onze
bovennatuurlijke krachten. De pijnappelklier is de belangrijkste bron van etherische energie.
De pijnappelklier wordt geassocieerd met de zesde chakra. Het ontwaken van de pijnappelklier leidt tot een
verruimd bewustzijn. De oude Grieken geloofden dat dit orgaan de verbinding vormde met het rijk der
gedachten. De Franse filosoof, wiskundige, wetenschapper en schrijver Descartes noemde het ook wel de
zetel van de ziel. Gedurende meditatie scheidt de pijnappelklier melatonine af.
Het schoonmaken van deze klier is handig voor mensen die hun multidimensionale perceptie willen
ontwikkelen. Indien volledig operationeel maakt de pijnappelklier haar eigen DMT aan. Een ontwaakte
pijnappelklier stelt je in staat bewust astraal te reizen, andere dimensies te verkennen, de toekomst te
voorspellen en communicatie te ontvangen van liefdevolle hogerdimensionale wezens.
Kwik is zeer slecht voor de pijnappelklier. Het is gif. Amalgaamvullingen zijn schadelijk voor de pijnappelklier.
Alle vaccins bevatten kwik. Thimerosal, een conserveermiddel in vaccins, is een ander woord voor
methylkwik en zeer lastig uit het brein te verwijderen.
Kwik kan uit het lichaam worden verwijderd door chlorella, tarwegras en spirulina te consumeren. Daarnaast
helpt koriander om kwik te verwijderen uit hersenweefsel.
Snelle feiten
Kwik is het meest giftige niet-radioactieve element op Aarde. Een zilverkleurige amalgaamvulling bestaat
voor 52 procent uit kwik. Amalgaamvullingen wegen gemiddeld één gram en bevatten een halve gram kwik.
De gemiddelde volwassene draagt 10 amalgaamvullingen. Een halve gram kwik in een meer van vier
hectare in omvang wordt gezien als gevaarlijk.
Symptomen van metaalvergiftiging: slapeloosheid, nervositeit, duizeligheid, angstgevoelens, gebrek aan
zelfvertrouwen, irritatie, slaperigheid, gewichtsverlies, rillingen, paraethesia, hallucinaties, hoofdpijn,
vermoeidheid en emotionele stress.
Kwik zit in: pesticiden, kunstmest, amalgaamvullingen, drinkwater, uitlaatgassen, vilt, pijpleidingen, gebleekt
meel, verwerkt voedsel, wasverzachter, talkpoeder, thimerosal (vaccins), verfoplosmiddelen, vermiljoen,
laxeermiddelen, vloerwas, houtconserveermiddelen, lijm, batterijen, airco filters, vissen, TL-lampen en ekogloeilampen.
Thimerosal en autisme
Thimerosal werd in de twintiger jaren geïntroduceerd door de grote farmaceut Eli Lilly and Company.
Thimerosal bevat 49,6 procent kwik en wordt in het lichaam afgebroken tot ethylkwik en thiosalicylaat.
Het toenemende gebruik van dit conserveermiddel in vaccins loopt parallel aan het toenemende aantal
gevallen van autisme.
Spoorelementen
Spoorelementen ondersteunen het immuunsysteem. Mineralen absorberen giftige substanties in het
spijsverteringskanaal en hebben tegelijkertijd een genezende en verzachtende werking. Mineralen gaan
iedere levende cel binnen en beïnvloeden de processen van oxidatie, groei en voortplanting.
Het is van belang de concentratie spoorelementen in het lichaam op peil te houden om te zorgen voor een
optimale vruchtbaarheid, ontwikkeling, groei, gezondheid en levensverwachting.
Bron: Thewatchers.adorraeli.com
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David Icke: Woordvoerder van de Poppenspelers?
Door Arjan Plantinga
Langzaamaan beweeg ik mij in de richting van wat zo eufemistisch middelbare leeftijd
genoemd wordt. Alsof je op het punt staat examen te doen, om daarna aan je
universitaire opleiding te beginnen, om dan na je pensioen eindelijk klaar te zijn voor het
leven.
Hoe wrang.
Langzaamaan begin ik ook te begrijpen hoe het allemaal in elkaar zit. Of beter: hoe het
niet in elkaar zit. Het leven is wat dat betreft een kaasschaaf: laagje voor laagje wordt
weggesneden tot je aankomt bij de essentie en concludeert dat er niets meer over is –
behalve misschien een voldaan gevoel.
Hoe wrang.
Als je pech hebt ben je begonnen met een gatenkaas en kom je onderweg meer gebakken lucht tegen dan
nodig is. Dat is helemaal lastig als je kaasschaaf niet zo scherp is, en de overgebleven kaas helemaal
vervormd wordt door je hulpeloos gehak en de vele leegtes ertussen.
Voor sommigen is het een zacht Italiaans roomkaasje. Geen kaasschaaf nodig, maar ook zo op. Live fast die
young, zullen we maar zeggen.
Maar genoeg over kaas.
Genoeg andere stinkende zaakjes in deze wereld. Te weinig luchtverfrissers ook.
Want waar stinkt het aan het begin van 2012 niet. Het magische jaar 2012, wat door zovelen zo vol
verwachting tegemoet gezien werd en wordt. Maakt u zich vooral geen zorgen.
Hoewel het mijns inziens veel te langzaam gaat kunnen we wel spreken van een veranderend inzicht, een
ontluikend nieuw paradigma. Zoveel inzichten zijn salonfähig geworden die 10 jaar of zelfs 1 jaar geleden
zelfs bij de meest open geesten geen ingang vonden.
De carrière van David Icke is een mooie illustratie van dat ontluiken.
Ik zal u zo zeggen wat ik van meneer Icke denk, maar eerst wat over zijn leven tot nu toe. Voor de fysieke
aftakeling hem overmande was Icke profvoetballer – een doelman – geen hoogvlieger, maar verder
gekomen dan de meesten van ons. Na de sport volgden jobs bij de BBC en als woordvoerder van de Britse
Groenen. Een mondig lid van het establishment, al was het niet in de hoogste echelons. Ook daarover zo
meteen meer.
Dan in 1991, kort voor een tv-interview met Terry Wogan, krijgt Icke een helder moment. Noem het een
channeling, een verlichte droom, een hersenschim of een tik van de molen. Tijdens het interview spreek hij
erover: hoe de wereld wordt bestuurd door een reptielenras van een andere planeet, die een menselijke
gedaante hebben aangenomen en alle posities van betekenis in de wereld bezet houden.
Tegelijkertijd met dat onwaarschijnlijke verhaal begon Icke als een moderne George Orwell uit de doeken te
doen welke plannen de reptielen met ons, echte mensen, hadden, en hoe ze die plannen ten uitvoer zouden
brengen en hoe derhalve de moderne wereld eruit zou zien.
Icke werd gek verklaard. Letterlijk. Uitgelachen, weggehoond, bespot en net niet opgesloten.
Nu, 20 jaar later, blijkt dat Icke het van bij het begin helemaal juist zag.
Zag?
Of uitgelegd kreeg?
Uitgelegd door de ‘reptielen’ die hij ‘beschuldigde’ van het streven naar de absolute wereldheerschappij.
Icke knoopte aan bij het succes dat mensen als Sitchin, Velikovsky en Von Dänicken rond die tijd begonnen
te hebben, en vermengde die theorieën met de geopolitieke strategieën van de Council of Foreign Relations,
de Bilderberg Groep, de Illuminati en de Trilateral Commission.
Wie nu kijkt naar wat Icke al die tijd beweerd heeft kan eigenlijk alleen concluderen dat hij met het ‘aardse’
deel van zijn discours 100% gelijk heeft gekregen, dat de gevangeniswereld die hij in 1991 begon te
illustreren in zijn boeken en toespraken bijna volledig in de stijgers staat zoals hij voorspelde, en dat het een
kwestie van een paar jaar is voor wereldwijde munteenheid en regering een feit zijn.
En dat is onmogelijk.
De beste profeten kwamen niet verder dan enkele toevalstreffers die daarnaast meest voor heel
verschillende uitleg vatbaar waren. Zo niet Icke. Alles juist. Alles precies. Alles volledig.
George Orwell wordt ook vaak geroemd om zijn vooruitziende blik (hij zat er alleen dertig jaar naast), maar
even vaak wordt van Orwell gezegd dat hij niet voorspelde, maar slechts meedeelde – meedeelde wat de
Poppenspelers hem influisterden. Wat werd Orwell ingefluisterd? Hun plannen voor de wereld, hun
toekomstvisie.
Zo ook Icke.
En daarom is het zo belangrijk dat u luistert naar wat Icke te zeggen heeft.
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De meeste mensen nemen Icke echter niet serieus, en het is dat wat hem zo belangrijk maakt. Die
mokerslagen die hij zijn eigen geloofwaardigheid steeds weer geeft met de onwaarschijnlijke (ik zeg niet
onware, alles kan) verhalen over metamorfe reptielen in de huid van koningen, presidenten, bankdirecteuren
en andere hoogwaardigheidsbekleders geeft hij zichzelf met opzet.
De heersende klasse bestaat uit mensen met enorme ego’s, die weliswaar in stilte en achter de schermen
hun werk doen, maar daarnaast ook te ijdel zijn om helemaal geen erkenning te krijgen voor de soms
geniale complotten die ze uitdenken.
Om die ijdelheid te bevredigen is Icke ingehuurd, net als sommige Hollywood-scriptschrijvers.
De waarheid staat niet in de krant, maar wordt wel uit de doeken gedaan in tal van films. Dat is ongevaarlijk.
Probeer ze maar eens voor de rechter te slepen of zelfs maar op café iemand te overtuigen dat ze dit of dat
van plan zijn omdat u dat in een film gezien heeft.
De waarheid staat niet in de krant, maar we kunnen het wel opmaken uit de boeken en lezingen van David
Icke. De Brit weet het allemaal omdat hij het allemaal uit de eerste hand verneemt.
Icke is de woordvoerder van de Illuminati, de biograaf van de poppenspelers. Het hele reptielenverhaal is
een rookgordijn en een veiligheidsmechanisme om ervoor te zorgen dat Icke zijn eigen geloofwaardigheid
steeds weer op onnavolgbare wijze aantast en er zo voor zorgt dat er geen kritische massa kan ontstaan
tegen de handel en wandel van de Poppenspelers.
Weet Icke dat dit zijn rol is?
Hij heeft meerdere keren terloops laten vallen dat hij mensen “on the inside” kent. Zijn die mensen
klikspanen? Of zijn het gewoon de handlers van Icke, die van helemaal van boven de opdracht hebben
gekregen om hun profeet steeds op tijd van de juiste ‘visioenen’ te voorzien om hun ego’s te strelen?
Blijf daarom goed naar Icke kijken en luisteren. Als u het mij vraagt heeft deze ‘ziener’ de grootste bressen
geslagen in de dikke verdedigingsmuren rond De Macht.
Of nee, ik moet het anders zeggen. Icke is wellicht de enige van alle niet ingewijden – zoals ik – met een all
areas-pasje, hoewel hij zelf niet helemaal doorheeft wanneer hij zich op en wanneer hij zich achter het
podium bevindt.
Daarom moeten we onszelf ook steeds afvragen of al dat ontwaken ons in de juiste richting leidt, of dat de
Poppenspelers ons toch nog steeds een stap voor zijn en dat al die wakkere info net zo grote bagger is als
wat er in de gevestigde media verschijnt.
Weet u het?

EU pact schrapt afdwingen schuldenreductie; Roep in Duitsland om euro te verlaten sterker
ECB topman Mario Draghi (foto) heeft zijn zin gekregen; volgens
handelaren is de ECB de enige overgebleven opkoper van Italiaanse en
Spaanse staatsobligaties.
Het verplicht beperken van de hoogte van de staatsschulden was de
belangrijkste basis van het op 9 december 2011 aangekondigde nieuwe
EU pact. Onder grote druk van de tot over hun oren in de schulden
gestoken Zuid Europese landen zijn de maatregelen echter sterk
verwaterd. Zo is het gedwongen opnemen van een schuldenplafond in de
nationale wetgevingen geschrapt. Vertaald: landen zoals Griekenland, Italië, Portugal en Spanje zullen nu tot
in lengte van jaren torenhoge schulden kunnen blijven maken, op kosten van donorlanden zoals Duitsland
en Nederland. In Duitsland wordt de roep dan ook steeds sterker om de euro maar helemaal los te laten en
weer terug te keren naar de D-Mark (1).
Nu de problematische PIIGS landen het voor elkaar hebben gekregen dat de term 'bij voorkeur' werd
vastgeplakt aan het reduceren van hun schuldenlast, is iedere prikkel om dit ook daadwerkelijk te doen
verdwenen, temeer als bedacht wordt dat in het verdrag geen duidelijke omschrijving wordt gegeven hoe de
hoogte van het overheidstekort van een lidstaat moet worden vastgesteld. Dat betekent plat gezegd dat het
gerotzooi met de statistieken, waar de Grieken kampioenen in waren, gewoon door kan gaan.
Ook sancties van de baan, ECB boos
Ook sancties voor landen die ondanks hun beloften veel te veel geld blijven uitgeven zijn van de baan. In
plaats daarvan kunnen landen door andere lidstaten voor het Europese Gerechtshof worden gedaagd als de
EU Commissie het ermee eens is dat een land zich niet aan de afspraken houdt. De EU Commissie zal
echter niet in staat zijn een schuldenzondaar daadwerkelijk te bestraffen. De lidstaten hoeven ook niet, zoals
eerst werd bedacht, hun begrotingen ter goedkeuring aan de Commissie over te leggen.
De Duitse vertegenwoordiger bij de Europese Centrale Bank, Jörg Asmussen heeft zijn grote ongenoegen
laten blijken over het verwaterde EU pact. Tenslotte kan de ECB alleen geld bijdrukken als de eurolanden
gedwongen kunnen worden om hun uitgaven in toom te houden. Nu het afdwingen van die eis is geschrapt
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beschouwen Europese juristen het nieuwe verdrag dan ook als 'irrelevant', en niet toereikend om de
eurozone te redden (2).
'Duitsland bij gebrek discipline uit eurozone'
In Duitsland, het land dat per saldo het meeste moet betalen aan het overeind houden van de eurozone,
sluiten steeds meer invloedrijke personen zich aan bij het kamp dat vindt dat het verlaten van de euro en
een terugkeer naar de D-Mark serieus moet worden overwogen. Wolfgang Reitzle, CEO (algemeen
directeur) van het gasconcern Linde, zei afgelopen weekend dat het tijd is dat de Duitsers een grens
trekken. 'Als we er niet in slagen om landen te disciplineren dan moet Duitsland uit de eurozone treden,'
aldus Reitzle, die erop wees dat de bereidheid van de schuldenlanden om te hervormen afneemt als ze
weten dat de ECB uiteindelijk toch wel zal ingrijpen met het opkopen van hun staatsschulden (3).
'Van de Duitsers vragen om meer dan 50% belasting te betalen om de andere eurozone landen te
financieren zal de wil van de Duitse kiezers om de reddingsmaatregelen te steunen doen afnemen,'
waarschuwde Reitzle, die voordat hij het hoofd van Linde werd bestuurslid was bij BMW en daar de scepter
zwaaide over de Jaguar en Land Rover divisie. Een terugkeer naar de D-Mark -of een Nordische Euro- zal
volgens hem minder problematisch zijn als wordt beweerd. 'Het zou weliswaar leiden tot meer werkloosheid
omdat de export wordt geraakt door een opgewaardeerde Deutschmark, maar de druk om meer
concurrerend te worden zou erdoor toenemen.'
Grieks bankroet zeker
Reitzle verwacht overigens niet dat de hele eurozone uit elkaar zal vallen. Wel denkt hij dat Griekenland de
zone zal moeten verlaten. 'Het land is niet in staat om zichzelf te herstructureren... Op de middellange
termijn zullen de Grieken moeten vertrekken. Daarnaast zal de afschrijving op de Griekse schuldenlast niet
tussen de 50% en 70% zijn, maar uiteindelijk 100%.' Zo lang Griekenland in de eurozone blijft zal het geld
moeten blijven ontvangen van de EU. 'Al met al is dit een probleem van 500 miljard euro.' Het ratingsbureau
S&P is het met hem eens; de kans dat Griekenland nog gered kan worden van het staatsbankroet is volgens
de Amerikaanse kredietbeoordelaar geslonken tot 30% (4).
Reitzle denkt dat het jaar van de waarheid voor de eurozone niet 2012 is, maar nog 3 tot 5 jaar in de
toekomst ligt. Het Linde concern heeft volgens hem geen plan B voor het geval de eurozone dan tóch uit
elkaar valt. 'Zelfs al zouden we een jarenlange recessie in Europa krijgen, dan nog zou dat een impact op
slechts 30% van onze inkomsten hebben.'
'Geen eurobonds'
De Duitse minister van Financiën Schäuble sprak zich vanochtend nog eens uit tegen de grote wens van
Frankrijk en de andere Zuid Europese landen om de ECB permanent in te schakelen als opkoper van hun
staatsobligaties. Volgens Schäuble zullen de financiële markten door die maatregel niet worden
gerustgesteld. De minister herhaalde tevens dat hij niets ziet in de invoering van eurobonds, waarmee de
schulden van de eurozone op één hoop zouden worden gegooid. De invoering van deze eurobligaties is een
heet hangijzer in Duitsland, omdat dit een permanente financiering van Zuid Europa door de Duitsers -en de
Nederlanders- zou betekenen.
Duitse en Nederlandse AAA status in gevaar
Duitsland zal nu extra op zijn hoede zijn omdat ook zijn eigen AAA status al op zeer korte termijn in gevaar
dreigt te komen (5) (Na een afwaardering van Duitsland zal Nederland snel of zelfs onmiddellijk volgen). Nu
Frankrijk zoals we al maanden geleden schreven inderdaad zijn AAA status heeft kwijtgeraakt, betekent dit
dat de Duitsers tussen de 32% en 56% van hun jaarlijkse BNP op het spel zetten om de Europese
reddingsfondsen EFSF en ESM te blijven garanderen. Bondskanselier Angela Merkel liet al doorschemeren
dat ook het EFSF zijn AAA status waarschijnlijk niet kan blijven behouden (7).
ECB koopt weer staatsobligaties op
Daarnaast heeft de downgrade van een groot aantal lidstaten de onzekerheid bij de banken vergroot,
waardoor deze opnieuw een recordbedrag van bijna 500 miljard euro bij de ECB hebben gestald (6).
Tegelijkertijd wil ECB directeur Mario Draghi de banken nog altijd dwingen de Zuid Europese staatsobligaties
te blijven opkopen, waarna de ECB deze vervolgens van de banken koopt. Deze tactiek verklaart de
plotseling gedaalde rente die Italië en Spanje over hun staatsleningen moeten betalen (8). Niet omdat het
vertrouwen van de financiële markten in deze landen is hersteld, maar omdat de ECB -volgens handelaren
zelfs de enige opkoper van Italiaanse en Spaanse obligaties- via een omweg bezig is massaal de
waardeloze schuldpapieren van deze landen op te kopen (7).
Xander
(1) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (2) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (3) Zero Hedge,
(4) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (5) KOPP, (6) Deutsche Mittelstands Nachrichten
(7) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (8) Handelsblatt
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Doorsturen naar zoveel mogelijk mensen. Iedereen MOET DIT WETEN
Als "politieman" zou ik me waarschijnlijk steeds meer als een "idioot" gaan beschouwen !!
Waarover gaat het?
In de nacht van vorige donderdag op vrijdag voerde de politie van Borgloon wegcontroles
uit. Plots wilde een voertuig blijkbaar ontsnappen aan een controle en stoof de voerder
weg door plankgas te geven. De politie zette onmiddellijk de achtervolging in met een
voertuig en enkele "motards". Tegen zeer hoge snelheden van rond de 180 kilometer per uur
werden regelmatig andere weggebruikers in gevaar gebracht. De vluchter bleek geen
gemakkelijke jongen te zijn en hield het lang vol. Via Tienen en Diest naderde men Leuven. Daar bleken,
inmiddels andere, opgeroepen politievoertuigen de strijd te kunnen beeindigen en de vluchter klem te rijden
en tot stoppen te dwingen.
Er bleken twee inzittenden in het voertuig te zitten en deze zetten het op een lopen. Eén kon geklist worden
en de andere is tot op heden onvindbaar en zal het waarschijnlijk ook blijven. Tijdens de dolle rit werden er
steeds allerlei voorwerpen door het raam gezwierd waardoor soms uiterst gevaarlijke toestanden ontstonden
voor de achtervolgende "motards". Het ging hier waarschijnlijk over voorwerpen die iets vroeger tijdens een
inbraak werden gestolen.
De dader werd aangehouden en verscheen de volgende dag vrijdag voor de onderzoeksrechter in Luik. Het
gaat hier over een minderjarige allochtoon.
Bovendien weigerde deze misdadiger de naam van zijn compaan aan de onderzoeksrechter mee te delen.
Behoudens het zich onttrekken aan een politiecontrole; het rijden met sterk overdreven snelheden; het in
gevaar brengen van vele mensen; het veroorzaken van schade aan een politievoertuig; het feit waarschijnlijk
juist ervoor een inbraak te hebben gepleegd; het weigeren om de naam van zijn compaan mede te delen
enz enz is de kans groot dat hier twee gevaarlijke misdadigers door het ingrijpen van de politiediensten
werden gesnapt.
Resultaat. De onderzoeksrechter liet de man op staande voet vrij en hij kon beschikken !!!!
Het is juist wat we vreesden, verklaarde de politieinspecteur Eddy Deckers van Borgloon, namelijk dat de
gesnapte man onmiddellijk zou worden vrijgelaten. Begrijpt U nu beste lezers waarom ons land doodziek
aan het worden is ?
Begrijpt U nu waarom er bij ons thuis reeds 11 maal werd ingebroken?
Begrijpt U nu waarom bepaalde minderjarige allochtonen zich hier in het landje van belofte menen te
bevinden? Begrijpt U nu waarom ze zich onstrafbaar en boven alles verheven voelen?
Zo kan het werkelijk niet verder. De publieke opinie moet worden wakker geschud.
Onderzoeksrechters zoals deze zouden moeten beschouwd worden als gevaarlijke witteboordcriminelen die
de belangen van de bevolking, die hen dan nog meestal rijkelijk betaalt, schaden. Ze zouden voor een
speciale rechtbank moeten verschijnen; hun titel moeten verliezen en op staande voet zonder
schadevergoeding de laan moeten worden uitgestuurd.
Indien ik Eddy Deckers was zou ik een persconferentie geven en mijn mandaat ter beschikking stellen van
de regering. Ik zou de regering uitdagen en haar vragen om een beslissing te nemen en te kiezen wie er nu
uit moet. Ofwel die onderzoeksrechter ofwel ik, Eddy Deckers, die als taak heeft de openbare orde te
handhaven; de verantwoordelijkheid draagt voor meerdere politieagenten en hen moet kunnen blijven
motiveren enz.
Wedden we dat onder druk van de "publieke opinie" de "overheid" snel zou weten wat ze moet beslissen!
Enkele dagen geleden schreven we erover en gaven een reeks voorbeelden van incidenten die meestal
door een vrij onbekende persoon werden uitgelokt maar die dramatische rampen veroorzaakten en grote
veranderingen teweeg brachten.
Wel ik reken er op dat er eerstdaags een soort Eddy Deckers voor een revolte van de gezagsdragers zal
gaan zorgen zodat een einde kan gesteld worden aan de wispelturigheid; lafheid en totaal gebrek van
interesse voor hun taak van een soort " circusrechters" waarvan het aantal op gevaarlijke wijze blijkt toe te
nemen.
Men zegge het voort, Freddy Van Gaever
Met vriendelijke groeten,
Inspecteur JM Fransen, Dienst Systeembeheer
Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst
Schureveld 19 - 3740 Bilzen
Tel.: 089/51.93.00 Fax: 089/51.93.34
www.lokalepolitie.be/5381
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Rusland: Aanval op Teheran is aanval op Moskou
Russische media bevestigen wapenleveranties aan Syrië - Regering
Obama nerveus vanwege mogelijke vroegtijdige Israëlische aanval
Het wordt steeds duidelijker dat Rusland en mogelijk ook China zich zullen
mengen in een eventuele oorlog tegen Iran.
Rusland heeft zich vierkant achter Iran opgesteld door Israël en het Westen
te waarschuwen dat een aanval op Teheran zal worden beschouwd als een aanval op Moskou. Het
dreigement van het Kremlin verhoogt het risico dat militaire actie tegen Iran zal ontaarden in de Derde
Wereldoorlog aanzienlijk. (1)
'Iran is onze buur,' verklaarde Ruslands vertrekkende ambassadeur bij de NAVO, Dmitry Rogozin tegenover
journalisten in Brussel. 'En als Iran wordt betrokken in enige militaire actie is dat een directe bedreiging voor
onze veiligheid.' Het hoofd van de Veiligheidsraad van het Kremlin, Nikolai Patrushev, beschuldigde Israël
ervan de Verenigde Staten uit te lokken een oorlog tegen Iran te beginnen. 'Maar tegelijkertijd vinden we dat
ieder land het recht heeft zaken te hebben om zich gerust te voelen - inclusief Iran,' voegde hij er volgens
het Russische persbureau Interfax aan toe,daarmee impliciet verwijzend naar de ontwikkeling van de
Iraanse kernbom. Tevens waarschuwde hij dat meer aanslagen in Iran zoals afgelopen week 'een
verschroeiende Arabische zomer' zouden kunnen veroorzaken.
Russische media bevestigen wapenleveranties aan Syrië
Rusland verdedigt ook een andere jarenlange bondgenoot en tevens bondgenoot van Iran: de Syrische
president Bashar Assad. Hoge Russische officials waarschuwen het Westen met de regelmaat van de klok
tegen een militaire interventie in Syrië. Het Kremlin stuurde daarvoor enkele grote oorlogsschepen naar de
Syrische havenstad Tartus. Ook was er enkele dagen geleden internationale consternatie toen de
vermoedens dat Rusland Syrië van wapens voorziet door Cyprus, dat een Russisch schip met wapentuig
aan boord naar Syrië had laten vertrekken, werden bevestigd. Russische media schrijven openlijk over deze
wapenleveranties; officials in Moskou bevestigen noch ontkennen de berichten (4).
Japan, dat afgelopen week beloofde de Westerse sancties tegen Iran te steunen en het land proberen over
te halen te stoppen met zijn kernwapenprogramma, begint inmiddels op zijn schreden terug te keren,
waarschijnlijk vanwege de steeds krachtiger wordende steun van China en Rusland voor het islamistische
regime in Teheran.
Regering Obama nerveus
Ondertussen wordt men in Washington steeds nerveuzer dat Israël binnenkort zelf besluit om zonder
Amerika op de hoogte stellen Iran aan te vallen. De regering Obama stuurt daarom het hoofd van de
gezamenlijke stafchefs, generaal Martin Dempsey, naar Jeruzalem om te proberen een eventuele
vroegtijdige Israëlische aanval af te wenden. Dempsey gaat er de Israëliërs op wijzen dat de twee vliegdekschepen in de Perzische Golf en de 15.000 troepen in Koeweit bedoeld zijn om Iran af te schrikken (2).
Ook Obama zelf zou de Israëlische premier Netanyahu hebben gewaarschuwd tegen militair ingrijpen (3).
Xander - (1) Arutz 7, (2) Arutz 7, (3) Ynet News, (4) RIA Novosti

Koninklijke Shell betaalde Hitler
Published on January 14, 2012
Iedereen baalt als een stekker van de hoge brandstofprijzen. Automobilisten
betalen zich arm aan de pomp. Kwartje van Kok is nooit teruggekomen terwijl Wim
Kok van de Puinhopen van Paars zijn zakken vult bij Shell en die diezelfde Shell en
ook Esso voorts Adolf Hitler betaald hebben in 1929 en de jaren daarna. De Shell
heet Koninklijk te zijn en het is een publiek geheim dat het Koninklijk Huis
aandeelhouder is dus de Koningin betaalde Hitler en Nederland wil de Joden geen
excuus aanbieden voor de Holocaust. Nu weet u waarom. Deze feiten zijn allemaal
bekend geworden na de toevallige vondst van het boekje Hitlers Geheime Bankiers
wat een authentiek en waargebeurd verslag is van de koerier die zelf persoonlijk de tientallen miljoenen van
Shell in Amerika naar Hitler in Duitsland bracht. Deze persoon publiceerde zijn relaas in 1939. Zijn boekje
werd direct uit de markt genomen en de man die zichzelf Sydney Warburg noemde werd geëxecuteerd in
1941. Sydney Warburg was de pseudoniem van een economisch journalist en financieel expert. Hij wist alles
van de handel en wandel van het financieel-economische systeem en schreef in zijn boekje dat ook de
Federal Reserve (Rothschild Zionisten) en Rockefeller de campagnekas van Adolf Hitler spekte met
tientallen miljoenen dollars. Het bombardement op Rotterdam heeft Nederland dus aan de Koninklijke Shell
te danken die ook kwalijke rol in Zuid-Afrika speelde ten tijde van de Apartheid en die schuld heeft aan de
hoge brandstofprijs prijs van nu en daarmee astronomische winsten maakt.
http://hetzuur.nl/2012/01/koninklijke-shell-betaalde-hitler/
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Uw huis is veel minder waard dan u denkt
© anp
De NVM heeft vandaag bekendgemaakt dat de huizenprijzen in 2011 met
4,1 procent zijn gedaald. Dat klopt niet helemaal. Vier factoren waarom de
officiële statistieken de werkelijke waarde van huizen niet goed
weerspiegelen. Wat niet verkocht wordt, telt niet mee
Op huizensite Funda worden alle huizen die meer dan een half jaar te koop staan geplaatst in de categorie
’6+ maanden te koop’. Maar die ‘+’ betreft steeds vaker enkele jaren, veel huizen raken maar niet verkocht.
De vraagprijs is in die periode doorgaans al meerdere keren aangepast. Een huis van drie ton dat met
tienduizenden euro’s wordt afgeprijsd, is geen uitzondering. Villa’s en grachtenpanden die rond een miljoen
te koop stonden, gaan zomaar met twee ton in prijs omlaag.
Het zijn deze vraagprijsdalingen die het vermoeden voeden dat de percentages van NVM en CBS als te laag
worden geschat. Het probleem is hier dat veel van de huizen met de sticker ‘sterk in prijs verlaagd’ helemaal
niet verkocht worden. En voor de wetenschap geldt: geen transactie, geen prijs.
De minst populaire woningen spelen in de statistieken dus amper een rol. De gemiddelde huizenprijs wordt
grotendeels bepaald door de populairste woningen op de markt. Mooie gezinswoningen in een goede staat
die op gunstige plekken liggen, bij grote steden of in populaire wijken.
De prijsdruk op de impopulaire woningen is intussen zo groot, dat veel mensen die hun huis maar niet
verkopen het uiteindelijk van de markt afhalen, zegt hoogleraar woningmarkt Johan Conijn (UvA). ‘Verkopers
hebben een minimale prijs waarvoor zij het huis kunnen verkopen. Is er voor die prijs geen koper te vinden,
dan zullen ze erin moeten blijven wonen.’
Op de veiling dalen de prijzen veel harder
Een mooie indicatie voor de waardeontwikkeling van huizen is het bedrag dat het op de veiling opbrengt.
Daar worden alle huizen onder de hamer gebracht die met spoed verkocht móéten worden. De veiling is
altijd al relatief goedkoper, omdat de prijs er wordt bepaald door een select gezelschap van professionele
handelaren. Maar het afgelopen jaar is het verschil nog veel groter geworden.
‘Een jaar geleden werd een goed onderhouden woonhuis in een populaire buurt nog geveild voor 60 tot 70
procent van de prijs waarvoor vergelijkbare woningen in de buurt te koop stonden. Nu ligt dat rond de 40
procent’, weet Jan Bruin. Bruin was jarenlang bij diverse banken belast met de analyse van woningprijzen.
Uit persoonlijke fascinatie registreert hij nu nauwgezet de prijsontwikkeling op veilingen in zijn woonplaats
Drachten en zijn voormalige woonplaats Breda.
Dat is een schokkend cijfer, vindt de Delftse hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. Het is volgens hem
veelzeggend voor de waarde van vergelijkbare woningen die met een bordje in de tuin al maanden wachten
op een koper. ‘Die ligt waarschijnlijk dus ver onder de vraagprijs.’
Het aanbod stijgt sterk
Terwijl de prijzen in Nederland officieel rustig dalen, neemt het aanbod van koopwoningen juist explosief toe.
Bij de NVM-makelaars was het aanbod in het derde kwartaal van 2011 al opgelopen tot 160 duizend, een
toename van 18 procent ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal staan er in Nederland nu meer dan 220
duizend woningen te koop, bijna twee keer het aantal dat er het afgelopen jaar naar een nieuwe eigenaar is
gegaan.
De onbalans tussen vraag en aanbod bewijst dat de markt nog lang niet op een evenwichtsniveau zit. Pas
als een evenwicht nadert, kunnen prijzen weer stijgen, stelt hoogleraar Boelhouwer. ‘Nu is het zo dat een
daling van de huizenprijs nieuwe dalingen uitlokt. Mensen durven niet te kopen, omdat ze vrezen dat ze vast
komen te zitten in hun huis. Doordat niemand durft te kopen, gaan de prijzen nog verder dalen.’
Lenen wordt steeds moeilijker
Het bedrag dat mensen kunnen lenen om een huis te lenen, is de belangrijkste voorspeller voor de
woningprijs. Die hypotheekregels zijn de afgelopen jaren aanzienlijk strenger geworden. Banken mogen
minder krediet verstrekken en huizenkopers moeten minimaal 50 procent van hun hypotheek aflossen. Het
zijn maatregelen die zwaar drukken op het maximale bedrag dat iemand voor een huis kan betalen.
Daardoor dalen dus de huizenprijzen.
De komende jaren zet die trend door. Als gevolg van de bezuinigingen en stijgende zorgkosten kunnen
Nederlanders relatief steeds minder uitgeven aan woonlasten. Jaar op jaar worden de leenregels daarom
aangescherpt. Intussen dringen toezichthouders zoals Klaas Knot van De Nederlandsche Bank er op aan
dat woningbezitters hun volledige hypotheek aflossen en minder dan de waarde van het huis mogen lenen.
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Hormuz, een nieuwe Pearl Harbor?
Woensdag werd in Iran opnieuw een kernfysicus vermoord met een autobom. De Iraanse overheid
beschuldigt Israël ervan achter de aanslag te zitten. Dit zou het begin van een oorlog kunnen worden.
Herinner je dat de Eerste Wereldoorlog begon met de politieke moord op aartshertog Frans Ferdinant.
Het nieuws van de aanslag kwam dagen nadat Iran aankondigde dat ze een volledig operationele uraniumverrijkingscentrale heeft onder in een berg (onmogelijk stuk te bombarderen), waarbij het Internationaal
Atoomgezelschap ook meldde dat het land nu hoogverrijkt uranium voor kernbommen kan produceren.
De V.S. en Israël zijn als de dood voor een Iraans kernwapen, dat is de verhaallijn die we steeds te lezen
krijgen. http://goudportal.nl/nieuws/hormuz-een-nieuwe-pearl-harbor

Prikbord nr 278 (leo j.j. dorrestijn)
Dwangsom CBR
Dat snel de bezem door het CBR moet, was al langer bekend. Want de terreur op het gebied van herhaalde
weigering om een nieuw rijbewijs af te geven, loopt de spuigaten uit. Ondanks gerechtelijke uitspraken en
medische rapporten, moet de burger kennelijk eerst duizenden euro’s hebben betaald aan advocaatkosten,
voordat het CBR eindelijk haar ongelijk toegeeft. Wellicht was dit eerder gebeurd, indien de rechter meteen
een dwangsom had opgelegd of het CBR had veroordeeld tot betaling van de kosten van de gedupeerde.
Overigens zou een dwangsom altijd moeten gelden, indien een geschilpartij nalaat om gevraagde
bewijsstukken te overleggen. Nu wordt deze houding vaak ‘beloond’ met uitspraken alsof er nooit om deze
stukken werd gevraagd.
Is er een (Belgische) deskundige in de zaal?
Kennelijk zijn we er zo aan gewend, dat we het niet meer zien als absurd. Juristen, rechters, psychiaters,
bankiers en makelaars die allerlei tegenstrijdige meningen verkondigen. Het zijn net politici, maar dan
zonder het excuus er eigenlijk geen verstand van te hebben. Zo wordt nu weer beweerd dat Griekenland
alleen te redden is als de schuldeisers tenminste de helft van hun vorderingen afschrijven: een cadeautje
van tientallen miljarden voor de maffia daar. Neen, dit geldt niet voor de overheden die net zo dom zijn
geweest als de banken, want die krijgen hun leningen wel terug (beweren ze). Ook het fenomeen dat in
België de huizenprijzen juist zijn gestegen, verdient deskundig commentaar. Zijn daar meer
belastingontduikers die nu voor onroerend goed kiezen, of is de schaarste er nog groter, of werken de
aannemers niet langer zwart, of worden wij hier voor de gek gehouden over de werkelijke waarde van een
euro? Misschien voor de verandering eens aan een Belgische ‘deskundige’ vragen…
Leer(s)effect
Het effect van het optreden van de toenmalige burgemeester Leers tegen criminele kampers, heeft niet
overal gewerkt of zijn voorbeeld is zelfs niet gevolgd. In de regio Den Bosch zijn er families die zich nog
steeds alles lijken te kunnen permitteren. Ambtenaren kijken weg en de bestuurlijke overheid laat zich
intimideren. Het is inderdaad verdomd vervelend als je wordt gebeld met het vriendelijke aanbod dat ‘ze’ hun
standpunt wel met 5 man willen komen toelichten… Maar als we niet meer geloven in onze rechtsstaat, dan
kunnen we dit beter hardop zeggen zodat iedere fatsoenlijke burger (ook) zijn ‘beveiliging’ zelf kan regelen.
Paniek
De paniek rond de bijna-overstromingen in noord-oost Nederland lijkt meer bedoeld om de overlooppolders
te ‘testen’, want die hebben (veel) geld gekost, dan een ramp te voorkomen. Enkele nuchtere bewoners van
de ‘bedreigde’ gebieden lieten merken niet onder de indruk te zijn van al die nietszeggende persconferenties
met burgemeesters en dijkgraven, want ze waren gewend om met wateroverlast te leven. Of werd misschien
beoogd om zo meer geld los te krijgen voor het verhogen van de dijken, maar dat was het probleem
helemaal niet. Sommige dijken zijn poreus en dat verhelp je niet met een meter hoger; ook niet met
overdreven schotten van 3 meter hoogte. Merkwaardig is wel dat de grote pompen van de baggerindustrie
kennelijk niet werden ingezet en dat er weinig hulptroepen (Nationale Reserve e.d.) beschikbaar waren,
zodat inwoners zelf met zandzakken moesten slepen. In het licht van het opheffen van vrijwillige
brandweerploegen, lijkt het dat Nederland liever geld uitgeeft aan peperdure prestigeprojecten voor
uitzonderingssituaties, dan elders beschikbare capaciteiten met gezond verstand te benutten en bijv. wel de
elektriciteitshuisjes hoger te plaatsen.
Prioriteiten
Hoewel ik een aanhanger ben van bepaalde politieke doelstellingen van de PVV, begint Wilders nu toch
fouten te maken. Het beveiligings-isolement waardoor iemand feitelijk gevangen wordt gehouden, begint zijn
gevoel voor prioriteiten aan te tasten. Natuurlijk is het niet vreemd dat de koningin met hoofddoek een
moskee bezoekt, al was het maar om hem te sarren. Maar dat hij zich daar drukker over maakt dan over de
vraag wat wij te zoeken hebben in islamitische dictaturen, is merkwaardig. Hij kan zich beter concentreren
op het probleem van de illegalen die niet weg willen en waar de overheid geen vat op heeft, dan op de
verstrekking van rollators. En een paar nieuwe Kamervragen over J. Demmink is zeker urgenter.
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Afrikaanse krijgsheer die 20.000 mensen vermoordde verkondigt nu het evangelie
Massamoordenaar Joshu Blayhi (foto) had naar eigen zeggen regelmatig
gesprekken met Satan, totdat Jezus Christus in zijn leven ingreep.
Eén van de meest gevreesde krijgsheren in de geschiedenis van het Afrikaanse
Liberia, Joshua Milton Blahyi, die heeft toegegeven verantwoordelijk te zijn voor
de dood van bijna 20.000 mensen, verkondigt nu het evangelie. In de
documentaire 'De verlossing van generaal Butt Naked' -de bijnaam die Blahyi
verwierf omdat hij altijd naakt, met alleen zijn schoenen aan, ten strijde trokschetsen documentairemakers Eric Strauss en Daniele Anastasion, die vijf jaar lang met hem optrokken, een
nauwgezet beeld van het bekeringsproces van een moorddadige satansvereerder naar een christelijke
evangelist.
Strauss raakte geïnteresseerd toen hij het verhaal van Blayhi las in het boek De gevaarlijkste plekken ter
wereld. 'Ik vroeg me af of zo'n persoon écht kon bestaan; een krijgsheer die duizenden mensen heeft
vermoord en nu in de straten waarheid en verzoening predikt. Is zo'n extreme verandering eigenlijk wel
mogelijk?'
In de documentaire zegt Blayhi dat 'alleen het christendom dit land kan helpen, omdat het christelijke geloof
het enige is dat leert dat je je vijanden moet liefhebben, dat je degene die jou gekwetst heeft moet
accepteren en vergeven.'
Ontmoetingen met Satan
De bekering van Blayhi is extra bijzonder vanwege het feit dat hij al op zijn 11de werd ingewijd tot
stampriester en deelnam aan zijn eerste mensenoffer, een ritueel dat hij tot zijn 25e maandelijks
praktiseerde. Later werd hij benoemd tot hogepriester van de Krahn stam en vervolgens tot spiritueel
adviseur van de toenmalige Liberiaanse president Samuel K. Doe. Volgens Blayhi zou hij in die functie
'regelmatig Satan hebben ontmoet en met hem hebben gesproken.'
Zijn bizarre bijnaam -generaal Butt Naked- verwierf hij omdat hij naakt, met alleen zijn schoenen aan en een
geweer in zijn hand, ten strijde trok. Blayhi geloofde namelijk dat zijn naaktheid hem onkwetsbaar maakte
voor vijandelijke kogels. Ook beweert hij dat hij kinderen heeft vermoord en hun bloed aan zijn god heeft
geofferd, en zelfs enkele kinderen hun hart uit hun borst heeft gerukt om deze alvorens het gevecht aan te
gaan op te eten. Het is dus niet zo vreemd dat sommige mensen in Liberia ondanks zijn bekering nog steeds
bang voor hem zijn.
Paulus-achtige bekering
In 1996 had Blayhi tijdens één van de gruwelijkste gevechten in de 14 jaar lange burgeroorlog in Liberia een
dramatische ontmoeting met Jezus Christus. Net als de apostel Paulus zou Blayhi een verblindend licht uit
de hemel hebben gezien en een stem hebben gehoord die zei dat hij, tenzij hij zich bekeerde van zijn
zonden, zou sterven. Blayhi vroeg vergeving voor zijn zonden, legde onmiddellijk zijn wapens aan de kant en
verliet zijn soldaten, om in een vluchtelingenkamp in Ghana aan zijn bekeringsproces te beginnen.
Nu predikt hij hoop en vrede in dezelfde plaatsen waar hij ooit talloze mensen vermoordde. 'Het moeilijkste is
als ik mensen ontmoet die ik in het verleden pijn heb gedaan,' aldus Blayhi. 'Er zijn duizenden mensen die
kunnen zeggen wat ik hen en hun familie heb aangedaan. Ik ben 100% schuldig voor alles wat ik in het
verleden heb gedaan. Het spijt me, het spijt me.' Hoewel sommigen nog twijfelen aan zijn oprechtheid, gaat
de voormalige krijgsheer onverminderd door met het verkondigen van het evangelie aan iedereen die hij
tegenkomt.
In 1999 richtte Blayhi End Time Train Evangelistic Ministries in Ghana op, waar hij nog altijd president van is.
Het doel van zijn organisatie is het brengen van het evangelie van Jezus Christus in afgelegen Afrikaanse
landen zoals Togo, Benin, Nigeria, Guinea, Liberia en inmiddels ook in het Zuid Amerikaanse Chili.
Gratie na bekennen misdaden
Na zes jaar verbanning keerde hij in 2004 naar Liberia terug om te helpen met het ontwapeningsproces. Drie
jaar later stemde hij ermee in om zijn misdaden te bekennen voor de Liberiaanse Waarheids- en
Verzoenings Commissie, iets waar maar heel weinig krijgsheren toe bereid waren, mede omdat niet duidelijk
was wat de gevolgen van een bekentenis zouden zijn. De commissie verleende hem echter gratie.
Het gevolg was dat Blayhi door diverse krijgsheren met de dood werd bedreigd, waardoor hij opnieuw naar
Ghana moest vluchten. Inmiddels is hij weer teruggekeerd naar zijn geboorteland, waar hij de verscheurde
bevolking vertelt over Gods oneindige genade voor zondaren zoals hij.
De documentaire, die door het prestigieuze The Economist magazine één van de slechts 19 films was die uit
duizenden inzendingen werd geselecteerd, wordt op 22 januari uitgezonden op het Documentary Channel.
Xander - (1) Christian Post
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Europol op zaak Ben van den Brink
Door Arend Zeevat op 15 januari 2012
Oberhausen
In december 2011 berichtten we op Argusoog voor het eerst over
het onderduiken van Ben van den Brink. Dit onderduiken bleek
noodzakelijk om te ontkomen aan een nieuwe gewelddadige
arrestatie of erger een liquidatie, op basis van een volledig
gecorrumpeerd nepdossier met daarin nepaanklachten,
neprechtszittingen, nepvonnissen en neparrestatiebevelen. Ben
is tijdens zijn onderduikperiode naar Oberhausen in Duitsland gegaan. We hebben hierover bericht in het
artikel ‘Ben van den Brink gaat internationaal’. Ze hebben daar heel bereidwillig en zeer geïnteresseerd naar
hem geluisterd. Tevens deelden ze hem mee een Europees bevoegde opsporingsinstantie in te zullen
schakelen. Deze zet van Ben lijkt nu zijn vruchten af te werpen. Tijdens zijn enkele uren durende onderhoud
met de Duitse politie in Oberhausen heeft hij een 160 pagina´s tellend dossier overhandigd en enkele tapes.
Een paar dagen geleden berichtten we in een update van het bovengenoemde artikel dat Ben telefonisch
was benaderd door de politie van Oberhausen, die hem meldden dat hun telefonische contactpoging met de
politie van Alkmaar strandde op de weigering in Alkmaar hen door te willen verbinden met een
leidinggevende.
Europol
Eén van de afgelopen dagen werd Ben opnieuw door de Oberhausense politie benaderd met het verzoek
zich te melden voor een gesprek, ditmaal met mensen van Europol. Ben heeft veel moeite moeten doen om
daar heelhuids aan te komen, hetgeen hem uiteindelijk gelukt is. Bij het drie uur durende gesprek was een
zes man tellend onderzoeksteam van Europol aanwezig en enkele Duitse politiemensen. Dit Europolteam
was eerder betrokken bij het oprollen van een Oostenrijks pedonetwerk, waarbij ruim honderd mensen zijn
opgepakt. Waaronder rechters, advocaten en onderwijzers. Dat Europol boven op de pedonetwerken zit
moge blijken uit hun twee grote acties in 2011, waarbij in maart en december verschillende netwerken
werden opgerold. Tijdens het gesprek van Ben van den Brink met het team van Europol heeft hij hen nog
meer informatie verstrekt. Verder vernam Ben dat uit het onderzoek door de Duitse politie van enkele
rechtbankdocumenten uit Alkmaar gebleken is, dat er op die documenten inderdaad verschillende stempels
werden gebruikt. Hetgeen Ben´s uitspraken over dubbele dossiers bevestigde. Twee verschillende dossiers
worden aangemaakt om de spookzaken af te dekken. Al met al zag het team van Europol voldoende
aanleiding de zaak die Ben van den Brink aan hen voorlegde grondig verder te gaan onderzoeken.
Het bewijs
De documenten die Ben aan het team van Europol leverde betroffen voor een deel zijn eigen strafzaak uit
2009 op grond waarvan Ben volkomen ten onrechte zes maanden is opgeborgen, waaronder zeven weken
in het Pieter Baancentrum. Het ultieme bewijs ten aanzien van het spookkarakter van dit nepdossier blijkt uit
de hieronder weergeven documenten. We zien daar twee processen verbaal één van zijn aanhouding in
Alkmaar en één van een verhoor. Het bizarre is dat beide op dezelfde dag zijn gedateerd. Ben werd op 14
september telefonisch uitgenodigd voor een gesprek op 15 september in het hoofdbureau van politie in
Alkmaar. Hij meldde zich daar rond 10 uur. Om 10.15 uur werd hij volgens het proces verbaal uit Alkmaar
aangehouden en in hechtenis genomen. Wat laat echter het tweede proces verbaal van het korps NoordHolland Noord, afdeling Duinstreek te Heiloo gedateerd op 15 september 13.05 uur zien? Hij zou daar op dat
tijdstip ook zijn verhoord. Hoe kan hij daar verhoord zijn terwijl hij al drie uur in hechtenis zat in Alkmaar?
Deze documenten zijn het onweerlegbare bewijs van een totaal gecorrumpeerd en geïnfiltreerd justitieel
systeem, die er alles aan gelegen is om hun aanvoer van jonge kinderen in de doofpot te houden.
- PV_Alkmaar_15092009.pdf - - PV_Heiloo_15092099.pdf
Ontzetting uit ouderlijk gezag
Volgens een document van de ‘rechtbank Alkmaar’ zou de vrouw van Ben van den Brink vorig jaar oktober
uit de ouderlijke macht zijn ontzet, waardoor het gezag over de kinderen in handen zou zijn gekomen van
Bureau Jeugdzorg. Op grond van dit aan Bureau Jeugdzorg toegewezen gezag meende deze instantie van
Argusoog te kunnen eisen in het kort geding dat op 20 december 2011 diende bij de rechtbank Amsterdam,
om de medische gegevens van de kinderen van de site te verwijderen. Uit dit onafhankelijk medisch rapport
bleek weldegelijk dat er bij de kinderen van Ben en Leonie sporen zijn aangetroffen die zouden kunnen
wijzen op seksueel misbruik en werd door de desbetreffende arts opgeroepen tot een verdergaand
onderzoek. In de rechtzetting van 20 december werd BJZ hierover bevraagd. Zij gaf daarbij aan dat er
inderdaad zulk een onderzoek heeft plaatsgevonden, waar geen verontrustende resultaten uit naar voren
waren gekomen. Zij gaf tevens aan dat bij dit onderzoek de geslachtsdelen van de kinderen niet waren
betrokken. Maar wat wat is nu gebleken? Ben van den Brink heeft uit betrouwbare bron binnen de rechtbank
Alkmaar vernomen, dat Leonie nooit uit het ouderlijk gezag is ontzet en dat alle zittingen hieromtrent
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volkomen nep waren. Maar uit bovenstaande blijkt tevens dat de intimiderende inval bij de familie Nienhuis
geheel illegaal was.
Moraal van dit verhaal
Ben van den Brink kreeg van het Europolteam te horen dat hetgeen hij vertelde over de situatie van zijn
dochters, inclusief het drogeren van de kinderen, volkomen overeenkomt met wat dat team in de
Oostenrijkse zaak tegenkwam aan fenomenen. Die Oostenrijkse zaak is geklaard en opgerold.
Ook kreeg hij te horen dat binnen Europa Nederland en België de ergste landen zijn ten aanzien van
structureel seksueel misbruik van kinderen. Voor wat betreft Nederland kun je het waarheidsgehalte van die
constatering al simpel vaststellen door te bezien hoe een pedofiele topambtenaar op het ministerie van
justitie, genaamd Joris Demmink, beschermd door verschillende ministers van justitie zijn pedofiel criminele
spoor kan blijven trekken door de Nederlandse samenleving. Hieronder een voorspelling van de paragnost
Jan C. van der Heide (voorspelling.pdf), die we ook al eens in een programma op Argusoog Radio hebben
benoemd.
De rechterlijke macht komt in de schijnwerpers te staan in een zeer gevoelig liggende zaak. Een wijd vertakt
netwerk komt aan het licht. Zelfs het hoogste rechtscollege, komt onder vuur te liggen.
Belangenverstrengeling binnen hoge echelons van justitie, verregaande vriendjespolitiek volgens
(on)betrouwbare bronnen. Gefluisterd wordt dat er raakvlakken zijn met kinderporno.
Het is onze beleving dat wij met het werk van de klokkenluiders Micha Kat, Ben van den Brink, Argusoog en
vele minder bekende anderen, deze voorspelling tot een absoluut zekere vervulling zullen laten komen. Het
jaar 2012 zal het jaar van de waarheid zijn. De waarheid omtrent de onmenselijkheid van een structureel
kindermisbruikende overheid, die tevens betrokken is bij drugs-, wapen- en mensenhandel. Dit jaar 2012
gaat het jaar worden van de totale ineenstorting van een satanisch geïnspireerd systeem. Al met al kunnen
allle gedupeerden die met gelijksoortige illegale praktijken van een terroristische overheid te maken hebben
gehad, deze voor vele miljoenen, zoniet miljarden aan schadeclaims om de oren slaan. Dit jaar 2012 gaat
deze terrroristische overheid en haar zogenaamde rechtspraak absoluut de afgrond in. Een afgrond die zij
meende te kunnen openen voor haar ‘onderdanen’. Maar zoals een oud spreekwoord zegt: ‘Wie een kuil
graaft voor een ander, valt er zelf in’.
WIJ ZULLEN HET MEEMAKEN
Tot slot een ode aan de klokkenluiders:
Beiaardiers
Wist jij van alle misstanden
Van de ontelbare geheime verbanden
Had jij al serieus vernomen
Hoe de rijksten aan hun banksaldo’s komen
Kon jij vermoeden hoe corrupt ons rechtssysteem kan zijn
Dat er kinderen worden misbruikt, zonder spijt of pijn
En dat dat gebeurt tot in de hoogste regionen
Van regeringstop tot koninklijke ikonen
Wist jij dat veroordeelde pedosexuelen nog steeds hun gang kunnen gaan
Dat daarvoor de ogen worden gesloten want:”Het gaat mij niet aan.”
Hoe frauduleus er wordt omgegaan met bewijsmateriaal
Waardoor schuldig als door een wonder verandert in legaal
Was jij je er van bewust dat in de kerk de hoge macht
Dagelijks in gods naam kinderen martelt en verkracht
Dat er in duistere kelders rituelen gebeuren
Sexuele uitspattingen die de satanisten niet betreuren
Wist jij dat je eigenlijk niet meer kunt vertrouwen
Vooral niet de “machtigen” der aarde op wie je moet bouwen
Per abuis verdwijnen er politierapporten
In de trein, bij het vuilnis of na het sporten
Is dit toeval of het met opzet wegwerken van feiten
Zodat een advocaat niet meer voor z’n cliënt kan pleiten
Kon je dit alles bedenken in je stoutste dromen
Dat al deze verborgen misdaad zover kon komen?
Maar…weet je
Er is een groepje mensen dat zich niet monddood laat maken
Zij doen onderzoek en rapporteren in allerlei zaken
Of het nu gaat om de monarchie, regering, jeugdzorg of geweld
Om ritueel sexueel misbruik, het wordt door hen vertelt
Ze brengen het verrotte van onze maatschappij naar buiten
En stimuleren mensen zich bij hen aan te sluiten
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Of het nu gaat om de dokter, de bakker en de journalisten
Zij maken openbaar wat wij nog niet wisten
Het zijn de klokkenluiders, zij verdienen de eer
Komen tegen walgelijke misstanden in het geweer,
met uithoudingsvermogen en oprecht
Strijden deze trouwe beiaardiers hun nobele gevecht
Misschien, ooit in de toekomst wordt hun bede verhoort
Dan luiden alle klokken, nog nooit zo mooi gehoord!
- Marianne Auteur: Arend Zeevat - http://www.argusoog.org/europol-op-zaak-ben-van-den-brink/

Mysterieuze onverklaarbare geluiden nu gerapporteerd over de hele wereld
Een reeks van onverklaarbare geluiden wordt gerapporteerd over de gehele
wereld en de frequentie van deze gebeurtenissen lijkt toe te nemen. De geluiden
variëren in beschrijving van "bizar en griezelig" naar "industriëel en mechanisch".
De geluiden lijken van alle kanten te komen en geen enkele traceerbare bron
van herkomst te hebben. De indruk die ze daardoor achterlaten is dat ze
afkomstig zouden zijn van direct boven of direct onder de aarde.
De diverse video's zijn berichten van dit onverklaarbare akoestische fenomeen.
Zijn deze geluiden voortekenen van een dreigende ramp, of een indicatie van de lithosfeer van de aarde die
steeds onrustiger wordt, voorafgaande aan een poolverschuiving, of iets anders? Jij mag het zeggen…
Geüpload door dutchsinse op 16 jan 2012
Er is iets vreemds aan de hand… onbekende geluiden, wereldwijd gehoord de afgelopen dagen…. in feite in
een sneller tempo van 11 januari 2012 tot op heden (16 januari 2012). Ik weet niet hoe lang dit zal blijven
voortduren of wat het is.
Er is een nieuwe term voor dit fenomeen: U.A.O.. = Unidentified AUDIBLE Object
Bron en meer video’s: Theextinctionprotocol.wordpress.com
Vertaald: Marion
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
Zie ook video’s met toelichting:
http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1955:wereldwijd-opnieuw-bulderendgeluid-in-de-lucht-video&catid=25:natuur-en-milieu&Itemid=38
Het mysterieuze bulderende geluid dat wereldwijd in toenemende mate wordt gehoord is nu ook
waargenomen in de Amerikaanse staten Louisiana en Tennessee, Denemarken en Zweden.
Het gaat niet om een nieuw fenomeen en is in voorgaande jaren ook gehoord, maar het jaar 2012 begon
met een overweldigend aantal observaties van het onverklaarbare geluid.
Het lijkt alsof het geluid zich constant verplaatst. Op 10 januari is het waargenomen boven Louisiana. Het
geluid is in de onderstaande video niet zo goed te horen als in soortgelijke video’s, maar je kunt zien dat er
geen wind staat. Ook is te zien hoe vogels en honden reageren op het geluid. Bovendien begonnen de
ramen van huizen te vibreren.
In de nacht van 10 januari is in de Deense stad Aalborg een zeer vreemd geluid gehoord. Het hield enkele
minuten aan en is vastgelegd op camera. Het geluid is in werkelijkheid een stuk harder dan in de video is te
horen, zo laat de getuige in het onderschrift van de video weten.
In het zuiden van Zweden is het doorgaans erg stil, maar plotseling werd op 11 januari jongstleden een luid
bulderend geluid gehoord. Het verplaatste zich niet en was enige minuten te horen. Opvallend is dat het
geluid uit alle mogelijke richtingen tegelijk leek te komen.
Tot besluit is het vreemde geluid op 12 januari jongstleden vastgelegd boven de Amerikaanse staat
Tennessee. Het was een uur lang te horen en verdween toen plotseling. De getuigen konden elkaar
vanwege het bulderende geluid op bepaalde momenten niet verstaan en hebben geen idee waar het door
werd veroorzaakt.
In 2009 kwam Niburu na uitgebreid onderzoek tot de conclusie dat het hier mogelijk gaat om een enorm
object. Aan de hand van waargenomen ultrageluid en de afstand is het object mogelijk enkele kilometers
groot. Gaat het wellicht om een gecloaked luchtvaartuig?
Bron: Thetruthbehindthescenes.org
Reactie
Deze geluiden kunnen te maken hebben met plaatverschuivingen. En zullen te horen zijn tot aan de pole
shift. Meer info en andere videos kunnen gevonden worden op
http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/strange-sounds-earthquake-lights-collection
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Grote asteroïde zal Antarctica raken in 20127
Een professor van de Universiteit van British Columbia claimt in een
artikel dat een asteroïde van 800 meter onderweg is naar Antarctica
en in de herfst van 2012 zal inslaan. Ook astronauten en het
Telescoop centrum op Hawaii geven een waarschuwing af voor de
asteroïde: ‘Wereld moet klaar zijn voor asteroïden’
Zijn artikel stond op de www.phas.ubc.ca website voor 2 dagen, totdat het abrupt was verdwenen! De eerste
gegevens werden verzameld door The Balloon-borne Large-Aperture Sub millimeter Telescoop (BLAST) op
McMurdo Station, Antarctica. De asteroïde werd vervolgens gevolgd door de Canada-France-Hawaii
Telescoop op Mauna Kea, die (met de Adaptive Optics Bonnette) op dit moment waarschijnlijk de scherpste
beelden, vanaf de grond te krijgen, levert.
Een week nadat dit mysterieuze artikel verdween, "zeggen Canadese en Amerikaanse astronauten dat de
wereld zich moet voorbereiden op een grote impact - de inslag van asteroïden die op een dag de aarde
kunnen verwoesten. Voormalig Canadese astronaut Chris Hadfield is voorzitter van de Vereniging van
Ruimte Onderzoekers, en heeft een gedetailleerd verslag over de asteroïde bedreiging. Het Canadese
Ruimte Agentschap wil NEOSSat in maart lanceren op zoek naar asteroïden, die zich kunnen verbergen in
de buurt van de Zon. De $ 15-miljoen koffer-vormige satelliet zal ongeveer 700 kilometer boven de aarde
cirkelen. Een Canadees Ruimte Agentschap official zegt dat NEOSSat naar verwachting honderden nieuwe
asteroïden zal ontdekken in het eerste jaar van onderzoek. Het zal ook toezien op het huidige drukke
verkeer van de satellieten in een baan rond de aarde om te proberen mogelijke botsingen te voorkomen.”
Het artikel veronderstelde een 94% kans dat de asteroïde gevolgen zou hebben voor het Filchner-RonneIJsplateau en leidt er toe dat 2/3 van het ijs op Antarctica afbrokkelt in de zee. Het artikel vermoedt de totale
ineenstorting van alle ijs op Antarctica binnen 2-4 maanden na de impact. "Een impact diep genoeg zou het
ijsplateau als een raam doen barsten en de totale instorting zou onvermijdelijk zijn, binnen een paar
maanden aan de buitenkant." Wanneer het ijs van Antarctica wordt toegevoegd aan de wereld oceanen, zou
het de zeespiegel met 70 meter doen stijgen.
Op 12 en 13 januari 2010 maakte een gebied van zee-ijs, groter dan de
staat Rhode Island, zich los van het Ronne–Filchner-ijsplateau en
verbrokkelde in vele kleinere stukken. De Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer (MODIS) op NASA's Aqua en Terra satellieten hebben
deze gebeurtenis vastgelegd in een serie afbeeldingen. Het ijs van het
Filchner-Ronne-ijsplateau kan wel 600 meter dik zijn; het water eronder is
ongeveer 1400 meter diep op het diepste punt.
Het internationale Filchner-Ronne Ice Shelf Programma (FRISP) werd
gestart in 1973 om het glaciologische regime van de ijskap te bestuderen.
LARGE ASTEROID TO HIT THE SOUTH POLE IN 2012 - 12TH JANUARY 2012 (HD)
Youtube.com/watch?feature=uploademail&v=p2unpOUA9mM&gl=NL
Bron: Reinep.wordpress.com
Vertaald: Marion - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

De Europese Commissie tekent ACTA; wat zijn de gevolgen?
Visionair: Ko op 26 januari 2012
De Europese Commissie heeft vandaag het omstreden ACTA-antipiraterijverdrag in Japan
getekend. Hoewel er namens Nederland nog niet is getekend, zal ook dat snel gebeurt zijn.
Daarmee is het nog niet definitief: het Europees Parlement heeft in juni het laatste woord.
Met het ondertekenen van het Anti Counterfeiting Trade Agreement geeft de Europese
Commissie de intentie af dat het op voorwaarden instemt met het verdrag. Langs allerlei
wegen worden Europeanen opgeroepen vertegenwoordigers in het Europees Parlement te benaderen om
tegen het akkoord te stemmen. Op dit moment wordt ACTA behandeld door enkele parlementaire
commissies, die uiteindelijk een gezamenlijke mening zullen doen toekomen aan de hoofdcommissie voor
Internationale Handel. Die formuleert een advies aan het Europees Parlement, dat daar in juni over zal
oordelen. De handtekening die de Europese Commissie vandaag heeft gezet is niet juridisch bindend, die
van het Europees Parlement zal dat wel zijn. Als het parlement tegenstemt, kan het verdrag alsnog de
prullenbak in. Onderstaand een filmpje waarin namens Anonymous wordt uitgelegd wat de gevolgen van
het ACTA-verdrag zullen zijn.
ACTA is eerder ondertekend door Australië, Canada, Japan en de Verenigde Staten.
Bron: Webwereld.nl
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bAkpsRLESWk

Nieuwsbrief nr. 144 – 26 januari 2012 - pag. 39

Wetenschappelijk onderzoek toont wetenschapsfraude aan…?!
Door GuidoJ.zondag, 15 januari 2012Reageer (10) EmailPrintAAA
Het lijkt in de kopregel boven dit artikel in een kringetje te blijven ronddraaien; feitelijk is dat ook zo.. Want
wetenschappelijk onderzoek dat ánder wetenschappelijk onderzoek ontkracht, is weliswaar de essentie van
onze kennisgroei, maar het verhult ook de krankzinnige waarde die we aan ‘de wetenschap’ toedichten en
dus aan de resultaten ervan! Het nieuwe onderzoek verhult vaak de fraude waarmee dat éérdere onderzoek
tot stand kwam. En het lijkt zo makkelijk, want mensen pakken zó weer een andere ‘waarheid’ vast, leve het
‘nieuwe onderzoek’.. Maar dáár begint vaak het verhaal pas, DIT verhaal, dit artikel.
Een van de meest controversiële wetenschappelijke verhalen van het laatste
decenium: Al Gore met zijn 'Inconvenient Truth'.. Waar of Waan..? Is het 'Global
Warming' of zijn waarheid? Een verhitte discussie door hem getriggerd?
Want de wetenschap lijkt steeds meer de ‘TomTom’ van het leven te moeten
zijn: een wegwijzer zonder welke we lijken te verdwalen in het leven..! Want we
zijn vergeten, lijken vergeten, dat we een ingebouwde routewijzer hebben,
namelijk onze intuïtie. De ratio regeert en dient als weg naar de ‘enige waarheid’,
want wat bewezen is, dat is ‘waar’…
Maar het gaat in dit artikel vooral over de krankzinnige explosie van wetenschappelijke fraude die steeds
méér boven water komt. Het is de hoogste tijd dat we de bezem halen door de wetenschappelijke wereld,
een wereld die geleid lijkt te worden door ‘hautaine mannetjes met brilletjes, die volledig gevoelloos hun
verstand gebruiken en alleen de ‘harde cijfers’ laten spreken’..
Maar ieder weldenkend mens wéét dat datgene wat je gaat meten, voor een groot deel afhangt van de
manier van meten, van wie het meet, van de definities op basis waarvan je meet, en last but not least, van
de toegepaste statistieken om de conclusies in onder te brengen..! Op zich niets mis mee, want het gaat hier
niet om de eerlijke, hardwerkende, opréchte wetenschappers, die, door hun houding alleen al, nederig zijn
en dienend aan het maatschappelijke belang. Mensen wier TWIJFEL de basis is voor nieuw onderzoek en
niet wier EER, ROEM en PORTEMONNEE hen naar nieuwe onderzoeksresultaten doet leiden.
Het gaat in dit artikel over wetenschappers die doelbewust frauderen, cijfers tevoorschijn toveren van niet
uitgevoerd ‘wetenschappelijk onderzoek’, of delen van onderzoek weglaten, omdat dit hen niet uitkomt.
Bijvoorbeeld omdat dat deel van het onderzoek nou net die sappige conclusie van het onderzoek ontkracht.
Of omdat er veel geld en macht te ‘winnen’ is met de frauduleuze cijfers. In dit geval wijzen we je graag op
de vele, vele artikelen hier op de site, die de misdadige handel en wandel’ laten zien van de farmaceutische
INDUSTRIE. Moedwillig gefraudeerd onderzoek schaadt mensen, zo simpel is het.
Fraude dus, keiharde fraude, die willens en wetens wordt gepresenteerd als de waarheid. Een
wetenschappelijke waarheid, nog érger.. Een waarheid waar je dus niet aan kunt twijfelen, zonder jezelf te
kakken te zetten..! En artikelen over fraude in de wetenschap dienen ook niet gepubliceerd te worden,
vinden veel wetenschappers, want dat doet hun ‘vak’ alleen maar afbreuk.. Hoe ironisch het ook klinkt, de
wetenschap wil haar machtsimago kennelijk niet verliezen.. Hier het hele verhaal:x
x
x
Wetenschappelijk onderzoek toont wetenschappelijk fraude aan…?!
januari 2012 © WantToKnow.nl/.be
x
Professor Diederik Stapel, leugenaar en fraudeur. "Ik heb gefaald als wetenschapper,
als onderzoeker, heb mijn onderzoeksgegevens aangepast en onderzoeken
gefingeerd. Niet een keer, maar meerdere keren en niet even, maar gedurende een
langere tijd. Ik wilde té veel té snel. In de moderne wetenschap ligt het ambitieniveau
hoog en is de competitie voor schaarse middelen enorm. De afgelopen jaren is die
druk mij te veel geworden en heb ik de fout gemaakt de waarheid naar mijn hand te
zetten; de wereld net iets mooier makend dan hij is."
De commissie die onderzoek deed naar de fraude die hoogleraar Diederik Stapel in
Tilburg creëerde, noemt de fraude ‘verbijsterend’. “Wangedrag zonder precedent, uitzonderlijk laakbaar
gedrag, waardoor de wetenschap in hoge mate is geschaad. We zijn van de ene in de andere verbazing
gevallen”, aldus voorzitter Levelt, die de fraude ‘zeer aanzienlijk’ noemt.
Sinds 2004 had Diederik Stapel verzonnen data gebruikt in zeker dertig artikelen in toonaangevende
tijdschriften op het gebied van de sociale psychologie. Een schokkend geval van wetenschappelijk fraude,
dat niet op zichzelf staat, noch een uitzondering vormt..!
Uit een artikel van het BMJ, het ‘British Medical Journal’: ‘Wetenschappers vervalsen data om hun
studies gepubliceerd te kunnen krijgen en klokkenluiders worden onder druk gezet om dit te
verzwijgen’, zeggen hun eigen collega’s. Een opiniepeiling van BMJ toont aan dat 13% van artsen en
wetenschappers op de hoogte zijn en getuige waren van door collega’s vervalste testresultaten met het doel
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deze gepubliceerd te kunnen krijgen. Onderzoek bij 2.800 experts in Engeland wees ook uit dat 6% bekend
was met mogelijk misleidende, op basis van foutief onderzoek tot stand gekomen, testresultaten binnen hun
eigen instituut!
Deze poll werd gepresenteerd op een meeting, georganiseerd door het BMJ en de Ethische Reclame
Commissie (Cope). Dr Fiona Godlee, hoofdredacteur van BMJ, zegt hierover : “Hoewel wij geen duidelijk
zicht hebben op het juiste aantal misleidende wetenschappelijke artikelen in Engeland, blijkt hier toch uit dat
het hier over een aanzienlijk aantal gaat en dat Engelse instituten duidelijk tekort schieten in een adequate
aanpak hiervan”.
Jonge academici vertelden BMJ dat zij werden geadviseerd om hun bezorgde twijfels voor zich te houden
om hun carrière niet in gevaar te brengen en werden op het hart gedrukt hiermee niet naar buiten te komen
op straffe van beëindiging van hun contract. Dr Elizabeth Wager (verantwoordelijke bij Cope) voegt hier aan
toe : “Dit onderzoek stemt overeen met onze ervaring in soortelijke gevallen van onwillige instituten die de
media onjuist voorlichten en tekortschieten bij het nachecken van verkregen misleidende testresultaten.”
Eerder deze maand hebben gezondheidsexperts al in BMJ gewaarschuwd
voor het niet openbaar maken van relevante klinische testresultaten, iets
wat patiënten in gevaar kan brengen. Dr. Richard Lehman van de Oxford
Universiteit en BMJ’s klinisch epidemiologe Dr. Elizabeth Loder riepen
eerder in een artikel op om het publiceren van deze ‘willekeurige en
onvolledige resultaten’ een halt toe te roepen. Ze vroegen met name om
grondiger omschreven richtlijnen en meer transparantie bij de
testresultaten en zich niet alleen te baseren op hetgeen uiteindelijk
gepubliceerd wordt. Zij concludeerden dat degenen die testresultaten
achterhouden, ‘hun ethische plicht naar de testpersonen hebben
geschonden’. (Bron HIER)
De professoren Poldermans en.. Coutinho..!
Afgelopen november 2011 was het een hoogleraar dr. D. Poldermans van het Erasmus Medisch Centrum
die ontslagen werd, wegens schending van de ‘wetenschappelijke integriteit’. Zijn ontslag ging gepaard met
een keurig, diplomatiek opgezet verslag.. ‘Onderzoek door Dr. Poldermans geleid, werd niet altijd
uitgevoerd, volgens geldende wetenschappelijke normen. Bij verschillende studies zijn onregelmatigheden
gevonden en/of gegevens niet meer te achterhalen’.
Maar laten we er vooral duidelijk in zijn: het ging hier gewoon keihard om fraude en bedrog; want bij één
studie zou hij bijvoorbeeld gegevens volledig gefingeerd hebben en zou hij bij het gebruik van gegevens van
patiënten geen schriftelijke toestemming hebben gevraagd.
Overigens zou in dat kader Dr. Roel Coutinho, de man die nu een erudiete huisarts aanklaagt wegens
‘stemmingmakerij’, bij verstek ook dienen te worden ontslagen! Want ook Coutinho heeft in het verleden, ter
eer en meerdere glorie van zijn naam, faam en carrière, zonder schriftelijke toestemming, AIDSbloedonderzoek gedaan, zónder de betrokken patienten hiervan te verwittigen..! (HIER het hele artikel)
Dipak Das, als de rode wijn een krans krijgt, waarom hij dan niet?
Rode wijn behoeft geen krans, maar de onderzoeker wel?
Het kan zo zijn dat je van rode wijn misschien tóch niet langer leeft.. Zeg eens eerlijk, je
hebt het ‘feit’ achter in je hoofd zitten, dat dit wél zo is, nietwaar? Want dat was toch uit
wetenschappelijk onderzoek gebleken..? Dát ‘feit’ vertellen we elkaar natuurlijk het liefst,
bij het openen van weer een flesje rode wijn.. Maar wetenschapper Dipak K. Das deed
wel onderzoek naar het verband tussen rode wijn en een langer leven en concludeerde
op basis van de resultaten dat je langer leeft als je regelmatig een glas drinkt, maar de
Universiteit van Connecticut, waar Dr. Dipak Das hoofd was van het cardiovasculaire
team, heeft een paar dagen geleden bekend gemaakt dat deze onderzoeker gegevens heeft vervalst en
verzonnen. Da’s nou jammer..
De aanleiding voor onderzoek naar de handel en wandel van déze wetenschapper, wat een tip uit 2008. Alle
activiteiten van de wetenschapper werden nagelopen en wat bleek? In maar liefst 145 gevallen heeft hij zich
schuldig gemaakt aan het verzinnen en vervalsen van onderzoeksgegevens…!
De universiteit heeft 11 wetenschappelijke tijdschriften op de hoogte gesteld van hun onderzoek naar
onderzoeker. Dipak Das, die in 2010 nog verklaarde als verweer tegen de aanklachten, dat hij slachtoffer
was van een ‘complot’, is op non-actief gesteld en wordt ontslagen.
NRC-onderzoek: Universiteiten behandelden ruim 100 zaken van wetenschapsfraude!
Volgens kwaliteitskrant NRC, hebben Nederlandse universiteiten en academische ziekenhuizen de
afgelopen jaren in zo’n 102 zaken van wetenschapsfraude behandeld, waarvan ten minste 27 zaken
gegrond verklaard zijn. Zeker 16 wetenschappers werden bestraft door ontslag, overplaatsing of middels een
ernstige berisping. De meest voorkomende vorm van wetenschapsfraude was plagiaat, het pikken van
andermans onderzoeksresultaten en/of onderzoek. Ook het verzinnen of ‘bijwerken van
onderzoeksgegevens’ scoorde hoog. Ook werden auteursnamen onterecht weggelaten bij publicaties. NRC
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hield een enquête onder alle universiteiten en medische centra over wetenschappelijke fraudezaken sinds
2005.
Dat jaar committeerden de instituten zich aan een code die voorschrijft hoe onderzoekers zich horen te
gedragen. Niet eerder was bekend hoe vaak en in welke hoedanigheid wetenschapsfraude zich voordoet.
Deze code blijkt dus gedeeltelijk te werken; in ieder geval zijn de 102 zaken boven water gekomen. Maar de
vraag blijft natuurlijk, welke frauduleuze zaken onbestraft blijven, doordat ze niet ontdekt zijn, of omdat ze
teveel voor ‘maatschappelijke onrust’ zouden zorgen..
Hoe er gefraudeerd wordt..
Volgens universitair docent aan de Universiteit Groningen, psycholoog Maarten Derksen is er meer mis in de
wetenschappelijke wereld. Derksen doceert ook wetenschappelijke ethiek aan zijn studenten en in een
interview, afgelopen September met dagblad Trouw, verklaart hij: “Wetenschappelijke fraude klinkt heel
sensationeel. Ik zou het erg jammer vinden als deze zaak Diederik Stapel wordt afgedaan als een
uitzondering. We kunnen niet collectief onze handen schoon wassen, er zijn wel meer dingen die fout zijn.”
Derksen somt probleemloos voorbeelden op van praktijken in de wetenschap die misschien minder erg zijn
dan het compleet verzinnen van data, maar toch laakbaar kunnen worden genoemd.
- Ghostwriting: komt in de biomedische wetenschap veelvuldig voor. Het raamwerk voor een artikel wordt
geschreven door een externe expert, die niet zelden werkt bij een farmaceutisch bedrijf dat belang heeft bij
de voorgenomen publicatie. ‘Onafhankelijke’ wetenschappers zetten vervolgens hun namen boven het
stuk..!
- Fishing: het lukraak, ongericht zoeken in databestanden naar gegevens. En als er wat interessants
opduikt, dit dan presenteren als een doelbewust uitgevoerd onderzoek.
- Knijpen en kneden: gegevens uit datasets zolang bewerken en aanpassen totdat er ‘iets significants’
uitrolt.
- Strategisch publiceren: een mooi onderzoek opknippen in meerdere hapklare publicatiebrokjes en deze
dan in verschillende wetenschappelijke bladen publiceren om zoveel mogelijk publicaties te scoren.
- Name dropping: vaak staan er tussen de auteursnamen boven artikelen namen van wetenschappers die
niets of bijna niets aan het artikel hebben bijgedragen. Vooral hoogleraren willen graag als mede-auteur
worden opgevoerd. Dat scheelt weer in de publicatielijst.
René Diekstra, zijn plagiaatvorm van onderzoek verbaasde de hele Nederlandse
wetenschappelijke wereld; hij bleek een voorloper.
Veel van de problemen met wetenschappelijke fraude zijn terug te voeren op de
publicatiedruk, zegt Derksen. Want wetenschappers moeten publiceren in
wetenschappelijke bladen, want alleen het schrijven van een paar mooie boeken is niet
voldoende. De artikelen in vooraanstaande, Engelstalige wetenschappelijke vakbladen
vormen de basis voor een succesvolle wetenschappelijke carrière,zo simpel is dat.
Derksen: “Ik zeg niet dat de hele wetenschap rot is, maar ik zeg evenmin dat de
wetenschap brandschoon is. De discussie over wat zuivere wetenschap is, zou eens
echt moeten worden gevoerd, ook de psychologie spiegelt zich meer en meer aan de
geneeskunde. Zeker in de sociale psychologie is de publicatiedruk enorm.”
René Diekstra, hét voorbeeld van wetenschappers die hun werk een handje hielpen
Het bekendste geval van wetenschappelijke fraude uit de recente Nederlandse geschiedenis is gepleegd
door de ooit gevierde tv-psycholoog René Diekstra. De Leidse universiteit ontsloeg hem in 1996 nadat een
commissie had vastgesteld dat hij plagiaat had gepleegd in zowel
wetenschappelijke als populaire publicaties. Grote delen van zijn werk bleek hij te
hebben overgeschreven van andere onderzoekers en publicaties. En een ander
geval was het verhaal rondom neuroloog dr. H. Gelmers, die in 1998 bij het
Twenteborg Ziekenhuis in Almelo weg moest, nadat hij in opspraak was geraakt
wegens fraude. Bij een onderzoek voor de farmaceutische industrie naar de
werking van een medicijn tegen hersenbloeding had hij fictieve patiënten
opgevoerd. De fraude kwam aan het licht doordat zijn bevindingen sterk afweken
van die van andere onderzoekers..!
Een ander geruchtmakend geval deed zich voor in 2006 in Zuid-Korea. Celbioloog
Hwang Woo-suk bleek toen een artikel over gekloonde menselijke cellen totaal te
hebben verzonnen. Foto’s van de cellen waren getruct. De expert kreeg twee jaar
voorwaardelijk.
Tot slot, last but not least: de farmaceutische fraude..!
Alle gevallen hierboven lijken tot op zekere hoogte nogal onschuldig.. Vooralsnog geen man overboord,
hoewel het allemaal niet fraai is wat deze wetenschappers presteren. Maar anders wordt het natuurlijk
allemaal als farmaceutische wetenschappers, willens en wetens cijfers gaan frauderen om farmaceuten
kansen te geven hun producten, jouw en mijn medicijnen.., op de markt te brengen, onder ‘valse
bewijsvoering’..! Nou en dat gebeurt op grote schaal, zoals veel klokkenluiders ons laten weten. Ook diverse
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overheidsonderzoeken hebben in de loop der tijd een beeld geschetst van een farmaceutische octopus, die
haar invloed op alle wetenschappelijke en overheidsniveaus heeft doen gelden.
Klokkenluider John Virapen, oud-directeur van Big Pharma
Het is bijvoorbeeld John Virapen, oud-directeur uit de farmaceutische industrie, die een stevig boekje
opendoet over farmaceutische wetenschappelijke fraude. Virapen werkte zich op tot directeur van een van
de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld in Zweden. In die functie heeft hij meegewerkt aan
corruptie, omkoping van ambtenaren e.d. om medicijnen goedgekeurd te krijgen. Later begon Virapen
zich te realiseren dat de farmaceutische industrie uitsluitend geïnteresseerd is in winst en in het geheel niet
in de gezondheid van de consument. De farmaceutische industrie creëert zelfs nieuwe ziekten om verzekerd
te zijn van omzet..!
Dr. John Virapen had toen 35 jaar van zijn leven gewerkt voor Eli Lilly, en komt inmiddels met zeer ernstige
verwijten naar deze industrie, die wij hier op WantToKnow met kapitalen schrijven: INDUSTRIE… Virapen
nam zijn verantwoordelijkheid en openbaarde als klokkenluider deze praktijken aan de wereld, hij
waarschuwt voor de -letterlijk- levensgevaarlijke motieven en kwade praktijken van de farmaceutische
INDUSTRIE, waarbij hij vooral op het gevaar van de psychiatrische medicijnen wijst! Maar hij gaat kritiek op
zichzelf ook niet uit de weg; “Ik maakte deel uit van het kwaad, had een carrière maar deed veel slechte
dingen”, aldus John Virapen.
In 2008 publiceerde John Virapen het boek ’Side Effects Death’ dat in het Nederlands verscheen, met als
titel ‘Bijwerkingen, waarvan sommige dodelijk kunnen zijn’. Het boek is een ware ‘wake-up call’ voor
diegenen die het verhaal in detail willen horen. Heb jij nog een ongelimiteerd geloof in de farmaceutische
INDUSTRIE, dan raden we je aan het boek te lezen. En als je in de gezondheidszorg werkt en je patienten
hoog in het vaandel hebt staan, lijkt dit boek sowieso een ‘must’..! Wist je bijvoorbeeld dat de meer dan 75%
(!!) van de vooraanstaande medische wetenschappers betaald/gefinancierd wordt door de farmaceutische
industrie? En ken je het spreekwoord: “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’
Professor Dr. Diane Harper klapte in 'bedekte termen' uit de pharma-school.
Diane Harper
Ook de Amerikaanse arts en researcher Dr. Diane Harper, deed een boekje
open over de uitermate kwalijke praktijken van Big Pharma, haar verhaal kun je
HIER lezen op de site. Ook al krabbelde Dr. Harper later een beetje terug, omdat
ze het aan haar status verplicht was, zich diplomatieker uit te laten dan had
gedaan, de essentie van haar verklaringen blijft recht overeind staan.
Dr. Harper studeerde af aan het Massachusetts Institute of Technology, deed
aanvullende studies aan Stanford University en haalde een medische graad aan
de University of Kansas. Zij was onderzoekster naar zowel het Gardasil als het
Cervarix vaccin en daardoor één van de meest ervaren onderzoekers in de wereld, inzake de HPV, het
baarmoederhalskankervirus. Ze werkte zowel voor Merck als voor GlaxoSmithKline en haar waarschuwingen
tegen de HPV-vaccins zijn keihard: deze vaccins tegen baarmoederhalskanker zijn het risico niet waard.
Anders gezegd: het middel is erger dan de kwaal..
En op de vraag waarom deze vaccins tegen baarmoederhalskanker dan nog steeds worden doorgedrukt
door doktoren en gezondheidsautoriteiten, in de VS, het Verenigd Koninkrijk en vele andere grote landen is
het antwoord is heel eenvoudig: Omdat Big Pharma de grote poppenspeler achter de schermen is, die
inmiddels aan de touwtjes trekt van de wetgevende machten.
Met de miljarden mega-winsten die ze maken, is er voor deze pharma-mastodonten meer dan genoeg geld
beschikbaar om lobbyisten te betalen. En zijn ze ook in staat, via controle van het hele wetgevende apparaat
om onder-de-tafel-deals af te sluiten en verder te gaan met de angstzaaiende marketing van hun producten.
Leugens en verdraaiingen rondom kwikvergiftiging
Sinds het invoeren van kwik als ‘gezondheids’-product wordt er gesproken over de uiterst giftige werking van
kwik in bijvoorbeeld amalgaam in onze tandvullingen en het kwik dat als het conserveermiddel ‘Thimerosal’
in vaccins wordt gebruikt. De wetenschap ontkent al decennia lang, keihard de invloed van kwik, een van de
giftigste stoffen we kennen, op het menselijk lichaam. Kwikbelasting is een van de meest vermoeiende
vormen van ziek-zijn. Het lichaam werkt keihard om deze rotzooi uit je lichaam te krijgen, maar vooral
lekkende kwik-amalgaamvullingen blijven lekken, waardoor het bijna letterlijk ‘dweilen met de kraan open’ is.
Maar ook het kwik in vaccins staat als uiterst giftig te boek. Maar wat doet de wetenschap..? Keer op keer
komen er VERVALSTE rapporten uit, met zg. wetenschappelijk onderzoek, dat zou aantonen dat het
thimerosal in vaccins veilig is..!! (Kijk voor een speciaal recent artikel HIER op de site!)
We raden je aan in dit kader van vervalsing, het vertellen van halve waarheden en het verzinnen van
aanvullende, onware zaken, eens een kijkje te nemen bij de vele artikelen hier op de site.We geven je een
kleine lead:
* Onderzoeker van BigPharma geeft fraude toe HIER
* Journalisten gemanipuleerd en HPV-campagne van start HIER
* Geld bepaalt uitkomst Griepvaccin-studies HIER
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* Medische promotie-onderzoek door ‘ghostwriting’: SCHANDALIG! HIER
* Farma probeert met eigen tijdschriften haar verhaal officieel te doen lijken! HIER
* Klokkenluider zet medische wereld te kijk HIER
* Belangenvertrengeling vaccinatie-adviseurs HIER
* Tamiflu is een hoax; Tamiflu is dus fraude HIER
* Megacorruptieschandaal in de WHO (De Wereldgezondheidsorganisatie) HIER
* En dan nu… Het vaccin voor een ‘rusteloze vagina’.. HIER
* De leugen regeert: De grote grieppropaganda! HIER
* Dr. Rauni Luukanen: een bijzonder verhaal.. HIER
* Onnodige vaccinaties; een insider klapt uit de school.. HIER
* Dr. Ghis doet haar mond open! HIER
* Het griepvaccin: belangstelling of belangenverstrengeling HIER
* Farmaceutische industrie woekert binnen de overheid HIER
* Nu alle jongens aan het HPV-vaccin..? HIER
* Farmaceuten krijgen juridische opdoffer in de VS! HIER
* 40 Miljoen mensen gebruiken Prozac! Maar het werkt niet, zeggen wetenschappers..! HIER
* De FDA blijkt corrupt! HIER
Andere bronnen:
* Een artikel van de Amerikaanse dokter Mercola over hoe corrupt farmaceuten zijn en hoe ze medisch
onderzoek manipuleren. HIER
en een boek van zijn hand over de grote vogelgriephoax.. ‘The Great Bird Flu Hoax’: HIER
* Hoe Farmaceutisch bedrijven controle uitoefenen op (publicaties van) ‘wetenschappelijke’ onderzoeken
naar vaccins: HIER
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/wetenschappelijk-onderzoek-toont-wetenschapsfraude-aan/

'Tijdmeting anders door langzamer draaiende aarde'
maandag 16 januari 2012
De aarde draait steeds langzamer om zijn as waardoor een dag langer
dan 24 uur duurt. Om de tijd gelijk te laten lopen met de draaiing van de
aarde, wordt nu nog soms een extra seconde aan een jaar toegevoegd.
Maar dat gaat wellicht veranderen.
Zonder extra seconden wordt de zonnewijzer op den duur waardeloos
Dat meldt de Britse krant The Guardian.
Atoomklok
Oorspronkelijk wordt de tijd bepaald aan de hand van de stand van de zon. In de jaren vijftig is er wereldwijd
één tijdsstandaard ingesteld die wordt bijgehouden met de atoomklok. Daarnaast werd wel nog
vastgehouden aan de stand van de zon als basis voor de tijd.
Doordat de draaiing van de aarde vertraagt, loopt de tijd op basis van de zon echter niet meer gelijk met tijd
op de atoomklok. De atoomklok is niet gemakkelijk te corrigeren omdat de vertraging onregelmatig en
onvoorspelbaar is. Op een vast moment aanpassen is geen oplossing.
Extra seconde
Af en toe wordt daarom een extra seconde aan een jaar toegevoegd. Zo zal op 30 juni van dit jaar de
atoomklok 2 seconden lang op 23:59:59 staan. Via deze truc blijft de stand van de zon overeenkomen met
tijd op de atoomklok.
Telecommunicatiebedrijven en financiële instanties waarschuwen echter voor computerproblemen door het
toevoegen van al die extra seconden. Financiële transacties zouden geblokkeerd kunnen worden en
vliegtuigen en boten zouden uit de koers kunnen raken.
Oplossing?
Vandaar dat de extra seconde wellicht wordt geschrapt. Gevolg hiervan zou zijn dat over tweeduizend jaar
de stand van de zon en de tijd volgens de atoomklok vier uur uit elkaar liggen. Nog verder in de toekomst
zou de atoomklok middernacht aangeven, als het midden op de dag is.
De Internationale Telecommunicatie Unie komt donderdag in Genève samen om het probleem van de
tragere draaiing van de aarde en de tijdmeting te bespreken.
Door Eduard Cousin
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Wetenschap/327860/Tijdmeting-anders-door-langzamer-draaiendeaarde.htm?rss=true
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Mondiale machtsverschuivingen worden zichtbaar
Posted on 16 januari 2012
Israël heeft de grootste militaire oefening met de Verenigde Staten ooit om
‘technische’ redenen uitgesteld nadat de Amerikaanse president Barack Obama
het land onder druk zette over Iran. Het Witte Huis weidde er verder niet over
uit, maar naar verluidt gaf Obama premier Benjamin Netanyahu de opdracht zijn
plannen voor een aanval op Iran in de ijskast te zetten. Het uitstel van de
oefening, die gepland stond voor april dit jaar, had volgens een officiële verklaring te maken met budgettaire
en logistieke problemen. Omdat Israël bang is dat Iran werkt aan een kernwapen is het echter moeilijk te
geloven dat geld een probleem zou zijn. Het Israëlische defensieleger (IDF) definieerde niet welke
‘logistieke’ problemen de militaire oefening konden vertragen. Minister van Defensie Ehud Barak bracht
onlangs een bezoek aan Washington om de militaire oefening te bespreken met Amerikaanse
legerfunctionarissen. Een uitstel van drie maanden geeft Obama extra tijd om te bewijzen dat sancties tegen
Iran werken zodat de een militair ingrijpen definitief van de baan is. Aan de oefening zouden duizenden
Amerikaanse en Israëlische manschappen deelnemen. Er zouden onder andere raketafweersystemen
worden getest, waaronder systemen voor de verdediging tegen langeafstandsraketten uit Iran. Het uitstel
van de oefening houdt tevens in dat de Amerikaanse senator Joe Lieberman loog toen hij zei dat Barack
Obama bereid is opdracht te geven voor een militaire aanval op Iran wanneer het land als gevolg van de
ingestelde sancties doorgaat met haar kernprogramma.
De Amerikaanse oud-regeringsfunctionaris Paul Craig Roberts probeert nog angst te zaaien voor een
‘nucleair Armageddon’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij over het algemeen verantwoordelijk is voor
de berichtgeving op de website van Alex Jones.
Operatie onder valse vlag
Verschillende betrouwbare bronnen hebben laten weten dat de VS onder invloed van Israël een operatie
onder valse vlag willen uitvoeren waarbij het land één van haar eigen oorlogsschepen zal vernietigen en de
schuld op Iran zal proberen af te schuiven. De Israëlische oud-inlichtingenofficier Avi Perry schreef op 9
januari jongstleden in de Jerusalem Post over de komst van een tweede ‘Pearl Harbor’ waarbij Iran een
‘verrassingsaanval’ op de Amerikaanse marine zou uitvoeren, wat de VS een reden zou geven om de aanval
te openen. Operaties onder valse vlag worden overigens in toenemende mate uitgevoerd. Het verhaal van
9/11 is bekend. De aanslag op de nucleaire wetenschapper afgelopen week is gepleegd door leden van
MKO, een Moedjahedien-rebellenbeweging die is opgeleid door de Mossad. De beweging vertoont veel
gelijkenissen met Al Qaida. Zelfs het schip dat opgeofferd zou moeten worden is al bekend. Het gaat om de
USS Vincennes (CG-49). Het marineschip heeft in 1988 een Iraans passagiersvliegtuig (vlucht 655)
neergehaald dat van Iran richting Dubai vloog boven de Perzische Golf. De VS zeggen zelf dat men dacht
dat het ging om een F-14 gevechtstoestel van Iran.
Zoek de verschillen:
Het marineschip, dat gebruikt
zou moeten worden om te
provoceren, was per 23
november vorig jaar geheel
afgeschreven en is dus klaar om
uit elkaar te worden gehaald.
Het zou echter veel goedkoper
zijn om het schip te laten zinken. Diverse media meldden zaterdag dat Foreign Policy in een lang en zeer
lezenswaardig artikel onthulde hoe Israëlische spionnen zich voordeden als CIA-agenten en Pakistaanse
extremisten vroegen te vechten tegen Iran. De operaties onder valse vlag, compleet met dollars en
Amerikaanse paspoorten, vonden plaats ten tijde van het presidentschap van George W. Bush. Volgens
Mark Perry, die het artikel schreef, is er geen bewijs dat Jundallah betrokken is bij een reeks aanslagen in
Iran, zoals eerder deze week op een Iraanse kerngeleerde. Het uit Pakistan opererende Jundallah heeft dan
ook niets te maken met de laatste aanslagen in Iran. Het gaat hier om de Iraanse rebellengroep MKO
(Mujahedeen-e Khalq Organisation) die getraind en gefinancierd wordt door de Mossad.
Amerikaanse betrokkenen zeggen dat de CIA en de regering-Bush woedend waren over de operatie van de
Mossad, die door de Israëliërs voor hun ogen werd uitgevoerd. “Wat men ook van ons denkt, we plegen
geen aanslagen op Iraanse functionarissen of burgers,” aldus een CIA-medewerker. Dat de CIA hiermee
aangeeft niet betrokken te zijn bij de aanslagen in Iran is wellicht een indicatie dat de Amerikaanse
inlichtingendienst zich begint te distantiëren van de Mossad.
Bronnen: Israelnationalnews.com, Presstv.ir en NRC.nl
http://dutchamazingnewsblog.wordpress.com/2012/01/16/mondiale-machtsverschuivingen-worden-zichtbaar/
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Wat de bankiers van Goldman Sachs tegen elkaar in de lift zeggen
Groupon... voedselbonnen voor de middenklasse
maandag 16 januari 2012 Door: Peggy van der Pas
Mijn afvalbak krijgt beter te eten dan 98% van de wereld, zomaar een
tweet van @GSElevator, het twitteraccount van een anonieme employé
die quote wat er gezegd wordt in de lift van Goldman Sachs. Even ter
herinnering: dat is die bank die de wereldwijde financiële crisis
aanzwengelde door –ondermeer- waardeloze subprime hypotheken te
verpatsen. De bank die staatsteun kreeg dat zo’n beetje regelrecht werd doorgesluisd naar de zakken in de
dure maatpakken. En al bedoelen we hier zakken in de zin van pockets, die andere betekenis blijkt ook te
gelden als je de tweets van @GSElevator leest. Het zijn de mannen die de wereld in een houdgreep
hebben. Ze hebben het lot van veel mensen in handen, maar of die macht daar goed af is?
Wat de Goldman sacks zoal te melden hebben gaat vooral over geld, vaak over hoeveel zij ervan hebben:
De helft van de Amerikanen minder dan 10 duizend gespaard voor z’n pensioen. Fuck, ik geef meer
uit op een ski-weekendje. Maar het allerliefst praten ze over de rest van ons sukkelaars: Groupon…
voedselbonnen voor de middenklasse.
Over de Occupy protestanten: Het lijken wat mij betreft inmiddels net duiven. En als het kerstfeest
nadert: Bijna weer tijd voor kinderen om de waardevolle levensles te leren dat Santa méér van rijke
kinderen houdt.
De uitverkoopdag Black Friday is: de Paralympische Spelen van het kapitalisme. En: na een ritje in de
metro weet ik weer waarom ik voor abortus ben.
Er wordt ook nog wel eens over iets anders dan pegels & paupers gepraat: vrouwen in het bijzonder: Mijn
vrouw denkt dat ze me straft als ze weigert nog iets tegen me te zeggen. En over vrouwen in het
algemeen.
Lees verder op overgangstergirls. Bronnen: overgangstergirls, Twitter

Presidentskandidaat Rick Perry: Turkije geleid door islamitische terroristen
'Vraag of Turkije nog NAVO lid kan blijven' - 'Hulp aan Turkije schrappen' - 'Turkije mogelijk geen
bondgenoot van Amerika meer'

De Turkse premier Erdogan, volgens Rick Perry een 'islamitische terrorist'.
De Republikeinse presidentskandidaat Rick Perry heeft in een verkiezingsdebat
in de Amerikaanse staat South Carolina gezegd dat 'Turkije geleid wordt door
wat velen islamitische terroristen noemen.' Daarom twijfelt hij eraan of Turkije
nog wel Amerika's bondgenoot kan blijven.
De Texaanse gouverneur reageerde op de opmerking van de debatleider dat
Turkije onder de AK Partij van premier Recep Tayyip Erdogan minder persvrijheid, een hoog percentage
moorden op vrouwen en verslechterde relaties met Israël kent.
'Het is duidelijk dat als een land dat geleidt wordt door wat velen islamitische terroristen beschouwen en je
dit soort activiteiten tegen hun eigen burgers gaat zien, het niet alleen tijd is voor een gesprek of ze nog in
de NAVO kunnen blijven, maar ook om de Amerikaanse (financiële) hulp te schrappen.' Tevens zei Perry dat
Turkije, waar hij in de jaren '70 als luchtmachtpiloot verbleef, de laatste jaren totaal is veranderd en daarom
mogelijk niet langer de bondgenoot van Amerika kan zijn.
'Obama moedigt onze vijanden aan'
Perry had forse kritiek op het buitenlandse beleid van president Obama. Volgens de Republikein 'maakt hij
onze bondgenoten heel nerveus en moedigt hij onze vijanden aan.' Na afloop verklaarde zijn adviseur,
Victoria Coates, dat Perry zijn opmerkingen had gedaan in het kader van het geweld tegen vrouwen en de
(Turkse) banden met Hamas. 'Hoewel hij samenwerking met Turkije op het gebied van regionale zaken
zoals Syrië en Irak zou verwelkomen, is dit soort gedrag door dat land verontrustend en iets om ons zorgen
over te maken.'
Coates verwees letterlijk naar het openlijk door Turkije gesteunde pro-Hamas Gaza flottieltje. 'Dat is zeer
verontrustend en iets waar iedere toekomstige Amerikaanse president zich bewust van zou moeten zijn.' Het
Gaza flottielje werd een kleine 2 jaar geleden geleid door het Turkse schip Mavi Marmara, met aan boord
strijders van de door de Turkse overheid gesteunde terreurbeweging IHH, die doelbewust een confrontatie
met de Israëlische marine uitlokten.
Naar aanleiding van Perry's uitspraken kopten Turkse kranten dezelfde zin als boven dit artikel staat. De
National Turk noemde Perry een 'onwetende redneck'.
Xander - (1) Arutz 7
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Plannen Israël en de VS een false-flag-aanval in de Perzische Golf? (Update)
Complete artikel: www.veteranstoday.com
Volgens de website Veterans Today bereiden Israël en de Verenigde Staten op het moment
hoogstwaarschijnlijk een «valse vlag» aanval voor op een van hun eigen oorlogsschepen in de Perzische
Golf. De schuld van de aanval zal in de schoenen worden geschoven van Iran en worden gebruikt als
rechtvaardiging voor een «all-out» aanval op dat land.
Veterans Today verwijst naar een artikel in de Jerusalem Post van 9 januari j.l. waarin een voormalige
Israëlische inlichtingenofficier, Avi Perry, het draaiboek voor de aanval uit de doeken doet. Perry noemt het
een «‘Pearl Harbor’-scenario»: Eerst worden de geest van de Amerikaanse president en het Amerikaanse
publiek rijp gemaakt door een «verrassingaanval» van Iran op een Amerikaans oorlogsschip in de Perzische
Golf. Die «Iranese verrassingaanval» zal «de perfecte rechtvaardiging» voor de VS zijn om een oorlog tegen
Iran te beginnen. De VS zouden «terugslaan» door de Iranese marine, de militaire installaties, raketsilo’s en
de vliegvelden in Iran aan te vallen. Daarna zouden ze hun aanval richten op het regime zelf. «De grote
finale» zal tenslotte de vernietiging van de Iranese nucleaire faciliteiten moeten worden.
Veterans Today dook verder in het verhaal en vond uit dat een Amerikaans oorlogsschip, de Vincennes twee
maanden geleden bij nacht en ontij verdween uit de marinebasis Puget Sound. “The Vincennes was
vollededig afgeschreven op 23 november 2011” en lag in Puget Sound te wachten tot het definitief
ontmanteld zou worden. Volgens Veterans Today, dat zich beroept op «diverse betrouwbare bronnen»,
bevindt de Vincennes zich op het moment vermoedelijk bij het hoofdkwartier van de 5e Vloot in Bahrein,
waar het wordt gereedgemaakt voor de «verrassingsaanval».
De Vincennes is om nog een reden het ideale doelwit voor de geënsceneerde false flag. Vanaf dit schip
werd op 3 juli 1988, vlucht 655 van Iran Air, boven de Perzische Golf neergeschoten. Daarbij kwamen alle
290 inzittenden, waaronder zich 36 niet-Iraniërs en 66 kinderen bevonden, om het leven. Een «Iranese»
aanval op de Vincennes kan daarom makkelijk aan de wereld worden uitgelegd als een vergelding voor het
neerhalen van vlucht 655. «Het ligt voor de hand dat de Mossad, die ook betrokken was bij de
gebeurtenissen van 9/11, het vuile werk mag opknappen», aldus Veterans Today.
(Update)
Nadat op diverse plaatsen in de internationale media berichten waren verschenen dat Israël en de
Verenigde Staten een aanval planden op Iran, hebben beide landen een grote gezamenlijke legeroefening,
die de komende weken had moeten plaatsvinden, uitgesteld tot de zomer van dit jaar, meldt de Israëlische
krant Haaretz. De oefening met de codenaam «Austere Challenge 12» zou de grootste gezamenlijke
oefening zijn geworden die de twee landen ooit samen hebben gehouden. Er zouden duizenden
Amerikaanse soldaten aan hebben deelgenomen.
'Israel and U.S. postpone massive defense drill in fear of escalation with Iran'
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/plannen_israel_en_de_vs_een_false_flag_aanval_in_de_perzische_golf_
update

Tok. Tok. Lekker. Not!
Door Patrick Savalle (Patman), gepubliceerd op 17-01-2012
Welkom achter de façades van onze ‘superieure’ moderne
geïndustrialiseerde maatschappij. Waar uw kinderen nog dikker en
lelijker zijn dan u zelf en door u ‘ongemerkt’ worden geprepareerd voor
een leven lang lichamelijk ongemak. Gewoon omdat u te lui en te dom
bent om nog zelf na te denken bij waar u ze aan blootstelt. ‘Omdat
iedereen het doet’. Een leven lang lichamelijk ongemak dat wordt
veroorzaakt door chronisch medicijngebruik, langdurige blootstelling
aan man-made chemicals, gentech en nanotech. Door overmedicatie, overvaccinatie en niet in de laatste
plaats door overvoering met ongezond, bewerkt, fabrieksvoedsel. De vraag van vandaag. Welke McDonalds
maaltijd zien we hier gemaakt worden? Antwoord na de knip.
Dit is kip. Alle kippen van McDonalds worden met botten, ogen, ingewanden, poten en al door een fijne zeef
gedrukt. Tienduizenden achter elkaar. Omdat deze ‘kip’ in de fabriek natuurlijk enorm wordt besmet met
bacteriën, wordt het gewassen, zeg maar ondergedompeld in ammoniak. Waarna natuurlijk alle smaak is
verdwenen, die dan achteraf met behulp van chemicaliën weer wordt aangebracht. Net als de vleesstructuur.
En de kleur. Eet smakelijk, hoewel u daarvoor waarschijnlijk wel de laatste drie nog werkende hersencellen
eerst moet uitschakelen. Maar uw kinderen niet. Die eten gewoon alles dat u ze voorschotelt. Wel zo
goedkoop.
http://zapruder.nl/portal/artikel/tok_tok_lekker_kippie_not/rss
Zie ook: Jamie Oliver - Nugget experiment epic failure: http://www.youtube.com/watch?v=S9B7im8aQjo
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EU gaat cash geld vanaf 2012 stap voor stap verbieden
In Italië en België zijn cash geld betalingen van boven de resp. 1000 en 5000 euro al verboden - IBM
verwacht binnen 5 jaar invoering biometrische/ DNA scans
Volgens IBM al binnen vijf jaar realiteit: geld opnemen, betalen en toegang tot
het internet krijgen door middel van je DNA profiel, onder andere samengesteld
uit een irisscan.
Er wordt weinig aandacht aan geschonken, maar de Europese richtlijnen ten
aanzien van het afschaffen en zelfs verbieden van alle cash geld transacties zijn
al actief geworden. Landen die voorop lopen bij het invoeren van een 100%
elektronisch Europees betaalsysteem zijn Italië en België, en vanaf augustus ook
onze oosterbuur Duitsland. Samen met het voor iedere Europeaan verplichte 18 tekens lange
bankrekeningnummer -zonder welk niemand nog een inkomen / uitkering kan krijgen, een huis kan huren of
zijn rekeningen kan betalen- komt de volledig digitaal gecontroleerde samenleving nu wel heel erg dichtbij.
Voor banken, winkels, bedrijven is cash geld zowel een kostenpost als een risicofactor. Desondanks betalen
de burgers nog altijd het meeste met gewone bankbiljetten en munten. Dat moet snel veranderen, vindt de
EU. In de komende jaren zal in alle lidstaten EU Commissie richtlijn 2009/110/EG worden doorgevoerd,
waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor 'innovatieve en zekere E-geld dienstverlening' en uiteindelijk al het
cash geld zal worden afgeschaft.
Er zijn meer van dit soort Europese richtlijnen die erop neer komen dat de burgers van alle EU landen
verplicht worden een elektronische portemonnee in de vorm van een betaalkaart of andere chipkaart te
bezitten. Inmiddels kan ook voor steeds meer diensten met mobieltjes worden betaald; online betalen is al
jaren geleden gemeengoed geworden.
Italië en België voorop
De nieuwe Italiaanse premier Mario Monti voert de door de EU opgelegde cashloze samenleving in ijltempo
in. Nu al zijn in Italië vanaf 4 december 2011 alle cash geld transacties van boven de 1000 euro verboden.
Niet zo vreemd als bedacht wordt dat Monti als EU Commissaris de portefeuille financiële dienstverlening
onder zijn beheer had en actief heeft meegewerkt met het opstellen van de plannen om al het cash geld te
verbannen.
Ook de andere lidstaten zetten onder grote druk de Europese geldrichtlijnen in nationale wet- en regelgeving
om. In bijvoorbeeld België wordt het bijna per direct verboden om goederen die meer dan 5000 euro kosten
met cash geld te betalen. Dit werd half januari bevestigd door de Belgische staatssecretaris voor
(belasting)fraudebestrijding John Crombez. Vanaf augustus 2012 bereiden onze oosterburen vergelijkbare
maatregelen voor. Ook Nederland zal volgen, waardoor Europa al over enkele jaren het eerste continent lijkt
te worden waarin cash geld niet langer als betaalmiddel zal worden geaccepteerd.
IBM: biometrische/irisscans komen eraan
'Stel je voor dat je naar een pinautomaat gaat en veilig geld kunt opnemen door simpel je naam te zeggen of
in een kleine sensor te kijken die de unieke patronen in het netvlies van je oog kan herkennen. Of op
dezelfde manier op je mobieltje of je tablet het saldo op je rekening kunnen checken ,' prijst IBM technologie
aan die al binnen vijf jaren zou worden ingevoerd.
Ook het invoeren van wachtwoorden op internet zou al spoedig overbodig worden. 'Iedereen heeft een
unieke biologische identiteit... Deze biometrische gegevens -gelaatskenmerken, irisscans en
stembestanden- zullen met behulp van software worden samengesteld om zo uw DNA-unieke online
wachtwoord te vormen.' (2)
Teken van het Beest?
Veel christenen zullen in deze ontwikkelingen de komst van het in de Bijbel voorzegde 'teken van het Beest'
zien, dat in de laatste jaren vóór de terugkeer van Jezus Christus op aarde door de Antichrist aan iedereen
verplicht zal worden gesteld. De Bijbel zegt letterlijk dat niemand zonder dit teken -dat mogelijk gepaard zal
gaan met een geïmplanteerde chip in de rechterhand- zal kunnen 'kopen of verkopen', een profetie die dus
al in de komende jaren in de EU letterlijk zal uitkomen.*
* Deze uitleg van de aard van het 'teken van het Beest' (lees Openbaring 13 en daarna hoofdstuk 20 voor
wat er zal gebeuren met iedereen die dit teken accepteert) is onder evangelische / pinksterchristenen breed
geaccepteerd maar in het christendom als geheel beslist niet onomstreden. Op deze site zijn -zoals
gebruikelijk- al eerder uitgebreid alternatieve visies aan bod gekomen.
Xander
(1) KOPP, (2) IBM
Zie ook o.a.:
11-08: Boek 'Breaking News: Het Kenteken of het Merkteken'
20-07: EU wil alle burgers verplichte bankrekening (van 18 cijfers) geven
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Boek 'Breaking News: Het Kenteken of het Merkteken'
Krijgt iedereen binnenkort een verplichte chip in zijn hand of voorhoofd?
Inzet: cover van Paul van Teeffelens nieuwste boek.
De Nederlandse auteur Paul van Teeffelen, wiens vorige werk 'De UFO
misleiding' we op 25 maart bespraken, heeft recent een nieuw boek
uitgebracht met de titel 'Breaking News: Het Kenteken of het
Merkteken', dat verwijst naar het in de Bijbel voorzegde 'teken van het
beest' dat volgens de klassieke uitleg zou kunnen bestaan uit een
verplichte geïmplanteerde microchip, zonder welk niemand nog zal kunnen kopen of verkopen. De
benodigde technologie hiervoor bestaat al vele jaren en wacht slechts op het juiste moment om te worden
ingevoerd. Overigens krijgen ook de christenen volgens van Teeffelen een speciaal kenteken waarmee God
hen 'markeert' als Zijn eigendom.
'En het (beest) maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven,
een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, (en) dat niemand kan kopen of
verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de
wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is het getal van een mens, en zijn
getal is 666.' (Openbaring 13:16-18)
Zelfs voor mensen die nog nooit een letter in de Bijbel hebben gelezen is het getal '666' een bekend
gegeven. Van Teeffelen schrijft dat er in de loop van de geschiedenis enorm veel foutieve verklaringen van
'666' zijn geweest, maar dat pas nu, in de laatste dagen, duidelijk is waar dit op slaat. Volgens hem zal het
zowel een economisch als religieus merkteken worden, mogelijk in de vorm van een geïnjecteerde chip. 'Het
merkteken is meer dan verleidelijk, feitelijk onmisbaar om te overleven... De Here Jezus vergelijkt Zijn
wederkomst met de dagen van Noach en Lot (Matt.24). Het is opmerkelijk dat in de dagen van Noach en Lot
het 'kopen en verkopen' centraal stond.'
2013: 3x6 cijferige verplichte bankrekening
De moderne satelliet-, telefoon- en computertechnologie hebben het mogelijk gemaakt om over de hele
wereld 'live' beelden van gebeurtenissen te kunnen zien. Vluchtelingenstromen, terreuraanslagen,
aardbevingen, tsunami's en de fraudebestrijding worden aangegrepen voor de invoering van steeds
strengere identificatie- en registratie eisen. Al in de jaren '80 werd er uitgebreid geëxperimenteerd met
implanteerbare microchips om het betalingsverkeer te vereenvoudigen en werd door dr. H.Eldeman,
hoofdanalist van de EEG, de invoering van een persoonsnummer van 3 x 6 cijfers voor de hele
wereldbevolking voorzien.
In 2013 is het zover: dan krijgen alle EU burgers een verplicht bankrekeningnummer van 3 x 6 cijfers. De
vorige week uitgebroken tweede fase van de wereldwijde financiële ineenstorting zal de invoering op
wereldschaal van een verplicht persoonsnummer alleen maar versnellen, aangezien er steeds openlijker
wordt opgeroepen tot het vervangen van de dollar als reservemunt door een nieuwe wereldmunt. In de VS
wordt eveneens in 2013 in het kader van Obama's gezondheidszorg plan een verplichte chip ingevoerd, die
zowel in een pasje geplaatst kan worden als ook geïmplanteerd kan worden.
Al in 1990 kregen 17.000 Amerikaanse kinderen een onderhuidse chip. Ook in Zweden lopen al 7000
mensen zonder problemen met een geïmplanteerde chip rond. In 1993 ontdekte de Amerikaanse ingenieur
dr. Col Sandersen, die samen met een grote groep specialisten deelnam aan gelijktijdige onderzoeken, dat
de beste plek voor een implanteerbare chip het voorhoofd of de rechterhand van een mens is, omdat hier de
sterkste temperatuursveranderingen plaatsvinden en de chip hier het beste wordt opgeladen.
Biochips en Mondex-chipcards
Van Teeffelen: 'In dit verband vermelden we dat enige tijd geleden door Motorola de productie van 'bio-chips'
is begonnen voor Mondex-chipcards. 'Mon' is afgeleid van 'mondiaal' (wereldwijd) en 'monetair' (money geld), terwijl 'dex' is ontleend aan 'dexter', hetgeen hand betekent. Voorlopig vindt er een distributie plaats in
een 20-tal landen, waaronder grote landen als Australië, Canada, China, Amerika, India, Brazilië, Indonesië
en.... zelfs een klein land als Israël.'
'Uiteraard bestaat bij de politiek, de banken en het zakenleven grote belangstelling voor deze micro-chip,
welke ter grootte is van een rijstkorrel. Deze implantatie-chip bevat een antwoordzender en een lithiumbaterij. Het voordeel is dat deze chip persoonsregistratie en informatie geeft, niet kan worden gestolen of
worden verloren, en een heel leven meegaat omdat ze zichzelf oplaadt.'
De schrijver benadrukt dat de lezers hiervoor geen angst hoeven te hebben, omdat de Gemeente van ware
christenen volgens hem aan het begin van de 3,5 jaar durende Grote Verdrukking zal worden opgenomen in
de hemel, en het verplichte teken van het beest pas daarna zal worden ingevoerd. Wel zou er eerst een
overgangsperiode kunnen komen, waarin de chip nog niet gekoppeld zal zijn aan de verplichte aanbidding
van 'het beest'. Van Teeffelen acht het risico van het accepteren van zo'n chip echter groot; immers, als je
eenmaal gewend bent aan de voordelen van zo'n chip, zal het erg moeilijk zijn om er later alsnog afstand
van te doen als je besluit dat je niet wilt meedoen aan de aanbidding van 'het beest'.
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'Het zich ontdoen van de 'veri-chip' is eveneens geen optie, omdat deze voor de blijvende werking lithium
bevat. Bij verwijdering leidt deze kankerverwekkende stof tot de lichamelijk dood.' Volgens de Bijbel zal
iedereen die het teken accepteert 'een boos en kwaadaardig gezwel' krijgen (Openbaring 16:2). Erger nog,
iedereen die het teken op of in zijn lichaam ontvangt 'zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap... en
hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel... 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.' (Opb. 14:9-11)
Kies tussen het kenteken of het merkteken
Ook de trouwe volgelingen van Jezus Christus krijgen echter een kenteken. 'Allen van de gemeente van
Christus, die in het boek des levens staan, zijn 'verzegeld' met de heilige Geest (Ef.1:13; 4:30)... Dat echte
kenteken betreft de enige Naam, die op hun voorhoofden zal zijn (Opb.22:4)... Zowel de Here Jezus
(Luk.1:31) als Israël (Gen.32:28., inclusief het geënte, wedergeboren christendom - Opb.3:12) hebben hun
naam rechtstreeks uit de hemel ontvangen. Vandaar dat de wederkomst van de Here Jezus gepaard gaat
met een kenteken.. Aan het einde van de Grote Verdrukking zal de hemel opengaan (Opb.19:11) en zal het
kenteken van de Zoon des mensen in de hemel verschijnen (Mat.24:30). Dat teken van herkenning zal het
litteken zijn van de doorboorde handen, voeten en zij van de Messias.'
'Ieder moet voor zichzelf de keuze overwegen,' schrijft Van Teeffelen. 'Nog kan gekozen worden voor het
kenteken van God. Maar de tijd nadert van de finale scheiding, de Grote Verdrukking, waarbij satan op
aarde wordt geworpen en de mensheid tot zijn dienaren maakt door middel van het dan verplichte
merkteken. Een onuitwisbaar bewijs voor allen die de Here haten (Opb.19:20-21).' Het 'teken van het beest'
zal echter hooguit 3,5 jaar standhouden, de tijd van de Grote Verdrukking. 'Het merkteken van satan
kenmerkt zich in het zoveel mogelijk meesleuren van mensen in zijn val, gevolgd door een eeuwig verloren
zijn.'
Xander – Compleet artikel: http://xandernieuws.punt.nl/?id=637635&r=1&tbl_archief=&

Iran geeft geheim spionagevliegtuig VS terug als speelgoed
Dinsdag, 17 januari 2012
De Verenigde Staten krijgen hun geheime spionagedrone terug van Iran. Het
vaartuig dat in december vorig jaar werd onderschept zal namelijk op de
markt worden gebracht als een populair stuk speelgoed.
De Iraanse staatsradio meldt dinsdag dat speelgoedexemplaren van de
Amerikaanse RQ-170 Sentinel binnenkort in Teheran te koop zullen zijn,
aldus de Associated Press.
Naar verwachting brengen de modellen ongeveer drie euro per stuk op. Eén exemplaar zal zelfs het Witte
Huis bereiken in een reactie op het formele verzoek van Washington afgelopen maand aan Iran om het
geheime spionagevliegtuig terug te geven.
Schaal
De staatsradio liet verder weten dat het speelgoed zal zijn gebaseerd op het oorspronkelijke vliegtuig, maar
dat de exemplaren op schaal 1:80 worden gemaakt.
De geheime Amerikaanse drone werd in december boven de Iraanse stad Kashmar op zo’n 225 kilometer
van de grens tussen Iran en Afghanistan onderschept. Iraanse legeringenieurs bevestigden dat ze het
besturingssysteem van het vliegtuig gemakkelijk konden kraken waarna ze het veilig aan de grond zetten.
Op dat moment vroeg de regering-Obama de drone te retourneren, maar Teheran weigerde. De Iraanse
autoriteiten zijn van mening dat het vaartuig door het luchtruim te schenden nu eigendom van Iran is.
Geavanceerde ruimtevaarttechnologie
Op 15 december jongstleden kondigde nucleair ingenieur en ontwikkelaar van de eerste aardse vliegende
schotel Mehran Keshe aan dat de drone omlaag werd gebracht door gebruik te maken van ‘geavanceerde
ruimtevaarttechnologie’. Hij voegde toe dat de RQ-170 werd gevangen met een trekstraal ingezet door een
geheime Iraanse drone.
Volgens Keshe past deze drone een fusiereactie toe waarbij donkere materie, gewone materie en
antimaterie worden gemanipuleerd. De ingenieur hoopt deze technologie in de toekomst te gaan gebruiken
‘in een tijdperk van internationale vrede en intergalactische verkenning’.
Onthulling
“We nodigen de Amerikaanse regering en andere landen uit met Iran te onderhandelen over de simultane
onthulling van alle ruimtevaarttechnologieën,” zei Keshe. “Dit aanbod zal oorlog overbodig maken en geldt
voor alle landen, ongeacht huidskleur, ras of religie.”
Op basis van bronnen wordt gesuggereerd dat de trofee na grondige inspectie mogelijk in het openbaar zal
worden getoond om uiteindelijk na een jaar of twee te worden geveild.
Bronnen: RT.com en Keshefoundation.com
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Credit Suisse: Banken hebben in februari 10 BILJOEN nodig om overeind te blijven
Crisis eurozone dreigt al op zeer korte termijn onbeheersbaar te worden
De crisis in de eurozone zal volgens Credit Suisse dit voorjaar zijn hoogtepunt
bereiken. Afloop: totaal onbekend.
William Porter, analist bij de Zwitserse bankgigant Credit Suisse, schrijft dat hij
op de financiële markten geruchten heeft gehoord dat de Europese Centrale
Bank in februari het duizelingwekkende bedrag van mogelijk wel 10 BILJOEN
(tienduizend miljard) dollar in de Europese banken zal moeten pompen, in een
(laatste?) krampachtige poging om de eurozone overeind te houden (1).
De vorige 3-jaar lopende kredietverstrekking aan de banken door de ECB bedroeg al een krappe 500 miljard
euro. Dit geld werd deze maand gebruikt om de waardeloze staatsobligaties van onder andere Italië, Spanje
en Portugal op te kopen.
Grote onenigheid toplanden
Het monstrueuze cashtekort van de banken zou mede zijn ontstaan door de voortdurende en steeds groter
wordende onenigheid in de eurozone. Zo wordt het steeds onwaarschijnlijker dat Griekenland nog gered kan
worden, zelfs al zouden de schuldeisers akkoord gaan met een schuldafschrijving van 68%. Ook werd de
geplande Frans-Duits-Italiaanse top in Rome afgezegd omdat de crisis zó snel uit de hand loopt dat er nu
échte besluiten moeten worden genomen. Dat zal nog een hele kluif worden aangezien de regeringsleiders
het onderling totaal oneens zijn over de te volgen koers. De Duitsers zijn bijvoorbeeld nog steeds mordicus
tegen massaal geld bijdrukken door de ECB, omdat dat op den duur hyperinflatie in de hand werkt (5).
Portugal feitelijk failliet, ook Italië besmet
De Griekse crisissituatie begint zich zoals gevreesd en voorspeld uit te breiden naar andere landen. De
Portugese staatsobligaties staan onder zó'n grote druk dat het land feitelijk net als Griekenland als failliet
moet worden beschouwd. De Italiaanse centrale bank (Banco d'Italia) heeft inmiddels erkend dat ook Italië
door de systeemcrisis is aangestoken (2). IMF chef Christine Lagarde waarschuwde vandaag dat zelfs de
hele wereld door de zich uitbreidende crisis in de eurozone getroffen dreigt te worden. Volgens Lagarde is er
zeker nog zo'n 500 miljard dollar extra nodig om de crisis in de komende twee jaar in de hand te houden (3).
Nationaliseren banken onvermijdelijk
De biljoenen dollars die de ECB in de banken moet pompen kopen eigenlijk maar één ding: tijd. De banken
kunnen namelijk nooit genoeg onderpand geven voor deze gigantische kredieten. Voor de allergrootste
banken zal dat geen probleem zijn (die worden als 'te groot om om te vallen' beschouwd en krijgen dus
gratis geld), maar voor de meerderheid van de andere banken zal dit waarschijnlijk einde verhaal betekenen.
Citigroup topman Willem Buiter verwacht dan ook dat de meeste Europese banken genationaliseerd zullen
moeten worden (4).
Afloop crisis onbekend
Credit Suisse verwacht dat het hoogtepunt van de crisis dit voorjaar zal worden bereikt. De bank constateert
dat eigenlijk niemand weet hoe dit zal gaan lopen. Zoveel is wel duidelijk dat de prognose verdacht veel op
het beruchte 'eindspel' lijkt. Loopt het slecht af, dan dreigt de crisis
al op zeer korte termijn volledig onbeheersbaar te worden, met alle
dramatische gevolgen van dien. In het goede scenario volgt er in
april nog een piek, waarna de situatie zich voorlopig weer zal
kalmeren (zie afbeelding hieronder).
Credit Suisse zet er voor de zekerheid bij dat de tijdlijn slechts
'illustratief' is. Met andere woorden: het hoogtepunt in dit voorjaar
zou later net zo goed weer overtroffen kunnen worden door een
nieuw hoogtepunt.
Xander
(1) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (2) Deutsche Mittelstands Nachrichten
(3) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (4) Basler Zeitung, (5) Deutsche Mittelstands Nachrichten

Grey Alien op Canadese munt
http://www.wordwakkerwereld.nl/viewtopic.php?f=28&t=2824
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Costa Concordia gezonken - voorspeld in de film ‘2012’?
Gelijkenissen met de Titanic - een ander teken dat wijst naar plotselinge
verwoesting & NWO !?
Op vrijdag 13 januari 2012 liep de Costa Concordia vast aan de grond op
een rif en zonk gedeeltelijk voor de Italiaanse westkust…
Let op de overeenkomsten tussen het cruiseschip Concordia, dat
kortgeleden zonk, en de Titanic een 100 jaar geleden. Voor beiden was men
van mening dat zelfs God bij wijze van spreken dit schip niet kon laten zinken! Zou het zinken van de
Concordia een herinnering van God aan de mensheid kunnen zijn? Aan de Titanic die op 14 april 1912
zonk? Toont dit een 100 jaar aftelling aan van Gods oordeel over de mensheid??
"Heb je de 'Titanic' gezien? Dat is precies zoals het was", zei Valeria Ananias, 31 jaar, een lerares in Los
Angeles, die langs de bijna verticale gangen en trappenhuizen kroop in een wanhopige poging om uit de
Concordia te ontsnappen.
• De Titanic was in die tijd het grootste schip gebouwd in Engeland. De Concordia is het grootste schip ooit
gebouwd in Italië.
• De Titanic botste op een ijsberg, de Concordia op een rif of rots.
• De Concordia is iets groter (952 meter - de Titanic 883 meter) en beiden hadden een topsnelheid van 23
knopen.
• Onheilspellend, maar beiden hadden problemen met hun doop. De Titanic was nooit gedoopt. De
Concordia werd wel gedoopt, maar de fles champagne brak niet. Na elke tragedie vroegen mensen zich af
of het ontbreken van een goede doop misschien een slecht voorteken was.
Scene uit ‘2012’
Dus we hebben de Costa Concordia oceaanstomer die zinkt aan het begin van 2012, 100 jaar na de Titanic.
En aan het begin van de Hollywoodfilm ‘2012’ (de allereerste scène op de grond) zien we iets soortgelijks
gebeuren:
Er is geen scene in een film zonder betekenis
Veel beelden worden meestal verwijderd tijdens de post-productie, omdat de film
te lang is. Wat is de betekenis van deze (schijnbaar onbeduidende) scene?
Waarom lijkt het speelgoed schip zo op de Titanic, waarom niet gewoon een
legendarische speelgoed zeilboot?
Onmiddellijk herken je de toespeling op de Titanic en haar ondergang. Dit is een metaforische preview van
wat komen gaat - tragedie - de ondergang van een beschaafde samenleving - een oordeel van God
vanwege hun arrogantie.
Dus, was dit slechts toeval?
Heeft de film 2012 de ondergang van een cruiseschip in het begin van 2012 voorspeld op zo'n soortgelijke
manier (tot op zijn kant, gedeeltelijk onder)?
Als je begrijpt hoe de occulte wereld, de Illuminati, werken, moet het gemakkelijker te begrijpen zijn. Er zijn
meer voorbeelden zoals de film ‘Knowing’ die de BP olieramp voorspelde, die een jaar later plaatsvond.
Ik ben gekomen om te geloven hoe Jonathan Kleck deze dingen verklaarde. Hij laat zien hoe toekomstige
gebeurtenissen, die zullen leiden tot de geboorte van de Nieuwe Wereld Orde (NWO), worden getoond op
de diverse dollarbiljetten. De mensen die deze dingen maken (Roland Emmerich in het geval van ‘2012’),
maken deel uit van het collectieve bewustzijn, waardoor het alziende oog (de Machten van de lucht - Lucifer)
hun werk kunnen doen. Iedereen die niet in Christus is, kan worden onderworpen aan deze subtiele
invloeden van de mind, de geest (mindcontrol). Zij geloven dat het hun eigen gedachten, ideeën,
uitvindingen zijn, maar in feite werden ze bekendgemaakt aan hun geest door de spirituele dimensie. Hoe
meer deze mensen zijn toegewijd aan de "donkere kant", hoe meer het alziende oog hun geest kan
‘controleren’.
Tijdens het maken van de film 2012, werd Roland Emmerich beschreven als een ‘meester’ en de set voelde
zo chaotisch aan, maar toch ordelijk, net als een scène uit 'The Wizard of Oz’.
Ik geloof dat er iets sinisters is aan deze gebeurtenis, die gebeurde op vrijdag de 13e januari. Er zal wellicht
nog een andere gebeurtenis zijn die wijst naar, en zal leiden tot de geboorte van de NWO.
Pieter
Bron: Fivedoves.com - Vertaald: Marion - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Het Nederlandse koningshuis en de islam
Heel Nederland heeft vorige week meegekeken naar het bezoek van Koningin Beatrix en toekomstige
Koning Willem IV met de dochter van de Nazi-meneer Zorreguieta aan de mohammedaanse Golfstaten.
Toevallig kwam prominent in het nieuws
dat de vader van de toekomstige Koning Willem IV in 1944 in Noord-Italië door de Geallieerden gevangen
werd genomen. Deze vader diende onder Adolf Hitler in het SS-Doodskop pantser regiment. Vele Joden zijn
tijdens WO II door de SS-troepen van Adolf Hitler uitgemoord.
Website http://www.klokkenluideronline.nl/ meldt o.m. de homofiele aktiviteiten
van de vader van de toekomstige Koning Willem IV.
En verhaalt hoe de vader van Koningin Beatrix in 1942 heulde met Adolf Hitler.
De moeder van Prins Bernhard woonde in Nazi-Duitsland en bemiddelde in 1942 zeer aktief tussen Adolf
Hitler en Prins Bernhard in het benoemen van haar zoon tot stadhouder van Nederland, bezet door NaziDuitsland.
Doch veel ernstiger is het feit dat het bovengenoemde drietal : Koningin Beatrix met Hoofd Waterbeheer,
Waterhoofd, en mw. M. Zorreguieta de schoenen hebben uitgedaan en de “heilige grond” van de moskeeën
aldaar hebben betreden.
Let wel : niet spontaan, maar zeer bewust, want dit staatsbezoek is jarenlang voorbereid.
Met het uitdoen van de schoenen kregen de 2.300.000 mohammedanen in Nederland het signaal dat het
Nederlandse Koningshuis de hoogste geestelijke baas van de mohammedanen eert.
En wie is die geestelijke baas? Hij draagt de naam : Allah.
En wie is die Allah ?
In de boeken van de mohammedanen: Koran, Hadith, enz. doemt een zeer somber beeld op van deze Allah.
Hij is meedogenloos, eist volstrekte onderwerping (islam betekent : onderwerping), is willekeurig en eist van
zijn volgelingen het gebruik van de leugen (taqiya) om niet-moslims te bedriegen, waarmee samenlevingen
onder de controle van de islam kunnen worden gebracht.
Tevens beveelt hij zijn volgelingen zoveel Joden en christenen uit te moorden als maar mogelijk is.
Allah is de geestelijke baas van de leugen en de dood.
En wie is dan die Allah als we de boeken van de Joden lezen ?
Tora, Tenach, Bijbel.
Daarin wordt duidelijk aangegeven, dat we met deze geestelijke baas te maken hebben met meneer
HaSatan, de oeroude duivel in eigen persoon, die zich voordoet als een Engel des Lichts.
Koningin Beatrix en haar zoon de toekomstige Koning Willem IV (per zaterdag 30 november 2013) met aan
zijn zijde de dochter van Nazi-meneer Zorreguieta, hebben door hun schoenen uit te doen, aangegeven de
“heilige grond” van Allah te eren.
Prins Willem van Oranje draait zich van grote ellende tientallen malen om in zijn graf in Delft.
Grotere belediging van de God van de Bijbel, waarop Koningin Beatrix heeft gezworen en waarop Koning
Waterhoofd in november 2013 gaat zweren, is niet mogelijk.
De dochter van de Nazi-meneer Zorreguieta doet met alles mee, om maar Koningin van Nederland te
kunnen worden. Een baantjesjager.
In onze dagen zien we hoe de Levende God van Israel, de God van de Bijbel, zich intens bezig houdt met
Zijn Land, waarop Zijn Volk in de Joodse Staat Israel zich weer heeft gevestigd, na een afwezigheid van
bijna 2000 jaar.
Koningin Beatrix met a.s. Koning Waterhoofd beledigen de Levende God van Israël.
Bekend is dat Koningin Beatrix met haar zoon en schoondochter de Palestijnse mohammedanen steunen in
hun poging een Staat op te richten op het Land van de Levende God van Israël.
“Palestijnse mohammedanen” zijn nakomelingen van moslim gastarbeiders, die vanaf 1900 uit alle
windstreken naar Israël zijn getrokken wegens de welvaart, die door Joden daar werd gebracht.
Deze “Palestijnse mohammedanen” zijn er o.l.v.
de mohammedaanse terroristen van Hamas en el Fatah op uit, Joods Israël te vernietigen.
En waarom ?
Omdat het voor de islam een zeer grote belediging is, dat :
-in Joods Israël mohammedanen werken voor Joden.
In de afgelopen 1400 jaar waren Joden in alle islam-gebieden onderdanig aan mohammedanen :
tweederangsburgers.
En nu is het in Joods-Israël omgekeerd ! Een grove belediging voor Allah.
Dient gewroken te worden !
-het gebied Israël heeft in de afgelopen 1400 jaar onder islam-gezag gestaan. Tot 1917. Toen heeft generaal
Allenby het gebied bevrijd van mohammedaanse Ottomaanse heerschappij.
Doch in de islam blijft gebied, dat ooit onder islam-heerschappij heeft gestaan, altijd islam-gebied. Dus het
huidige Joods-Israël dient te worden vernietigd en het gebied dient weer onder islam-heerschappij te worden
gebracht. En daar werken Koningin Beatrix met Koning Waterhoofd aan mee.
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Prins Willem van Oranje rilt van zoveel verraad aan de Levende God van de Bijbel.
Nederland staat er met zo’n Koningshuis niet goed voor.
Nederland gaat enorme klappen krijgen voor deze belediging door dit Koningshuis.
Hoe deze situatie nog te keren ?
Koningin Beatrix en toekomstige Koning Willem IV hebben de mogelijkheid publiekelijk uit te spreken, dat zij
de Macht van de Levende God van Israel, de Levende God van de Bijbel erkennen.
Dat zij Joods Israël 100% zullen steunen in haar wetmatige en rechtmatige bezit van Zijn Land. I.h.b. de
aloude gebieden Judea, Samaria, waar de gehele Bijbelse historie zich heeft afgespeeld.
De stad van de Levende God van Israël : Yerushalayim is hoofdstad van Joods-Israël. Daar komt Hij t.z.t.
wonen en wel op Zijn Berg Sion : de Tempelberg.
Koningin Beatrix en toekomstig Koning Willem IV kunnen gaan buigen maar voor één God en wel de
Levende God van Israël.
Voor een zeer groot deel ligt het lot van Nederland in handen van Koningin Beatrix en toekomstige Koning
Willem IV. Zij hebben de sleutel in handen.
Met vriendelijke groet, Shalom, Hans Holtrop

Prikbord nr 279 (leo j.j. dorrestijn)
Absurde verspillingen
Nederland gaat een eigen onderzoekstation inrichten op de Zuidpool; naast de Britten, Duitsers en tientallen
andere landen die er al jaren zitten en ons van alle mogelijke wetenschappelijke informatie kunnen voorzien.
Wanneer trekken we die grote broek eens uit? Ook een absurde verspilling wordt door falende rechters
veroorzaakt. Eerst blunderen bij een bodemprocedure en als dit dan na 5 jaar procederen en € 35.000 aan
kosten is rechtgezet, hoeft de veroordeelde partij geen cent schadevergoeding te betalen.
KPMG heeft in Amstelveen een gigantische kantoorkolos gehuurd, die daartoe nog gebouwd moest worden,
en tegelijk een gebouw van naar verluidt 50.000 m2 vloeroppervlak leeg achtergelaten. Een absurde
leegstand die op landelijk niveau in feite al 20-30% van de kantoorcapaciteit omvat.
Obstructie rechtsgang
De Telegraaf-redactie acht de houding van de OR van het COA nu reeds een obstructie van de rechtsgang.
Als dit waar zou zijn, dan verdient ook de houding van de landsadvocaat meer aandacht (zie boek G.
Reuchlin), naast de misstanden onder curatoren, de weigering om vonnissen uitvoerbaar te maken (met een
beroep op de privacy), de willekeurige toepassing van schuldsanering ten nadele van de gedupeerden, de
leugens van advocaten in de rechtszaal, en het negeren van art. 162 BW (onrechtmatige daad) bij
ongegronde rechtszaken resp. vervalste dagvaardingen of zelfs vonnissen, het aanwijzen van incompetente
´deskundigen´ door de rechtbank op kosten van de partijen, en voorts het nalaten een PV van een zitting op
te maken.
Waakhond
De Telegraaf heeft zijn taak als waakhond tegen misstanden bij de overheid weer eens waargemaakt. De
AIVD is een gevaarlijke bende, waarbij informatie wordt verzameld die ook politici kwetsbaar maakt en
waarmee de blunderende AIVD-top zich kan afschermen tegen ingrijpen door de minister. Indien een
dergelijke organisatie niet de uiterste integriteit betracht, ook nadat er fouten zijn gemaakt, moet er keihard
worden gesaneerd, net als bij de verantwoordelijken voor dubieuze politieprojecten. Een parlementair
onderzoek is dan het minste wat de burger mag verwachten.
We worden bestolen
Duitse onderzoeksjournalisten hebben ontdekt dat de schulden (bijna € 700 miljard) die de ECB heeft
‘overgenomen’ van failliete eurolanden, ongeveer het drievoudige bedragen van de officiële garanties
waarvoor Nederland zijn nek heeft uitgestoken. U weet wel: dat geld kwam altijd terug, want het waren
alleen maar garanties. Intussen worden ook de bankiers onder druk gezet om de helft van hun vorderingen
weg te geven aan Griekenland, zodat ze nog meer kunnen lenen. Een kind kan uitrekenen wat er met de
extra leningen van het IMF (maximaal € 390 miljard), van de EU (nu reeds € 250 miljard ‘noodfonds’) en uit
het permanente garantiefonds straks gebeurt. We worden gewoon bestolen; neen, niet alleen door de
corrupte politici uit het verleden, maar vooral door de zwijgende zakkenvullers van nu.
Wie controleert de controleurs
Minister Schippers gaat een plan van toezicht op haar geneeskundige inspectiedienst presenteren.
Misschien kan ze meteen een integriteitsfunctionaris aanstellen, want nu moet de Nationale Ombudsman
noodgedwongen als klokkenluider optreden. Het tv-programma Radar heeft zelfs haar website geopend voor
klachten waar de Inspectie niets mee deed. Vermoedelijk vanwege de infiltratie van het ministerie door de
verzekeraars. Want alleen hun invloed kan de blunders, onwil en leugens verklaren, waarmee
hulpzoekenden de afgelopen jaren werden afgescheept.
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Acht leugens over je gezondheid
Gezondheid leugen 1
- Medicijnen maken je gezonder
Waarheid 1: Medicijnen onderdrukken de symptomen. Ze doen niets om de
onderliggende biochemische oorzaak van een ziekte of gebrek te corrigeren.
Gelijktijdig veroorzaken de meeste medicijnen een slechte vitamine opname,
hetgeen leidt tot een verdere progressie van chronische ziekten.
Gezondheid leugen 2
- Je krijgt voldoende vitamine uit een gezonde maaltijd
Waarheid 2: De huidige voeding wordt gekweekt op uitgeputte grond of op steenwol. 80% van onze voeding
is kunstmatig bewerkt (processed food). U zou 10.000 calorieën dagelijks moeten eten om voldoende
bouwstoffen binnen te krijgen om te voldoen aan de minimum ADH status! De enige manier om voldoende
essentiële bouwstoffen binnen te krijgen, is door het eten van zoveel mogelijk gezonde voeding in
combinatie met hoogwaardige natuurlijke voedingssupplementen. Deze richtlijn wordt niet gegeven door de
meeste organisaties zoals het Voedingscentrum die daarmee hun integriteit en geloofwaardigheid allang
verspeeld hebben.
Gezondheid leugen 3
- Voedingssupplementen maken alleen je urine duurder
Waarheid 3: De meest dure urine in de wereld wordt geproduceerd door het innemen van meerdere
overprijsde medicijnen. Met meer dan 40% van de Amerikaanse bevolking die dagelijks aan de medicijnen
zijn, en de Europese bevolking die dit ‘goede’ voorbeeld snel aan het inlopen is, worden sporen van
antidepressiva teruggevonden in ons drinkwater. Vergeleken met medicijnen zijn voedingssupplementen
bijzonder goedkoop en effectief om ziekten te voorkomen, te behandelen en te genezen.
Gezondheid leugen 4
- Van de zon kun je kanker krijgen
Waarheid 4: In tegenstelling tot wat we dagelijks horen in de reclame krijg je van de zon geen kanker. Het is
juist het tegenovergestelde: zonlicht zorgt voor meer vitamine D. De meeste Amerikanen en Europeanen
hebben juist een gebrek aan vitamine D met als resultaat dat tumoren meer kans krijgen zich te ontwikkelen,
onder andere bij borst- en prostaatkanker. Verstandige blootstelling aan natuurlijk zonlicht is de beste
kankerpreventie door aanmaak van vitamine D... en dat ook nog eens gratis! Zonnebrand wordt eigenlijk
veroorzaakt door langdurige blootstelling en een vitaminegebrek van antioxidanten in de huid zelf.
Gezondheid leugen 5
- Een overdosis van bepaalde vitamine is schadelijk
Waarheid 5: De vitamine waar in deze berichten aan gerefereerd wordt (A) is alleen schadelijk wanneer het
kunstmatig geproduceerde synthetische vitamine betreft (veelal ook geproduceerd door farmaceutische
bedrijven). Natuurlijke vitamine A wordt alleen vrijgegeven aan het lichaam als het lichaam dit nodig heeft.
Als u bovendien een onderzoek leest waarin het ‘bewijs’ geleverd wordt dat vitaminen niet beschermen
tegen ziekten, dan zijn daarin de synthetische vitaminen getest.
Gezondheid leugen 6
- Borstonderzoek (Mammogram) voorkomt kanker
Waarheid 6: Een mammogram veroorzaakt kanker! De dosis schadelijke straling tast het borstweefsel aan.
Zelfs als men een tumor ontdekt, zelfs dan wordt de kanker niet voorkomen en is het beste wat ze kunnen
doen het gezwel wegsnijden. Echte preventie is het wijzigen van het voedingspatroon en de lifestyle en niet
door het gebruik van beeldtechnologie.
Gezondheid leugen 7
- Een CT scan (CAT scans) is volledig veilig
Waarheid 7: CT scans stellen patiënten bloot aan 1000 maal de straling van een borst X ray. Herhaalde
blootstelling aan een CT scan verhoogt de bij elkaar opgetelde straling tot het niveau dat werd gemeten bij
de slachtoffers van de Hiroshima atoombom. Studies hebben dan ook aangetoond dat deze scans geen
enkel medisch voordeel opleveren hoe dan ook.
Gezondheid leugen 8
- Onze gezondheidszorg behoort tot de beste ter wereld
Waarheid 8: De algemene gezondheid, niet te verwarren met de levensduur waar elk ongezond levensjaar
gewoon telt, verdient geen schoonheidsprijs. Met chronische ziekten en gebreken die zich gemiddeld al op
e
het 53 levensjaar aandienen en 50 procent van alle Nederlanders die een ziekte of gebrek hebben (cijfers
CBS), is dit geen cijfer om trots op te zijn. Met wachtlijsten waarop mensen bij gebrek aan hulp overlijden en
een hoog medicijngebruik met al zijn schadelijke bijwerkingen. Met een toenemend aantal mensen met
overgewicht, diabetes, kanker, Alzheimer, hart- en vaatziekten, etc., etc., etc. kan alleen maar gesproken
worden van een ‘ziekte verzorgingssysteem’ en is het woord ‘gezondheid’ ver te zoeken. Instanties zoals de
Hartstichting willen meer geld voor onderzoek naar nog meer dure – niet werkende – medicijnen, terwijl de
oplossing voor het grijpen ligt. Eerlijke voorlichting over voeding en lifestyle! Onze ‘gezondheidszorg’ is zo
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goed dat er al medisch toerisme naar het buitenland plaatsvindt! In de VS is medische zorg en medicatie
inmiddels al doodsoorzaak nummer één, gevaarlijker dan kanker, hart- en vaatziekten, etc.
Gezond leven
Wat zie je in het dierenrijk? Een hartinfarct, diabetes en al die andere Westerse lifestyle ziekten komen daar
totaal niet voor. Of eigenlijk toch wel? Jawel, zo gauw de mens zich daar mee gaat bemoeien, met
diervoeders en zoals recentelijk de koeien op stal houden, waardoor ze geen vitamine D aanmaken door
natuurlijk zonlicht. Wat er met diervoeders fout gaat is recentelijk al wel bewezen met de dodelijke ziekte
BSE en de menselijke variant Kreutzfeld Jacob. Door op een onverantwoorde manier te knoeien met
diervoeders zijn er weer twee nieuwe ziekten ontstaan.
Medische orde
Hoeveel mensen zijn door de jaren heen niet blind gaan varen op ons medische systeem. Volgens mij gaat
het hier – logisch denkend – ook op dezelfde manier verkeerd. Ik zie jonge mensen nu al
ouderdomsdiabetes krijgen. De kans op kanker is ondanks de medische vooruitgang, miljarden verslindende
onderzoeken en nieuwe technische ontwikkelingen met 350% toegenomen sinds 1970! Reuma is
uitgegroeid tot een volksziekte in vele soorten… en had iemand 20 jaar geleden al gehoord van ADHD?
Krijgen wij in Nederland allemaal lange tenen door overbevolking of heeft ook hier de voeding invloed? Het
antwoord is “JA”. In de afgelopen 40 jaar is ons voedingssysteem totaal veranderd. De meeste voeding is op
de een of andere manier wel bewerkt, tot en met de zaden die de grond in gaan. Door bewust te observeren,
kun je zien hoe mensen anders zijn gaan leven. Ooit wel eens bij een Indonesisch gezin binnen geweest
vroeger? Daar stond zo’n hele piramide van pannen, soms wel de hele dag te pruttelen om slechts één
maaltijd te bereiden. Bij ons kwam het bereiden van een maaltijd ook al gauw op 1,5 uur of meer te staan.
Nu neemt dit nog slechts een half uur in beslag of veel minder en worden de kookprogramma’s op etenstijd
uitgezonden. De producent weet immers dat we met de kant en klaar maaltijd uit de magnetron voor de TV
zitten!
Toch zegt 80% gezond te leven?
Ik geloof daar helemaal niets meer van als mensen zeggen gezond te leven en te eten. Elk pakje, blikje en
potje bevat wel een of meerdere kunstmatig geproduceerde ‘hulpstoffen’. Stoffen die daar in zitten voor het
gemak en ten voordele van de producent. Zou dit net als in de dierenwereld van invloed kunnen zijn op jouw
en mijn gezondheid?
Oorzaak en gevolg
Hoeveel mensen ken je die voor de rest van hun leven veroordeeld zijn tot het gebruik van medicijnen? Je
hebt waarschijnlijk van velen van hen gehoord hoe zij zich voelden? Je kunt zelf hun uiterlijk beoordelen,
zien ze er jonger, energiek en gezonder uit? Heb je deze mensen wel eens horen klagen over de
bijwerkingen? Kunnen deze mensen nog wel zonder die 'geneesmiddelen', zijn ze niet gewoon verslaafd?
Hoeveel procent van de mensen eet gezond?
Uit een uitgebreid onderzoek naar de voedingsstatus, intracellulair gemeten, bleek dat 35% dermate grote
tekorten had in essentiële vitaminen en mineralen dat gezondheidsproblemen niet uit kunnen blijven. Dit
onderzoek werd gedaan aan de hand van bloedproeven die voornamelijk werden afgenomen in de VS in
1997 en gepubliceerd in The JANA. Gezien het feit dat wij Amerika snel aan het inhalen zijn qua lifestyle en
eetgewoontes, kunnen we de situatie nu al als gelijkwaardig beschouwen. Kijken we naar de cijfers die
uitwijzen dat 36% van de Nederlandse bevolking de 65 niet haalt, dan zien we opmerkelijke
overeenkomsten. Uit het onderzoek kwam naar voren dat in totaal 70% geen voldoende scoorde voor hun
voedingspatroon. Bij geen enkele persoon van de in totaal 89.747 mensen werd een optimale
voedingsstatus vastgesteld.
Is ziekte normaal?
Ik geloof inmiddels dat vele ziekten niet normaal zijn en in feite eenvoudig te voorkomen zijn. Ik geloof ook
dat de berichtgeving in de media beïnvloed wordt door de grote adverteerders met andere commerciële
belangen.
In welk systeem je gelooft, gaat je gezondheid op de lange termijn sterk bepalen. De voordelen voor de korte
termijn betekenen: meer energie, gezonder gewicht, beter slapen, vrolijk, etc…. en dat zelfs soms al vanaf
dag één! Kortom: je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.
Bron: Uitdaging.net - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Oktober 2012: Awakened World conferentie in Rome wil religies verenigen
De 'Eénheid van al het leven' zou volgens de organisatoren de basis moeten
zijn om een voor iedereen een betere wereld te scheppen.
Van 13 tot 21 oktober 2012 wordt eerst in Rome en daarna in Florence de
Awakened World (Wakker of Bewust geworden Wereld) conferentie gehouden.
Meer dan 300 spirituele leiders van over de hele wereld, waaronder hoge
vertegenwoordigers van de Rooms Katholieke Kerk en de New Age beweging, gaan hun krachten bundelen
om op grond van het 'nieuwe wereldwijde bewustzijn' en 'de evolutie van religie en spiritualiteit' toe te werken
naar de vereniging van de mensheid in een nieuwe, alomvattende religieuze 'orde', waarin iedereen zijn
eigen geloof kan behouden zolang dit maar gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en samenwerking.
Volgens de organisatoren van de conferentie staat de mensheid anno 2012 op de rand van een enorme
religieuze omwenteling die het begin van het 'Tweede Axiale (As) Tijdperk' zal inluiden. Daar waar de nadruk
in het eerste Axiale Tijdperk op het individu lag, zal in het nieuwe tijdperk het wereldwijde religieuze,
ethische en spirituele bewustzijn van de mensheid als geheel centraal staan.
Er zijn vier krachtige stromingen die de basis vormen van dit ingrijpende veranderingsproces:
1. Complexiteit: De neiging van de menselijke cultuur om steeds complexer te worden en daardoor steeds
verder ontwikkeld.
2. Van chaos naar orde: Dynamische systemen hebben de neiging om van onstuimigheid te bewegen naar
transformatie, oftewel van chaos naar een opkomende (nieuwe) orde.
3. Creativiteit: De culturele revolutie begint van onder af door het verbazingwekkende proces van 'zelforganisatie' en het '(ergens voor) op- of uitkomen'.
4. Samenwerking: De sociale evolutie van mensheid bevat een inherente drang naar wederzijdse
afhankelijkheid: de opkomst van 'non-zero sumness', het gemeenschappelijke besef dat we allemaal delen
zijn van hetzelfde organisme.
Gezamenlijke visie
'Awakened World 2012 zal de harmonie van de grote religieuze en spirituele gemeenschappen van de
wereld vormgeven, alsmede hun gemeenschappelijke basis en de verschillen die hen een unieke identiteit
geven, waardoor duidelijk wordt dat een gezamenlijke visie deze verschillen kan overstijgen en wijsheid kan
openbaren. De waarde van dit streven zal blijken uit de bijdrage die de conferentie kan maken aan de
wereldwijde evolutionaire bewustwording en veranderingsprocessen.'
De conferentie wordt georganiseerd door de Association for Global New Thought (AGNT), het International
Committee for the Peace Council (IIPC) en het Interreligious Engagement Project for the 21st Century
(IEP21). De AGNT werd in 1996 opgericht om het 'Nieuwe Denken' te bevorderen. Zowel kerken,
wetenschappelijke als andere religieuze, spirituele en New Age groeperingen zijn hierbij aangesloten. De
Dalai Lama van Tibet, die 'zijne heiligheid' wordt genoemd, is één van de voormannen van de vereniging die
onder andere streeft naar nauwe samenwerking tussen de verschillende religies en spirituele groeperingen.
Dalai Lama en Barbara Hubbard
De Dalai Lama is ook actief voor het IIPC, waarvan hij in een recente brief schreef dat deze is bedoeld om
vertegenwoordigers van de verschillende religies te laten samenwerken aan de gemeenschappelijke
doelstellingen van de mensheid. 'Ik geloof dat zo'n gezamenlijke inspanning de rest van de wereld het juiste
voorbeeld zal geven.' Het IEP21 heeft min of meer overeenkomstige doelstellingen, met dit verschil dat er
ook niet-religieuze wereldlijke instellingen bij betrokken worden.
Naast de Dalai Lama, de belangrijkste promotor, is Barbara Marx Hubbard, de president van de 'Bewustzijns
Evolutie' New Age beweging, een andere bekende deelnemer aan de conferentie. Daarnaast zullen er
diverse hoge pontificale vertegenwoordigers van de Rooms Katholieke kerk, een joodse rabbijn, diverse
christelijke voorgangers, een islamitische imam, een soefi leider en vertegenwoordigers van diverse andere
religieuze- en spirituele groepen aanwezig zijn.
Millennium doelstellingen VN
Eén van de zaken waar naar gestreefd wordt is de recentelijk nog op deze site besproken verwezenlijking
van de millennium doelstellingen van de Verenigde Naties. Dit betekent niets minder dan de creatie van een
VN-wereldregering, die de absolute autoriteit krijgt over alle landen en voor een enorme welvaartsoverdracht
van het Westen naar de rest van de wereld zal zorgen, waardoor de bevolking in het Westen permanent een
veel lagere levensstandaard opgelegd zal worden.
Uit de doelstellingen blijkt verder dat het niet de bedoeling is dat mensen hun eigen overtuiging geheel
opgeven voor een alomvattend religieus eenheidssysteem, maar dat iedereen zijn eigen unieke geloof kan
behouden, mits andere geloven als gelijkwaardig worden geaccepteerd, zodat er samengewerkt kan worden
om voor iedereen een betere wereld te scheppen. 'Van woorden daden maken die een vriendelijkere,
prettigere wereld zullen vormgeven is één manier waarvan de organisatoren hopen dat het zal helpen het
'Evolutionaire Tijdperk' in te luiden.'
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'Eenheid van al het leven'
Volgens dr. Kathy Hearn, lid van de AGNT leidersraad, zal dit leiden tot een totale bewustwording van
Eénheid -de eenheid van al het leven-, niet slechts als een concept, maar als een levende realiteit. 'De
belofte van het Evolutionaire Tijdperk is dat we ons realiseren dat er geen scheiding bestaat en we er
allemaal bij betrokken zijn. De natuurrampen drijven ons naar elkaar toe en onze harten openen zich zich op
een nooit eerder geziene wijze. Dat is een onderdeel van dit proces... Mensen realiseren zich dat oorlog,
geweld en conflicten ons niet brengen waar we willen. We moeten met elkaar samenwerken.'
IIPC lid Marcus Braybrooke, voorganger in de Anglicaanse kerk en al lang een groot voorstander van
interreligieuze samenwerking, is het met haar eens. 'De mystieke ervaring van Eénheid met al het leven
schept een gevoel van medeleven met alle levende wezens, en creëert de spirituele band tussen mensen in
al hun variaties, wat essentieel is in een wereld waar reizen, communicatie en de wereldwijde economie hen
fysiek al één heeft gemaakt.' (1)
Xander - (1) Science Of Mind

Grieks bankroet en chaos eurozone nabij na weigering deal Hedge Funds
Gisteren schreven we dat de financiële crisis in de eurozone op korte termijn
onbeheersbaar dreigt te worden. Vandaag is er in dat opzicht slecht nieuws te
melden: diverse Hedge Funds, verzekeraars en pensioenfondsen weigeren mee
te werken aan een 50% kwijtschelding van de Griekse schuldenlast. Volgens
onderhandelaars zal er daarom hoogstwaarschijnlijk géén deal kunnen worden gesloten voor 20 maart, de
datum waarop de Grieken € 14,5 miljard moeten ophoesten voor obligatiebetalingen. Als de situatie zo blijft
dan betekent dit dat Griekenland op die dag ook officieel failliet gaat en daarmee de CDS (Credit Default
Swaps) markt triggert die in de hele eurozone een enorme bankencrisis dreigt te veroorzaken (1).
De situatie is volgens een obligatiehouder zó nijpend dat zelfs als er onverhoopt tóch nog een deal voor 20
maart zou worden gesloten, deze het niet langer dan één week (!) zal houden. De reden is dat er veel te veel
onzekerheden zijn omtrent de schuldenkwijtschelding en daarnaast het niet onbelangrijke gegeven dat veel
crediteuren (Hedge Funds, verzekeraars en pensioenfondsen) worden verplicht om mee te doen terwijl ze
helemaal niet aan de onderhandelingen met Griekenland hebben deelgenomen.
Wachten op Grieks bankroet
Degenen die nu weigeren mee te werken wachten feitelijk totdat Griekenland officieel bankroet wordt
verklaard, waarna ze hun verzekeringen (Credit Default Swaps) kunnen aanspreken. De dreiging van de
Griekse premier Papademos gisteren dat de crediteuren desnoods gedwongen zullen worden in te stemmen
met de schuldenkwijtschelding lijkt juist averechts te hebben gewerkt (3). Een gedwongen kwijtschelding
betekent volgens veel Hedge Funds namelijk niets anders dan een bankroet.
CDS - bankencrisis
Ook de ontwikkelingen op de Griekse staatsobligatiemarkt laten zien dat het officiële staatsbankroet steeds
dichterbij komt. De prijs voor kortlopende obligaties daalde naar een nieuw laagterecord, terwijl de rente een
recordniveau van 421% bereikte. Ook de prijs voor 5-jarige obligaties daalde fors. De druk op de CDS markt
nam weliswaar iets af, maar dat betekent in dit geval slechts stilte voor de storm.
Wat er nu namelijk dreigt te gebeuren is dat al deze crediteuren hun bankroetverzekeringen (Credit Default
Swaps) gaan opeisen zodra Griekenland failliet gaat. Dit zal vrijwel zeker een enorme bankencrisis in de
eurozone veroorzaken, omdat veel Europese banken voor grote bedragen aan Griekse schulden in hun bezit
hebben en hebben verzekerd.
Doos van Pandora
De Emerging Sovereign Group, een $ 1 miljard groot Hedge Fonds, liet zijn klanten in 2011 al weten dat de
Europese politici 'de doos van Pandora' hadden geopend door te proberen een Griekse
schuldenkwijtschelding te forceren. Met een bedrag dat varieert van 500 miljard tot maar liefst $ 10 biljoen
(zie artikel van gisteren) dat nodig is om de banken overeind te houden hoeft u geen rekenwonder te zijn om
te weten dat dit enorme gevolgen zal hebben voor de financiële en economische positie van de hele
eurozone (2).
Bedankt, globalisten
ALS het inderdaad verkeerd afloopt, herinnert u zich dan nogmaals dat we deze crisis aan de globalistische
architecten van het mislukte europroject te danken hebben, in zowel binnen- als buitenland. Zonder euro en
met onze grenzen nog intact was de komende instorting beperkt gebleven tot Griekenland en wellicht nog
enkele andere Zuid Europese landen. Nu dreigen we als burgers jarenlang een torenhoge prijs te moeten
betalen voor de op anti-democratische en leugenachtige wijze aan ons opgedrongen megalomane
waanzindroom van een verenigd Europa.
Xander
(1) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (2) Zero Hedge, (3) Deutsche Mittelstands Nachrichten
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Medisch mysterie tienermeisjes stelt artsen voor raadsel
Donderdag, 19 januari 2012 14:05
In New York zijn 12 tienermeisjes op mysterieuze wijze ziek geworden. Ze
vertonen symptomen die doen denken aan het syndroom van Gilles de la
Tourette. Een arts die enkele van de meisjes behandelt deelt zijn bevindingen.
Eerder deed Niburu verslag van de wartaal die steeds meer Amerikaanse en
Canadese tv-presentatoren en -presentatrices begonnen uit te slaan.
Neuroloog Dr. Laszlo Mechtler uit Amherst in de staat New York heeft de meisjes gediagnosticeerd met een
spraakaandoening of massahysterie. “Het is eerder op verschillende plaatsen in de wereld voorgekomen.
Het is een zeldzaam fenomeen dat artsen intrigeert,” zei Mechtler. “De meisjes zullen weer beter worden.”
Medewerkers van de LeRoy Junior-Senior High School in de staat New York, waar de symptomen
begonnen, hebben rapporten gepubliceerd die zijn opgesteld door een extern bureau waaruit blijkt dat er
geen substanties aanwezig zijn in de schoolgebouwen die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.
Niet tevreden
De ouders van de tieners zijn echter niet tevreden met de uitleg. “Het moge duidelijk zijn dat we niet
accepteren dat de symptomen te maken hebben met stress,” zei Jim Dupont, vader van één van de meisjes.
Toen Thera Sanchez een dutje deed in oktober vorig jaar was haar leven compleet veranderd toen ze weer
wakker werd. Ze werd geconfronteerd met spastische bewegingen, tics en verbale uitbarstingen, net zoals
bij het syndroom van Gilles de la Tourette. Ze was niet de enige, want 11 andere leerlingen van de LeRoy
Junior-Senior High School vertoonden symptomen van een mysterieuze aandoening die artsen voor een
raadsel stelt.
Feiten kloppen niet
Elk meisje is onderzocht door doktoren en gediagnosticeerd. Na een onderzoek van bijna vier maanden
hebben ze koolstofmonoxide, illegale drugs en andere factoren uitgesloten.
“Waar is het bewijs? Waar zijn de data? Waar zijn de tests? Wanneer zijn ze uitgevoerd? Er is niets gedaan
voor onze dochters. Alles wordt individueel uitgevoerd. De feiten kloppen niet,” zei Melissa Phillips, moeder
van Thera Sanchez. “Ze zeiden dat het komt door stress,” zei Sanchez. “Maar het ging eerst prima met me.
Er was niets aan de hand. En toen ik wakker werd begon ik opeens te stotteren.”
Wat is de oorzaak van dit vreemde fenomeen? In een uitzending enkele jaren geleden in de VS werden
elektromagnetische signalen gericht op het brein van een journalist waarna hij wartaal begon uit te slaan.
Eerlijk antwoord
Het idee dat hersengolven kunnen worden beïnvloed lijkt misschien vergezocht, maar er is steeds meer
bewijs dat microgolven, die gebruikt worden om geluid in radio-uitzendingen en mobiele telefoons te
verzenden, het menselijk brein terdege beïnvloeden. Daarnaast is bekend dat het leger ermee werkt.
Sanchez wil alleen weten wat er met haar gebeurt en waarom. “Ik wil een antwoord,” besloot ze. “Een eerlijk
antwoord.”
Bron: Msnbc.com - Gerelateerd: Zijn microgolven oorzaak wartaal van tv-presentatoren?
http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1979:medisch-mysterie-tienermeisjesstelt-artsen-voor-raadsel&catid=17:gezondheid&Itemid=30

Obama voor rechter om geboorteakte
ATLANTA – Barack Obama moet donderdag voor een rechter in Atlanta
verschijnen. Die wil de Amerikaanse president horen over de aantijging dat hij
niet in de Verenigde Staten is geboren.
Foto: AFP
Een inwoner van de staat Georgia maakte de zaak bij de rechter aanhangig. Tal
van vergelijkbare aanklachten zijn ingediend bij rechters in heel het land, maar
tot op heden vruchteloos.
Tegenstanders van Obama vechten aan dat hij, zoals hij zelf beweert, in Hawaï
is geboren. Wie niet in de Verenigde Staten is geboren, kan geen president worden. De klager uit Georgia,
een van deze ‘birthers’, wil dat Obama’s naam van het stembiljet wordt geschrapt.
Het Witte Huis heeft vorig jaar de geboorteakte van de president, die Obama in Hawaii heeft opgevraagd,
openbaar gemaakt. Hierop staan de handtekeningen van Obama’s moeder, de arts die hielp bij de bevalling
en een ambtenaar van de burgerlijke stand. Eerder was al een uittreksel van Obama’s geboortebewijs
vrijgegeven.
De president besloot hiertoe omdat het land geen tijd heeft voor de ‘afleiding’ en ‘nonsens’ die de kwestie
met zich meebrengt, zei Obama destijds in een verklaring.
bron NU

Nieuwsbrief nr. 144 – 26 januari 2012 - pag. 59

Sommer: ‘Rutte gaat goednieuwsshow en vrome leugens niet volhouden’
OPINIE – Martin Sommer − 21/01/12
Minister-president Mark Rutte tijdens een persconferentie. © anp
Dit minderheidskabinet beloofde iets meer waarheid over politieke problemen
dan gebruikelijk. Dat valt tegen, stelt Volkskrant-redacteur Martin Sommer. ‘De
werkelijkheid buigt voor de stemmen in de Kamer.’
Bij de Volkskrant op Zondag in De Rode Hoed was Bastiaan Bommeljé boos. Erudiet en welbespraakt
tuchtigde de essayist het hoger onderwijs. Nederlandse studenten drinken het meest en presteren het minst.
OESO-rapporten over het onderwijsbeleid maken gewag van holle frasen en loze woorden. Managers
houden zich bezig met fusies. Naast Bommeljé met zijn oorwurmgezicht zaten de bestuurders, Paul van der
Heijden van de Universiteit Leiden en staatssecretaris Halbe Zijlstra. De laatste wond zich op. ‘U verwoordt
niet de feiten maar een gevoel in de samenleving.’ Dat laatste klopte. De zaal was op de hand van
Bommeljé.
Het patroon van zo’n dovendialoog keert terug in het debat over Europa of over immigratie. Bestuurders
geven tegenwoordig toe dat er wat fout ging. We waren te goed van vertrouwen, zeggen ze. Landen hielden
zich niet aan hun beloften, of de immigratie bleek toch niet probleemloos. Het ging fout, nu weten we hoe het
moet. Er gaat geen soevereiniteit naar Europa als u dat niet wilt. De komst van kansloze migranten gaan we
tegenhouden. De kwaliteit van het onderwijs gaat omhoog.
Het wordt niet meer geloofd. Twee werelden botsen, het contact ontbreekt. In de politiek is het grote gelijk
aan PVV en SP. Zoveel ging er mis, zij hebben het gezegd maar ze zijn alleen maar tegengewerkt. Europa,
inhalige bankiers, korten op het pensioen. Het is inderdaad gezegd, het gelijk is gehaald. En nu? Wilders
staat met één been in de regering. Roemer staat met één been in de volgende regering. Veel vertrouwen
geeft het niet. Handen af van het pensioen, handen af van de hypotheekrenteaftrek, handen af van de zorg –
daarmee komen we er niet. Mij baart het vooruitzicht van de SP in de regering meer zorgen dan de huidige
bemoeienis van de PVV. Wilders heeft immers geen klagen over weerwerk terwijl er een flinke intellectuele
verleiding schuilt in die sympathieke Roemer.
Boosdoeners
Men spreekt in dit verband wel van inquisitiedemocratie. Naarmate de toekomst meer in onzekerheid en
onbestuurbaarheid gehuld gaat, kijken politiek en pers enthousiaster achterom. Van parlementaire enquête
tot Wilhelmina in de oorlog – wat ooit fout ging, wordt de maat der dingen. Verkiezingen zijn afrekeningen
geworden, niet langer een vertrouwensvotum voor de komende periode. Zo’n wedstrijd is voor de
ouderwetse middenpartijen niet te winnen. Zij zijn nu eenmaal de boosdoeners uit het verleden. Je zag het
afgelopen zondag in De Rode Hoed. ‘Er staan ook veel goeie dingen in dat OESO-rapport over het
onderwijs’, probeerde Halbe Zijlstra. Dat was geen bevredigend antwoord.
Wat wel? Zullen we het eens proberen met wat meer waarheid? Die neemt in de politiek meestal de vorm
aan van een vervelend dilemma. Politici houden niet van vervelende dilemma’s. In een regeerakkoord
verdwijnen ze als sneeuw voor de zon. Daaruit kun je begrijpen dat de hypotheekrenteaftrek zo fantastisch is
dat hij morgen zou moeten worden uitgevonden als hij niet al bestond. Dit minderheidskabinet beloofde iets
meer waarheid dan gebruikelijk. Hulp van de oppositie was noodzakelijk bij kernonderdelen zoals steun voor
de euro of de politiemissie in Kunduz. Open debat, alle kaarten op tafel. En daarna een nare knoop
doorhakken. Ook ik dacht dat het zo zou gaan.
Vrome leugen
Dat valt tegen. Er is een motie-Slob (ChristenUnie), breed gesteund, dat er geen Nederlandse soevereiniteit
naar Brussel mag. Premier Rutte heeft de Kamer nodig en zweert sindsdien bij deze vrome leugen.
Onderwijl worden er zaken gedaan, ook met dezelfde Slob, maar nee, ben je gek, Brussel krijgt niks extra’s
te vertellen over ons. Soortgelijke patroon bij de Kunduz-missie. De Kamer moest worden overgehaald.
Zeker werd het een politiemissie, geen militaire missie. We leren de Afghanen dat ze moeten stoppen bij het
stopteken. Wilt u het zo, dan doen we het zo. De werkelijkheid buigt voor de stemmen in de Kamer.
Dit alles verwoord door de premier met het onverwoestbare humeur. Die goednieuwsshow gaat hij niet
volhouden. Bij zo’n centraal thema als Europa kun je niet langdurig de waarheid geweld aandoen. Misschien
dat het lukt op de hectare tussen Hofvijver en Lange Poten, maar niet in de rest van het land. Op straffe van
stemmen voor PVV en SP. Rutte blijft een subliem prater en gesprekspartner. Hij stak ook zondag bij
Buitenhof de interviewer in zijn zak. Maar ik hoorde voor het eerst mensen die de tv hadden uitgezet omdat
ze het verkooppraatje niet meer konden verdragen. Een veeg teken.
Martin Sommer is politiek redacteur van de Volkskrant
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De sharia!! Erger en verdergaand dan u dacht!
Bron: Hoeiboei.nl
SHARIA 4 U
Dat er relatief zo weinig tegen de sharia
gewaarschuwd wordt (in ieder geval minder dan voor
de koran), hangt samen met een zevental misverstanden over de islamitische sharia. Deze misverstanden
zijn onder wie geen moslim is en niet onder de islam moet leven algemeen. Wie aan de islam onderworpen
is, zoals de christenen in Egypte of Pakistan, leert al snel hoe het wel zit. Uiteraard lopen islamitische
religieuze leiders zich niet het vuur uit de sloffen om deze misverstanden onder het westerse publiek weg te
nemen. Integendeel, want als deze misverstanden niet zo gangbaar waren, zou er geen sprake van zijn dat
wie dan ook zelfs maar een seconde bereid zou zijn na te denken over de vraag of de sharia misschien
geheel of gedeeltelijk in de vrije wereld ingevoerd zou moeten worden.
Het eerste misverstand luidt (1) dat de sharia alleen geldt ‘voor
moslims onderling’. Omdat de islam niet de mogelijkheid tot uittreden kent, is het concept ‘moslims onderling’
als juridisch criterium in de vrije wereld niet bruikbaar zolang tenminste burgers vrijheid van godsdienst
genieten. Het is immers niet bekend hoeveel en welke moslims eigenlijk zouden willen uittreden. Alleen al
hierom zouden sharia-rechtbanken in de vrije wereld verboden moeten zijn. Binnen elke groep moslims
zouden immers mensen kunnen zitten die alleen lid van die groep zijn omdat ze daartoe met geweld
gedwongen worden. Die mensen dan ook nog een keer dwingen de regelingen van de sharia te accepteren,
is naar de normen van de vrije wereld niet acceptabel.
Het tweede misverstand luidt (2) dat de sharia niet van toepassing is op buitenstaanders. Voor wie geen
moslim is, is dit een geruststellende en logische gedachte. Het bloedeloze Hervormde kerkrecht is immers
ook niet van toepassing op wie niet Nederlands-Hervormd is. Ook de joodse spijswetten zijn niet van belang
voor niet-joden. De sharia heeft dan misschien wel bedenkelijke aspecten, maar dat moeten de moslims
toch eigenlijk zelf maar weten, denkt een buitenstaander.
Ook deze redenering is alleen al ongeldig omdat uittreden uit de islam niet mogelijk is. De regelingen en
vonnissen van de sharia blijven gelden wanneer een moslim uittreedt. De sharia is ook van toepassing op
afvalligen en uittreders. Maar niet op hen alleen: de sharia staat bol van de regelingen betreffende
christenen en joden.
De minst bekende is wellicht dat kinderen van een ongehuwde moeder als moslim gelden, ook wanneer de
moeder geen moslim is. Dit betekent dat de christelijke en joodse gemeenschappen onder de islam niet in
de gelegenheid zijn zulke kinderen zelf op te voeden, in bijvoorbeeld kindertehuizen. Dat een islamitische
vrouw niet met een man die geen moslim is mag trouwen, is daarentegen wel enigszins bekend. Het
omgekeerde mag weer wel, want de man dan wel de moslim is de baas: het zou geen pas geven wanneer
een moslimvrouw onderworpen zou zijn aan de grillen van haar christelijke baasje. ‘De islam ligt boven en
niet onder’, al-islam ya’lii wa-laa yu’laa.
De sharia eist ook dat joden en christenen een stapje opzij doen wanneer ze op de openbare weg een
moslim tegenkomen. Dit is geen theoretische kwestie, zoekt u het maar na. De sharia verbiedt de bouw van
nieuwe kerken, kloosters en synagogen. Ook groot onderhoud aan deze gebouwen is verboden. Voor
christelijke minderheden in Egypte is dit tot op de dag van vandaag een voortdurende bron van problemen.
De procedures van het strafrecht van de sharia kennen allerlei bepalingen waarin onderscheid gemaakt
wordt tussen enerzijds christenen en Joden, en anderzijds moslims. Gelijkheid voor de wet is ver te zoeken.
De sharia verbiedt wijn en muziek. ‘Jongerenimam’ is een onbeschermde titel maar zelfs de Nederlandse
jongerenimam Abdul-Jabbar van de Ven meent dat dit verbod ook voor de christelijke liturgie geldt. En weg
zijn Bach, Mozart, Haydn en Schubert. En natuurlijk Huub Oosterhuis maar het is de vraag hoe erg dat
laatste nu weer is. Om de geloofwaardigheid van dit betoog niet te schaden, laten we het hierbij. Mocht de
lezer dit allemaal nog niet voldoende vinden om de sharia resoluut af te wijzen en meer details en meer
voorbeelden begeren te krijgen, dan wordt hij voor de verdere details naar de handboeken verwezen.
Het derde misverstand betreft (3) het vrijblijvende karakter van de sharia. ‘Het gaat bij shariarechtbanken in
de vrije wereld alleen maar om een vrijwillige onderlinge traditionele manier van bijleggen van kleine
familieconflicten.’ Inhoudelijk staat dit dicht bij het eerste misverstand, ‘de sharia geldt alleen voor moslims
onderling’.
Wie volgens de sharia moslim is, en een hem of haar onwelgevallig sharia-vonnis afwijst, of zelfs de
voorkeur geeft aan het vonnis van één van de heidense rechtbanken van de vrije wereld, heeft volgens de
sharia uittreding uit de islam gepleegd. De doodstraf die daar op staat kan in de vrije wereld wel niet
voltrokken worden, maar gezien de nauwe contacten met de landen van herkomst is niets eenvoudiger dan
de weerspannige naar huis te sturen, waar recht aan hem geschieden kan. Wie als moslim te boek staat,
kan niet zonder de grootste risico’s te lopen, de regeling van zijn zaken door een shariarechtbank afwijzen.
Moslims hebben volgens de sharia niet het recht onderdelen van de sharia af te wijzen zonder daardoor
schuldig te worden aan de misdaad van uittreding uit de islam. ‘Shariarechtbanken, dat moeten moslims
toch eigenlijk zelf maar weten’ is daarom wel een vriendelijk standpunt, maar het miskent de dwang die er op
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moslims uitgeoefend wordt binnen de islam te blijven. De islam is de katholieke kerk niet, waar een uittreder,
als hij zich komt uitschrijven, in de pastorie op een kopje koffie getrakteerd wordt door de vrouw van de
pastoor. De instelling van shariarechtbanken, hoe informeel ook, draagt een enorme hoeveelheid macht die
bij de overheid thuis hoort, over aan de imams.
Het vierde misverstand is de 95% claim. De sharia (4) zou in zo een grote mate gelijk zijn aan het heersende
Nederlandse recht dat het van dwaze islamofobie getuigt zich zorgen te maken over de invoering of
gedeeltelijke toepassing van de sharia. ‘Het gewone recht van Nederland (of België, en zo voort) is immers
voor (misschien nog wel meer dan) 95% identiek met de sharia’. In Nederland is de meest prominente
vertegenwoordiger van dit standpunt professor dr. Maurits Berger, hoogleraar te Leiden.
Ondanks jarenlang herhaalde verzoeken daartoe heeft professor nog nimmer een rekenkundige
onderbouwing van deze 95% gegeven. Wie zich eens over het proefschrift van professor buigt, begrijpt dat
wel. Zijn leerstoel wordt overigens door het Sultanaat Oman betaald. De Nederlandse CDA-politicus Maxime
Verhagen heeft toen hij nog minister van buitenlandse zaken was een keer gezegd dat als dat klopt, van die
95%, dat de moslims in Nederland dan weinig of niets te klagen hebben. Voor zo ver bekend heeft professor
ook daar niet op gereageerd, wat, zie hieronder bij misverstand 6, alleen maar verstandig van hem geweest
is. Een belangrijk verschil tussen de sharia en het recht van Nederland of België is dat vrome mannen met
baarden in verre landen bepalen hoe de inhoud van de sharia luidt en welke regels er hoe en door wie zullen
worden toegepast. Maar hoe het Nederlands of het Belgisch recht moet luiden, kan beter door de
parlementen en regeringen in de hoofdsteden van deze landen worden beslist. Zeker wanneer er op grond
van maatschappelijke ontwikkelingen vernieuwing van de wetgeving nodig is, telt dit zwaar. Wie kiest voor
de sharia, kiest voor een gilde van buitenlandse godgeleerden als wetgever.
De leden van de wetgevende macht in de kleine groep landen die de vrije wereld vormen, zijn daarentegen
door de bevolking gekozen. De mannen met baarden coöpteren elkaar. Zij zullen nimmer een jurist die geen
moslim is in hun midden coöpteren (misschien met uitzondering van professor Maurits Berger?). Wie geen
moslim is, is onder de sharia daarom uitgesloten van het deelnemen aan wetgevende arbeid van welke aard
ook. Voorlopig is dit radicaal in strijd met het vigerende recht en de grondwet van welk vrij land ook.
‘Maar het komt zo weinig voor’, zullen de amateurs die door dik en dun de islam verdedigen, nu wel roepen.
Daar hebben ze gelijk in. Wetgevende arbeid is niet ieders roeping, opdracht, taak of hobby. Maar onder een
systeem van wet en recht te leven is daarentegen voor een ieder een niet te vermijden noodzakelijkheid.
Daarom is het van belang dat iedereen betrokken kan raken bij het werk van de wetgever, niet alleen en
uitsluitend de aanhangers van één religie.
Ook hier hebben de vrienden en de vriendinnen van de islam een alleraardigst tegenargument. ‘Wanneer
moslims gedwongen worden onder niet-islamitisch recht te leven, waarom is het dan verkeerd als wie geen
moslim is, eens gedwongen wordt onder islamitisch recht te leven? Uiteindelijk hebben moslims jaren lang
onder niet-islamitisch recht moeten leven, laten we het nu eens omdraaien.’ Hiertegen is weinig in te
brengen, behalve dat in een democratie moslims in hun rol van kiesgerechtigd burger desgewenst mee
kunnen doen bij de totstandkoming van dat niet-islamitische recht, en het omgekeerde uitgesloten is.
Er is nog één fout in de 95%-redenering van de Leidse hoogleraar niet aan de orde geweest, maar die fout is
misschien zelfs voor een Leidse hoogleraar te technisch-juridisch. Het islamitisch recht is wat in de boeken
wel een ‘studeerkamerrecht’ genoemd wordt. Het is van een grote consistentie en schoonheid, niemand zal
daaraan durven twijfelen, maar het is bedacht door geleerden in een studeerkamer, of in dit geval, in een
bijgebouw van de moskee. Het is niet op billijkheid getoetst in de dagelijkse gang van zaken in de
rechtszaal.
Dit is bezwaarlijk. Terwijl het recht van de staten in de vrije wereld gegroeid is uit de praktijk van de
rechtszaal, waar beide partijen zich wel zo’n beetje in de billijkheid van het systeem moeten kunnen vinden,
is de sharia uitsluitend gebaseerd op mooie en vrome theorieën, niet op de dagelijkse praktijk in de
rechtszaal van de afgelopen paar honderd jaar. De reële economische en dagelijkse belangen van de
gedaagde partijen vormen niet altijd een centraal of zelfs maar gewichtig punt van overweging. Het gaat de
islamitische wetgeleerden er vooral om het systeem systematisch te houden. De interne logica van het
systeem is primair. Dat heeft de prioriteit. Zeker ervaringsdeskundigen zullen zich door dit argument
aangesproken worden, maar aan de academie heeft het uiteraard weinig kans.
Tot slot nog een omstandigheid die zo tragisch is dat het bijna weer lachwekkend wordt. Stel dat het waar
zou zijn, van die 95%, wat dan? De chimpansee, de gorilla en de mens hebben voor 99% hetzelfde DNA. In
het gedrag en het uiterlijk maakt die ene procent zoals bekend nogal wat verschil. Het recht van NaziDuitsland en Nederland zijn waarschijnlijk voor meer dan 95% identiek. Maar in die 5% verschil zit nu net de
status van joden en homoseksuelen. Accepteren dus maar, dat recht van Nazi-Duitsland? Als vigerend recht
voor het Koninkrijk der Nederlanden anno 2010?
Het vijfde misverstand is de juridische kwaliteit van het systeem van de sharia. Behalve op een aantal
punten die glashelder maar naar ons gevoel onacceptabel zijn, zoals steniging, stokslagen, amputatie van
handen en/of voeten, onthoofding, en zo verder, zijn er (5) nog al wat mazen in de wetten van de islam. De
sharia is behalve voor een klein aantal veelvoorkomende zaken eigenlijk meer maas dan wet. Bijvoorbeeld
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brandstichting of overtredingen van de maximum snelheid blijven ongenoemd, of het zou moeten begrepen
worden onder vage termen als ‘schade berokkenen’.
Ook kent de sharia niet de mogelijkheid tot het oprichten van instellingen die te vergelijken zijn met onze
besloten of andere vennootschappen. Voor conflictoplossing in een gecompliceerde maatschappij is de
sharia eenvoudigweg ontoereikend. Ook hier moet de lezer genoegen nemen met een verwijzing naar de
handboeken. Die zijn zoals bij het onderwerp past gedetailleerd en uitgebreid. Het is niet mogelijk om zonder
de inhoud onrecht aan te doen, in kort bestek deze literatuur samen te vatten.
Het zesde misverstand luidt dat (6) deelinvoering van de sharia tot tevredenheid onder moslimse religieuze
leiders en hun onmiddellijke aanhang zal leiden. Dat is niet zo. Het gilde der wetgeleerden leert zijn aanhang
dat elke afwijking van de sharia bewijst dat de heerser in zijn kwaliteit van wetgever denkt het beter te weten
dan de Goddelijke Wetgever zelf – en dat levert een hard bewijs op tegen die heerser: hij is geen moslim, of
geen moslim meer. De ideologische achtergrond van de moordaanslag op Sadat in 1982 was gelegen in
deze overtuigingen.
In feite is het zo dat gedeeltelijke invoering van de sharia alleen maar de roep om verder invoering
aanwakkert. En het debat over de legitimiteit van het gezag van de regering is door deelinvoering op een
manier die niet is terug te draaien in het voordeel van de sharia-fanatici beslist. Als weinig sharia goed is, is
veel sharia beter. Een regering die vervolgens bewust afziet van verdere invoering van de sharia geeft
fanatici en religieuze leiders de ruimte om te stellen dat het gezag van de regering niet legitiem is omdat de
bewindslieden, en hun lakeien, vijanden van God zijn die Gods woord en wet afwijzen. Elke, ook de
geringste, afwijking van de sharia is voldoende om tot dat oordeel te komen. Geen enkele deeloplossing kan
de ware ijveraars tevreden stellen. God sluit immers geen compromissen met de Satan.
Het zevende misverstand over de sharia wordt door de vrienden en vriendinnen van de islam als positief
punt gepresenteerd. Volgens hen is (7) de sharia ‘zeer flexibel’, en bestaat ‘de’ sharia niet. Voor zo ver dit
juist is, is het bedreigend en gevaarlijk. Het is voor een burger nodig zo precies mogelijk te weten wat wel en
wat niet bij wet verboden is. Als een wet maar flexibel genoeg is, kan immers elke vorm van gedrag er onder
vallen. Dat maakt elke burger vogelvrij, en levert hem over aan de luimen van de mannen die het recht
hebben de wet beslissend te interpreteren. Alles wat iemand doet, bijvoorbeeld een speelgoedbeertje
‘Mohammed’ noemen, kan een halsmisdaad opleveren zonder dat de ‘misdadiger’ dat in redelijkheid
verwachten kon.
Dat er binnen de sharia over allerlei kleine kwesties meningsverschillen bestaan, wijst niet, zoals er wel eens
betoogd wordt, op de mildheid en wijsheid van de islam. Zulke meningsverschillen bestaan in elk
rechtssysteem; als het anders was, konden immers tegen elkaar procederende partijen niet beide een
rechtsgeleerde advocaat vinden. Over het geheel genomen is de sharia juist een monument van
overeenstemming. Sterker nog, overeenstemming is een van de ‘wortels’ van het sharia-recht.
Hans Jansen
Bovenstaande tekst is een fragment uit de tekst ‘Sharia en jihad versus vrijheid en vrede‘ (20 pagina’s),
opgenomen in de bundel: DE ISLAM - Kritische essays over een politieke religie – Wim van Rooy en Sam
van Rooy (red.). € 29,95 - 784 pagina’s - ISBN: 9789054877837

New Yorkse politie wil bodyscan van alle burgers
20-01-2012
De New Yorkse politie wil mobiele bodyscanners gaan inzetten waarmee het van
alle burgers ongevraagd een scan kan maken. Volgens politie-commissaris
Raymond Kelly moet het apparaat illegaal wapenbezit terugdringen. “De politie
heeft al het recht om individuen te stoppen van wie het een redelijk vermoeden
heeft, maar we moeten nog meer doen”, aldus Kelly tijdens zijn jaartoespraak.
Als onderdeel daarvan wordt er nu met het ministerie van Defensie
samengewerkt, om een handmatige bodyscanner te ontwikkelen. De
bodyscanner kan de straling of lichaamswarmte meten. De straling gaat niet
door metaal heen, waardoor agenten verborgen wapens kunnen zien. “We hopen de sensor te gebruiken
zodra het aan onze eisen voldoet”, aldus Kelly. Die hoopt dat de scanner straks op een afstand van meer
dan 25 meter is in te zetten.
Nachtmerrie
Bij burgerrechtenbewegingen is er angst dat de New Yorkse politie de nieuwe mogelijkheden zal misbruiken,
met name om minderheden lastig te vallen. “Dit nieuwe beleid is een nachtmerrie voor burgerrechten en
vrijheid en een schending van privacyrechten”, aldus Norman Siegel, voormalig directeur van de New York
Civil Liberties Union. In de VS mag de politie mensen alleen fouilleren als er een redelijk vermoeden op
verborgen wapenbezit is. Met de nieuwe technologie is het nog maar de vraag of de politie niet iedereen
gaat aanhouden die iets van metaal bij zich draagt, merkt Siegel op. Hij vindt dat de politie het gebruik moet
heroverwegen. www.security.nl
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EU vreest kettingreactie als Schotland zich afscheidt van Verenigd Koninkrijk
In 2014 mogelijk ook in Catalonië referendum over afscheiding - Experts denken dat er in Europa 10 nieuwe
landen bij kunnen komen
Alex Salmond, hoofd van de Schotse Nationalistische Partij en premier van de
Schotse deelregering, is vol vertrouwen dat de Schotten in 2014 voor
afscheiding van het Verenigd Koninkrijk zullen stemmen.
De steeds dieper in een financiële en economische crisis wegzinkende eurozone
dreigt het ergste nachtmerriescenario van de globalistische EU elite in gang te
zetten: de afscheiding en opsplitsing van bestaande lidstaten, waarmee het
uiteindelijke uiteenvallen van de huidige eurozone bezegeld wordt en de droom
van een 'Verenigde Staten van Europa' definitief de prullenbak in kan. Nu Schotland het plan om in 2014 een
referendum te houden over afscheiding van EU lid Groot Brittannië doorzet, wordt gevreesd dat
separatistische krachten in onder andere België, Italië en Spanje nieuwe pogingen zullen wagen om
onafhankelijkheid te verkrijgen. (1)
Zolang het economisch voor de wind ging en de bevolking steeds welvarender werd, waren de politici in
Europa in staat om zonder noemenswaardige weerstand ondemocratische besluiten te nemen die de
Europese landen verder integreerden, zoals het opheffen van de onderlinge grenzen en de invoering van
een gemeenschappelijke munt, de euro. Het uiteindelijke doel is altijd geweest -en is nog steeds- een
Verenigde Staten van Europa, met één centraal gezag in Brussel, één economisch en financieel beleid, één
buitenlands beleid, et cetera.
Motief: Noordzee olie inkomsten
Nu de crisis ondanks talloze topconferenties en in allerijl gesloten nieuwe verdragen maar niet weg wil gaan
en juist erger wordt, begint de weerstand onder Europese burgers tegen de aan hen opgelegde éénheid waar nu zelfs de Nederlandsche Bank kritiek op heeft geuit (5)- te groeien. In Schotland wijzen peilingen
weliswaar uit dat er nog geen meerderheid voor afscheiding van het Verenigd Koninkrijk is te vinden, maar
de Schotse Nationale Partij (SNP) is vol vertrouwen dat dit zal veranderen. De SNP beargumenteert dat het
grootste deel van de Britse Noordzee olie inkomsten rechtstreeks naar Londen vloeit en nauwelijks ten bate
komt van de Schotten.
De EU -toen nog de Europese Gemeenschap- had in 1985 één keer eerder te maken met een afscheiding,
toen Groenland zich afsplitste van Denemarken en daarmee de EG verliet. Volgens een London School of
Economics jurist zal Schotland bij afscheiding van Groot Brittannië een nieuw besluit moeten maken of het
bij de EU wil horen. Engeland en de andere Koninkrijksdelen blijven automatische bij de Europese Unie. De
SNP wil zich echter aansluiten bij Scandinavië (3), waar olieproducent Noorwegen eveneens geen lid is van
de EU en net als niet-EU land Zwitserland veel beter zijn welvaart heeft weten vast te houden als de landen
die de euro hebben ingevoerd.
Vlaanderen en Wallonië
In België, waar na een nieuw wereldrecord van maar liefst 541 dagen met de grootste moeite een nieuwe
regering kon worden gevormd, staan Vlamingen en Walen steeds onverzoenlijker tegenover elkaar. Ook hier
draait het met name om de economie en de financiële situatie. De Vlamingen hebben steeds minder zin om
permanent het armere Wallonië te moeten financieren en hebben massaal op de separatistische N-VA partij
gestemd. Desondanks werd de N-VA, de grootste partij in België, door de gevestigde orde uit de nieuwe
regering gehouden. Tevens groeit in Vlaanderen de weerzin tegen de van nature arrogante Walen, die in
hun Franstalige tv-programma's de Vlamingen voortdurend verketteren, zwart- en belachelijk maken (6).
Omdat België naast Griekenland en Italië het diepst in de schulden gestoken EU land is zou het VlaamsWaalse conflict, als België in de komende jaren zwaar getroffen wordt door de financiële crisis, verder op de
spits kunnen worden gedreven. De kredietbeoordelaars S&P en Moody's hebben onze zuiderburen
recentelijk niet voor niets afgewaardeerd. Wat er zal gebeuren als de Belgen hun staatsschulden niet langer
kunnen herfinancieren is onduidelijk, maar koning Albert zal dan hoogstwaarschijnlijk weinig meer kunnen
doen om zijn 'rijk' nog langer geforceerd bij elkaar te houden.
Catalonië
Ook in Spanje zijn cultuur- en welvaartsverschillen belangrijke redenen voor de separatistische bewegingen
in Baskenland en Catalonië. De Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft onlangs definitief de
gewapende strijd afgezworen. In het rijke Catalonië, dat al een tamelijke hoge mate van zelfstandigheid kent,
zijn vooral hoger opgeleide burgers in toenemende mate voor complete onafhankelijkheid van het zo gehate
Madrid. Net als de Schotten hopen separatistische partijen in 2014 een referendum over afscheiding van
Catalonië te kunnen houden.
Geteld, geteld, gewogen...
De door de globalistische elite gecontroleerde media besteden er nauwelijks aandacht aan, maar heel
Europa zit vol met dit soort (potentiële) crisishaarden. Experts constateerden zo'n 2,5 jaar geleden dat er in
de loop van de 21e eeuw nog eens 10 nieuwe landen op ons continent bij kunnen komen als gevolg van de
steeds sterker wordende separatistische krachten (4). Ook de opsplitsing van Tsjecho-Slowakije en het
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gewelddadig uiteenvallen van Joegoslavië laten zien dat geforceerde eenheid slechts zolang duurt als de
maag en portemonnee van de burger gevuld blijven. Zodra dat in gevaar komt is geen overheid meer in
staat om het onvermijdelijke nationalisme een halt toe te roepen, zelfs niet als hierbij grof geweld wordt
gebruikt. Net als destijds het uiteenvallen van de Sovjet Unie lijkt ook de Europese Unie door een grote
economische en financiële crisis hetzelfde lot te zullen moeten ondergaan. De Babylonische koning Belsazar
zag volgens het Bijbelboek Daniël een hand verschijnen die op een muur de woorden 'mene, mene tequel
ufarsin' schreef: geteld, geteld gewogen en te licht bevonden. Belsazar deed echter niets met deze
onheilspellende boodschap, wat uiteindelijk leidde tot zijn ondergang.
Lont in kruitvat
Zullen de eurofiele politici in Den Haag, die gewillig meewerken aan de totstandkoming van een Europese
transferunie, wél de spreekwoordelijke tekenen aan de wand willen zien en daar de juiste conclusies uit
trekken? Hopelijk begrijpen ze wat zij met het krampachtig vasthouden aan de Europese eenheidsdroom
dreigen te veroorzaken. Zo niet, dan steken ze samen met hun Europese collega's door nóg verdergaande
ondemocratische en door de burgers niet gewilde integratie de lont in het kruitvat, die de Unie op chaotische
en mogelijk gewelddadige wijze uit elkaar zal scheuren. De Europese politiek is immers veel te zwak
gebleken om dat proces, zodra het eenmaal in gang is gezet, nog te kunnen stoppen. (2)
Xander
(1) Deutsche Mittelstands Nachrichten , (2) Deutsche Mittelstands Nachrichten
(3) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (4) CL-Netz, (5) NU , (6) HRE

Eigenaar Atlanta Jewish Times suggereert aanslag op Obama om Israël te redden
President Obama leeft volgens Andrew Adler in 'Alice in Wonderland'.
De eigenaar van de Atlanta Jewish Times heeft in de VS de nodige opschudding
veroorzaakt door in een redactioneel commentaar te suggereren dat de Mossad
een moordaanslag op president Barack Obama zou moeten plegen om Israël te
redden van een nucleair bewapend Iran.
Volgens Andrew Adler leeft Obama in 'Alice in Wonderland' met zijn geloof dat
diplomatie Iran nog zou kunnen afhouden van een kernbom. Daarom vindt hij dat
Israël om zijn voortbestaan te garanderen moet overwegen om Obama uit te schakelen. Dit zou moeten
gebeuren door in Amerika woonachtige agenten van de Mossad. Na de moord op Obama zou de huidige
vice-president, Joe Biden, zijn plaats innemen die volgens Adler 'op krachtige wijze zal bevelen dat de VS de
joodse staat helpt zijn vijanden te vernietigen.'
Naast het uitschakelen van Obama zou de Israëlische premier Netanyahu nog twee andere opties hebben:
de islamitische terreurbewegingen Hamas en Hezbollah aanvallen, of de VS trotseren en niet langer de
Amerikanen gehoorzamen. Volgens Adler is de huidige regering in Washington namelijk bereid om 'Israël
een dodelijke kogel' te laten incasseren.
'Ja, u leest de derde optie goed. Beveel een aanslag op een president om het voortbestaan van Israël te
garanderen. Denk daar maar eens over na. Als ik al aan dit Tom Clancy-achtige scenario heb gedacht,
denkt u dan dat dit bijna onvoorstelbare idee niet in Israëls hoogste kringen is overwogen?', schreef Adler.
'Hoe ver zou u gaan om een volk van 7 miljoen mensen -zowel Joden, Christenen als Arabieren- te redden?
U moet net als ik echt geloven dat alle opties op tafel liggen.'
Zware kritiek en excuus
Joodse columnisten en organisaties uitten zware kritiek op het commentaar van Adler. De president van de
National Jewish Democratic Council, David Harris, noemde de column 'het toppunt van
onverantwoordelijkheid', 'walgelijk', en 'onaanvaardbaar'. 'Dit laat enkel zien hoe diep onze politieke
discussies zijn gezonken.' Dov Wilker, directeur van AJC Atlanta, noemde Adlers woorden 'ongelooflijk
schokkend'.
Na de storm van verontwaardiging bood Adler zijn excuses aan, maar dat nam de verontwaardiging van
Wilker niet weg. 'Hoewel we zijn verontschuldigingen accepteren staan wij echt versteld dat hij überhaupt
zoiets heeft kunnen schrijven. Hoe kon hij zo'n gestoord idee zelfs maar bedenken? De heer Adler moet
absoluut zijn excuses aanbieden aan president Obama, en ook aan de staat Israël en aan zijn lezers van de
joodse gemeenschap in Atlanta.'
Ook de Israëlische consul-generaal in het zuidoosten van de VS verklaarde 'geschokt' te zijn door Adlers
'krankzinnige' en 'immorele' suggesties. Gisteren verklaarde Adler 'zeer veel spijt te hebben. Ik wou dat ik er
helemaal niet over geschreven had.' Omdat bijna al zijn lezers eveneens zeer negatief reageerden beloofde
hij in de volgende editie een excuus te plaatsen.
Xander - (1) Ynet News
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Israël wil nu actie van Amerika tegen Iran
De Amerikaanse generaal Martin Dempsey verzekerde de Israëlische
president Shimon Peres deze week nog eens dat Amerika ondanks de
verschillen van inzicht de partner van Israël blijft.
De Israëlische premier Benyamin Netanyahu heeft de in Jeruzalem op bezoek
zijnde voorzitter van de Amerikaanse stafchefs van Defensie, generaal Martin
Dempsey, laten weten dat het nu de tijd is dat Amerika actie onderneemt tegen Iran. In tegenstelling tot
Washington zijn de Israëliërs ervan overtuigd dat Iran een kritieke grens heeft overschreden bij het
ontwikkelen van kernwapens, waardoor nieuwe, harde sancties tegen de Iraanse olie industrie onmiddellijk
zouden moeten worden ingesteld voordat deze geen enkele zin meer hebben.
Point of no return al in 2008
Generaal Dempsey kreeg van Netanyahu te horen dat Israël ervan overtuigd is dat Iran al in 2008 het
technologische 'point of no return' heeft bereikt. Het vorige hoofd van de Israëlische militaire inlichtingendienst, generaal-majoor Asher Yadlin, schreef afgelopen week dan ook dat Iran niet meer afhankelijk is van
het winnen van extra tijd, maar slechts één besluit af is van de bouw van een kernbom. Volgens Yadlin
hebben zowel de Amerikaanse als Israëlische regeringen de afgelopen vier jaar doelbewust valse informatie
naar buiten gebracht waaruit zou blijken dat Iran nog niet zover is. Daarom kan zelfs een olie embargo het
omstreden kernwapenprogramma van de islamitische republiek niet langer stoppen of zelfs maar vertragen.
Olie embargo heeft nauwelijks effect
De meest recente informatie uit Azië laat overduidelijk zien dat het Amerikaans-Europese dreigement met
een olie embargo nauwelijks effect heeft gehad. Zo is er geen enkele aanwijzing dat China, Japan, Zuid
Korea, India, Turkije en de EU, die gezamenlijk 85% van de circa 2,5 miljoen dagelijks geproduceerde vaten
Iraanse olie opkopen, ook maar één order geheel of gedeeltelijk hebben geannuleerd. Weliswaar heeft
China, waar Iran dagelijks 550.000 vaten olie naar exporteert, zijn orders in januari naar 285.000 teruggeschroefd, maar dat was enkel omdat de Chinezen misbruik maakten van het embargo dreigement door te
proberen van Iran een lagere olieprijs te bedingen. China maakt immers keer op keer duidelijk dat het tegen
sancties en militaire dreigementen is. Niettemin lieten de Chinezen bij monde van professor Xia Ming,
werkzaam aan de Nationale Defensie Universiteit, al in november 2011 weten dat China om Iran te beschermen niet zal aarzelen de Derde Wereldoorlog te beginnen (2). De EU houdt aanstaande maandag een
speciale vergadering over een eventueel olie embargo. Afgelopen week slaagden de Europeanen er niet in
overeenstemming te bereiken over het terugschroeven van de 450.000 vaten die dagelijks uit Iran worden
geïmporteerd. Vooral Griekenland (25%), Italië (13%) en Spanje (10%) halen veel olie uit Iran. Andere
landen, zoals Japan en Zuid Korea, hebben weliswaar mondeling steun aan de sancties beloofd, maar
wachten vooralsnog af wat China en India -de belangrijkste kopers van Iraanse olie- gaan doen. De Indiase
minister van Buitenlandse Zaken Ranjan Mathai verklaarde afgelopen week al dat het niet zal meewerken
aan de sancties, en ook Turkije blijft het normale aantal olievaten (200.000 per dag) uit Iran importeren.
Israël weigert toezegging
Wijzend op deze feiten beargumenteerde Netanyahu tegenover generaal Dempsey dat een Amerikaans olie
embargo dus niet of nauwelijks van invloed zal zijn op Iran. Door te benadrukken dat er geen tijd meer te
verliezen is onderstreepte Netanyahu nogmaals zijn weigering de Amerikaanse regering te beloven dat
Israël niet op eigen houtje Iran zal aanvallen. Obama belde afgelopen donderdag de Israëlische premier
speciaal op om die toezegging alsnog te krijgen, maar in plaats daarvan annuleerde Netanyahu de in april
geplande grootste gezamenlijke militaire oefening met de VS ooit. Israël is namelijk bang dat de duizenden
Amerikaanse soldaten in Israël een obstakel zullen zijn als besloten wordt om zonder hulp van de VS Iran
aan te vallen (3).
Rookgordijn - Wereldoorlog
De afgelopen maanden worden er in de -zowel reguliere als alternatieve- media doelbewust rookgordijnen
opgetrokken ten aanzien van het Iraanse nucleaire programma en een eventuele militaire aanval. Het ene
moment zeggen hoge Amerikaanse, Israëlische en Europese officials dat een Iraanse kernbom de grootste
bedreiging voor de wereldvrede is, het andere moment beweren dezelfde personen dat Iran helemaal geen
kernbom wil bouwen. Iran werkt zelf driftig mee door continu olie op het vuur te gooien, vervolgens weer een
opening voor onderhandelingen te geven, om die deur even later weer keihard dicht te gooien.
Volgers van zowel de gevestigde als de alternatieve media dienen dan ook te beseffen dat alle partijen bij
deze mediastrijd betrokken zijn en de publieke wereldopinie aan hun kant proberen te krijgen. Bronnen en
sites die u enkel een zwart/wit en goed/fout verhaal voorhouden zouden dan ook gewantrouwd moeten
worden; de waarheid is dat zowel Iran, Israël als de verschillende wereldmachten handelen uit puur
eigenbelang, zeker nu vrijwel ieder land in meer of mindere mate getroffen is door de wereldwijde financiële
en economische crisis. In de jaren '30 en '40 van de vorige eeuw resulteerde een vergelijkbare crisis
uiteindelijk in een Wereldoorlog; helaas zijn er inmiddels zó veel parallellen met die periode, dat een nieuwe
Wereldoorlog steeds minder onwaarschijnlijk wordt.
Xander - (1) DEBKA , (2) Zero Hedge / NTDTV (YouTube), (3) DEBKA
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Geneesmiddel met ingebedde microchips - start verkoop in Groot-Brittannië
Een pleister op de huid zal een signaal oppikken als een tablet is doorgeslikt en verbindt dit met een
smartphone.
Overal zie je dingen verschijnen, die momenteel worden ingebed met microchips. Dit alles wordt gedaan om
ons denken voor te bereiden, en ons alvast te laten wennen aan het idee van microchips die zullen omgaan
met de verschillende aspecten van ons dagelijks leven…. Waarom?
Zodat wanneer de antichrist (wereldleider) binnenkort opstaat, de mensen al mentaal geconditioneerd zijn
om het onderhuidse merkteken, in de bijbel genoemd, te accepteren en uiteindelijk te ontvangen. Neem het
echter niet!
“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een
merkteken gegeven wordt in hun rechterhand of in hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen,
dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.” Openb. 13:16,17
Van The Daily Mail UK
Slimme (smart) pillen die patiënten en hun artsen vertellen of medicatie correct is
ingenomen, staan op het punt verkocht te worden in Groot-Brittannië. Patiënten
nemen hun medicijnen, samen met een extra tablet met een kleine eetbare
sensor, die informatie naar een ontvanger in de vorm van een pleister, gedragen
op de schouder of arm, terugstuurt.
Deze traceert de medicijnen die werden ingenomen en de dosis, maar
controleert ook op de hartslag en de lichaamstemperatuur. Het waarschuwt ook
wanneer een patiënt de volgende dosis moet innemen en registreert of de
patiënt goed slaapt en of hij of zij voldoende beweging neemt.
Alle informatie wordt gedownload naar een computer of smartphone die kan worden gebruikt door de patiënt
en zijn arts. In het bijzonder oudere patiënten moeten onthouden dat zij tot vijf of meer verschillende pillen
per keer, drie maal daags, moeten slikken voor problemen als hart- en vaatziekten en diabetes.
Ongeveer de helft van de patiënten neemt zijn medicatie niet goed, wat betekent dat ze er niet het volledige
voordeel van ondervinden.
Onder het Helius systeem van de smart pillen zouden ze de vijf medicijnen die ze nodig hebben telkens in
een blisterverpakking ontvangen. Het pakket zal dan ook het Helius tablet met een ingebedde sensor ter
grootte van een rijstkorrel bevatten. Deze is gemaakt van ingrediënten die met maagvloeistoffen reageren,
die een digitaal signaal afgeeft voor ongeveer vijf minuten, dat informatie naar de pleister stuurt over het feit
of de pillen wel zijn ingenomen en wanneer.
De informatie wordt vervolgens voor de patiënt en arts gedownload om te controleren of de medicatie correct
werd ingenomen. De geschatte kosten voor de NHS van ongebruikte medicijnen wordt geschat op bijna 400
miljoen dollar per jaar.
High Street keten Lloyds-farmacie heeft een deal gesloten met de Amerikaanse digitale zorgverlener
Proteus Biomedical om het systeem naar Engeland te brengen. Patiënten zullen in staat zijn om het
particulier te kopen voor ongeveer 50 dollar per maand vanaf september 2012. Maar Nick Pickles van de
burgerlijke vrijheden groep Big Brother Watch zei: "Deze technologie heeft enorme potentiële voordelen voor
de gezondheidszorg, maar het mag niet worden gebruikt ten koste van de privacy van de patiënt.”
Chip en pil proeven werden in het verleden reeds uitgevoerd, maar men denkt dat dit de eerste keer is dat
het ter beschikking wordt gesteld aan de consument om het te kunnen kopen. source – Daily Mail UK
RELATED ARTICLE: The Mark of the Beast
Bron: Nowtheendbegins.com - Vertaald: Marion - Posted: Biochip666.blogspot.com/ en Eindtijd.goedbegin.nl

Opmars kralenketting van menselijke asse
© ap
Bonhyang Company is aan een opmars bezig in Zuid-Korea. De firma specialiseert
zich in het omzetten van menselijke asse naar blauwachtige kralen. De kralen kunnen
vervolgens aan een ketting worden gehangen, waardoor de rouwenden hun dierbaren
steeds bij zich hebben. Dat schrijft de LA Times. “We slikken veel kritiek, maar ik vind
dit echt een hartverwarmend initiatief”, aldus de CEO van Bonhyang.
Na de crematie worden de stoffelijke resten verhit tot een temperatuur van 2.000
graden Celsius, waarna ze verglazen en verwerkt kunnen worden tot kralen. Omdat er
in het Aziatische land een nijpend tekort is aan begraafplaatsen, zocht Bonhyang naar
een andere manier om de doden te eren. Meer dan 1.000 klanten hebben inmiddels
een beroep gedaan op de firma. De prijs van een kralenketting? 900 dollar. (hlnsydney/dea)
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IBM: Innovaties die ons leven veranderen in 5 jaar – Vrijheid of Slavernij?
IBM Next 5 in 5: 2011
http://www.youtube.com/user/Heiscoming11#p/a/u/0/xxsT3fGNvNk
Geüpload door IBMLabs op 14 dec 2011
IBM onthult haar zesde jaarlijkse "Next 5 in 5" - een lijst van innovaties met de potentie om de manier
waarop mensen werken, leven en spelen te veranderen in de komende vijf jaar.
De “Volgende 5 in 5” is gebaseerd op markt- en maatschappelijke trends die worden verwacht, om ons
leven, evenals nieuwe technologieën van IBM Labs over de hele wereld te transformeren, hetgeen deze
innovaties mogelijk maken.
U zult in staat zijn om de energie voor je huis zelf te maken, je zult nooit meer een wachtwoord nodig
hebben, gedachtenlezen zal niet langer science fiction zijn, de digitale kloof zal ophouden te bestaan en
ongewenste e-mail zal veranderen in mail met voorrang.
‘Bij IBM overbruggen we de kloof tussen science fiction en science werkelijkheid op een dagelijkse basis.’
Hier zijn de vijf technologieën die de toekomst zullen bepalen:
Energie van mensen komt tot leven
Alles dat beweegt of warmte produceert, heeft het potentieel om energie te
creëren, die kan worden opgevangen. Wandelen. Joggen. Fietsen. De warmte
van je computer. Zelfs het water dat door je leidingen stroomt….
U zult nooit meer een password nodig hebben
Je ‘biologische make-up’ is de sleutel tot je individuele identiteit, en binnenkort
zal het de sleutel tot het beveiligen zijn.
Je zult het niet meer nodig hebben om meerdere wachtwoorden te onthouden
voor verschillende log-ins. Stel je voor dat je in staat zult zijn naar een
pinautomaat te lopen en op een veilige manier geld op te nemen door simpelweg
je naam te spreken, of te zoeken naar een kleine sensor die de unieke patronen
in het netvlies van je oog kunnen herkennen.
Biometrische gegevens - gezichtsherkenning, irisscans en spraakbestanden - zullen worden samengesteld
door middel van software om uw DNA unieke online wachtwoord op te bouwen.
Gedachten lezen geen science fiction meer
Van Houdini tot Skywalker tot X-Men was gedachten lezen slechts "wensend denken" voor science fiction
fans voor tientallen jaren, maar hun wens zou binnenkort kunnen uitkomen…
IBM-wetenschappers behoren tot degenen die onderzoeken hoe u uw hersenen
kunt koppelen aan uw apparaten, zoals een computer of een smart Phone. Als je
slechts hoeft te denken aan iemand op te bellen, gebeurt het. Of je kunt de
cursor op een computerscherm slechts verplaatsen door er aan te denken over
waarnaar je het wilt verplaatsen.
De digitale kloof zal ophouden te bestaan
In onze mondiale samenleving worden groei en welvaart van de economieën in
toenemende mate bepaald door de mate van toegang tot informatie. En binnen vijf jaar zal de kloof tussen
informatie bezit en het niet bezitten ervan aanzienlijk klein worden als gevolg van ontwikkelingen in de
mobiele technologie.
Ongewenste e-mail zal e-mail met voorrang worden
Denk na over hoe vaak we overspoeld worden met advertenties die we als
irrelevant of ongewenst beschouwen. Het zal niet lang meer op die manier
gaan…
Binnen vijf jaar kan ongevraagde reclame zo persoonlijk en relevant aanvoelen,
dat het lijkt of spam dood is. Tegelijkertijd zullen spamfilters zo secuur zijn, dat je
nooit meer lastiggevallen wordt door ongewenste verkooppraatjes.
Stel je voor: tickets voor je favoriete band worden in de wacht gezet voor het moment dat ze beschikbaar
komen, op die ene avond in de week dat je vrij hebt. Door de directe persoonlijke waarschuwingen zul je in
staat zijn om direct kaartjes te kopen vanaf je mobiele apparaat. Of stel je voor dat de kennisgeving van een
sneeuwstorm op het punt staat je reisplannen te beïnvloeden, en je je vlucht zou willen wijzigen?
Een blik in de zeer nabije toekomst met IBM
Draai alle informatie die je hier hebt gehoord nu eens 180 graden om….
Apparaten besturen door er aan te denken?
Draai dat eens om…. Apparaten die JOU gaan besturen!
De ultieme vorm van slavernij
Je bent straks nergens meer veilig, zelfs niet in je eigen hersenpan. Dan ben je geen mens meer met een
VRIJE WIL. Uiteraard, ze brengen het als een vooruitgang, een bevrijding…. Maar in werkelijkheid is alle
technologie bedoeld om je tot slaaf te maken. Hoe gevaarlijk is de wereld die er nu aankomt? Is er nog
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hoop? Ja er is hoop! Jezus heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan uit de dood en leeft. Straks komt Hij
terug om de aarde te oordelen en wordt alles goed. Bereid je daarom voor en maak de juiste keuze.
Zie ook: EU gaat cash geld vanaf 2012 stap voor stap verbieden:
Xandernieuws.punt.nl/?id=650785&r=1&tbl_archief=&
Bron: IBM.com en Eindtijd-update.blogspot.com - Vertaald: Marion
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
'Chimerische' apen gecreëerd van de cellen van ZES verschillende dieren
Wetenschappelijke ‘doorbraken’
• Apen gemaakt van genetisch materiaal van zes dieren
• ‘Zal onderzoek helpen naar stamcellen en vruchtbaarheid’, zeggen
wetenschappers
• Onderzoek 'zeer verontrustend', zeggen de dierenrechten organisaties - en zal
lijden veroorzaken
Roku en Hex zijn 's werelds eerste Chimerische apen, gemaakt met genetisch materiaal van zes ‘ouders’.
Maar hun geboorte heeft geleid tot een ethische storm: critici die wetenschappers beschuldigen van het
geen rekening houden met het welzijn van de dieren.
Wetenschappers aan de Oregon Primate Centre hebben apen gecreëerd die ieder een cocktail van cellen
van andere embryo's bevatten. Wetenschappers zeggen dat ze zodoende het onderzoek naar stamcellen
helpen - maar dierenactivisten zijn geschokt.
Roku en Hex: vernoemd naar het vuurspuwende schepsel in de Griekse
mythologie, samengesteld uit delen van verschillende dieren, chimera’s zijn
organismen gecreëerd uit cellen van twee of meer genetisch verschillende
bronnen.
Tweeling Roku en Hex zijn dus gemaakt met genetisch materiaal van zes apen.
Onderzoekers van de Oregon Health and Science University in de VS wonnen
cellen van zes macaque embryo's en combineerden dit tot één embryo in een
laboratorium, om het vervolgens te implanteren in een surrogaat moeder aap.
De apen zijn gemaakt door het aan elkaar 'lijmen' van cellen van verschillende andere embryo's. Drie
mannelijke baby's werden geboren met behulp van dit proces – de tweeling Roku en Hex, en Chimero.
Echter, om dit stadium te bereiken, werd met tientallen meer embryo's geëxperimenteerd, en moest een
aantal surrogaat-zwangerschappen worden afgebroken!
De chimère apen lichamen bevatten zes verschillende soorten cellen - die verschillend DNA bevatten van
elke afzonderlijke biologische ‘ouder’. Hoewel veel muizen, een aantal konijnen, ratten en boerderijdieren
zijn geboren op deze manier, heeft niemand eerder chimerische apen gecreëerd.
De onderzoekers zeggen dat Roku en Hex gezond zijn en dat hun geboorte 'enorme' mogelijkheden voor de
wetenschap opent. Maar critici van het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Cell, zeggen dat technieken
als deze een hoge tol eisen van het dierenwelzijn en de vraag opwerpen, wat voor soort experimenten de
apen in de toekomst zullen moeten ondergaan….
De Britse Unie voor de Afschaffing van Vivisectie (BUAV) noemde het onderzoek 'zeer verontrustend'. Dr.
Jarrod Bailey, wetenschappelijk adviseur van de organisatie, zei: "Het gebruik van dergelijke zeer bewuste
dierenonderzoeken roept enorme ethische problemen op, en legt een zware last op hun welzijn, resulterend
in ernstig lijden van vele dieren”.
“Zo weinig genetisch gemodificeerde dieren tonen de 'gewenste' kenmerken, velen zullen worden gedood
nog voordat een onderzoek kan plaatsvinden, terwijl anderen zullen sterven aan ernstige misvormingen,
veroorzaakt door de genetische modificaties".
Zie ook:
News.com.au/technology/sci-tech/hybrid-sharks-found-in-australian-waters
‘Super soldier’ Ants created at McGill
News.nationalpost.com/2012/01/06/super-solider-ants-created-at-mcgill
Beastly Fish Bites Off Men's Testicles
Beforeitsnews.com/story/1563/694/Beastly_Fish_Bites_Off_Mens_Testicles.html
‘Beestachtige’ vis met mensentanden?
Parasiet verandert miljoenen Bijen in zombies
Hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/Parasiet-verandert-miljoenen-bijenin-zombies
Bron: Dailymail.co.uk
Vertaald: Marion
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Ratingsbureau: Europa en Amerika niet langer kredietwaardig, inflatie volgt
'Eurozone in huidige vorm niet overeind te houden'- Duitsers en Nederlanders gaan fors betalen voor veel te
hoge schulden Zuid Europa
De werkelijke schuldenlast van alle industrielanden ('onder
water') is véél hoger dan het door politici en media
gehanteerde percentage van enkel de overheidsschulden.
Voor de topman van de minder bekende, maar enige als
onafhankelijk beschouwde Amerikaanse kredietbeoordelaar
Egan Jones is het glashelder waarom Europa en Amerika in
een diepe financiële crisis verkeren: ze hebben de afgelopen
jaren véél te hoge schulden gemaakt en de banken hebben dit
door 'domme kredietverstrekkingen' mogelijk gemaakt. Op
eigen kracht komen zowel de Amerikanen en Europeanen hier
niet meer uit. Het enige wat ze nog kunnen doen en al aan het
doen zijn is het monetariseren van hun enorme schulden. Kortom: ongelimiteerd geld bijdrukken, waarmee
de schuldenberg -maar ook het spaargeld en de koopkracht van de burgers- door inflatie flink wordt
verlaagd.
Alle landen hebben veel te hoge schulden
Sean Egan noemt het gepraat in Europa over een mogelijke 'besmetting' door de Griekse crisis een fabeltje.
'Dat is een denkfout. Dat is hetzelfde zeggen als: een stad gaat failliet, dus moet ook de provincie en daarna
het hele land failliet gaan... Het probleem is dat alle landen in Europa de afgelopen jaren veel te veel
schulden hebben gemaakt. Hetzelfde geldt voor de VS en Japan. We hebben nu een historisch unieke
situatie, namelijk dat alle belangrijke industrielanden ter wereld tegelijkertijd niet meer kredietwaardig zijn.
Dat is onbekend vaarwater. Niemand weet wat er nu gaat gebeuren.'
Het grote probleem is dat de politici op hun talloze topbijeenkomsten wel met allerlei oplossingen kunnen
komen, maar dat de grote institutionele beleggers wereldwijd hun vertrouwen in staatsobligaties hebben
verloren. 'De belangrijkste landen hebben allemaal veel te veel schulden,' aldus Etan. 'Waarom zouden
beleggers hun geld in landen steken als ze niet weten hoe die landen er morgen voor staan?' Alleen al de
discussie over een Griekse schuldenkwijtschelding heeft een 'afschrikkende werking' op beleggers.
Portugal, Italië, Frankrijk en dan de rest
En het zal in de ogen van Etan beslist niet bij Griekenland blijven. Portugal zal in vergelijkbare problemen
terechtkomen en daarna de rest van Europa. 'De schulden van Italië zullen gaan toenemen en voor Frankrijk
valt te verwachten dat de verhouding tussen de schulden en het BNP zal verslechteren. En dat terwijl geen
van deze landen in 2012 economische groei kan overleggen.' Dit zal ernstige gevolgen hebben voor de hele
eurozone: 'De eurozone is in zijn huidige vorm niet overeind te houden. Het moet óf een losser, óf een vaster
economisch verband worden. Dat is een politieke beslissing, en ik geloof niet dat de politiek in Europa de
kracht heeft om een nauwere economische unie te vormen.'
Domme kredietverstrekking
De huidige diepe crisis is vooral ontstaan omdat de banken 'domme kredieten' hebben verstrekt. 'Natuurlijk
had men Griekenland nooit zoveel kredieten moeten geven. De banken hebben massaal slechte kredieten
verstrekt. Dat geldt voor Europa maar net zo goed voor de VS.' De Westerse overheden hebben volgens
Etan dan ook nog maar één optie over: 'De landen zullen het bijdrukken van geld versnellen. Dat zien we in
de VS, waar de volgende geldvergroting (Quantitative Easing 3) slechts een kwestie van tijd is. En we zien
het in Europa, waar de ECB natuurlijk al met geld bijdrukken is begonnen.'
Kredietwaardigheid wordt nog zwakker
Op de korte termijn lijkt dit een oplossing te zijn, maar op de lange termijn 'zal de kredietwaardigheid van de
schuldenlanden daardoor niet sterker, maar nog zwakker worden.' Egan is vooral verbijsterd dat de ECB
kredieten tegen steeds slechtere onderpanden verleent: 'Daarbij overtreden ze duidelijk hun eigen regels.
Vroeger konden alleen eersteklas banken tegen eersteklas onderpanden kredieten krijgen.'
Egan verwacht dat Europa 'rond de 2,5 biljoen euro vers kapitaal nodig heeft om door de crisis te komen.' Dit
enorme bedrag zal via de centrale banken in de markt worden gepompt. 'Dit zal leiden tot een afwaardering
van de euro als gemeenschappelijke munt.'
Europa wacht hoge inflatie
Duitsland is volgens de kredietbeoordelaar nog steeds het sterkste land van Europa. Toch hebben ook de
Duitsers problemen. Zo is het probleem bij de Commerzbank -ondanks alle geruststellende verklaringennog steeds niet opgelost. Daarnaast gelooft Egan dat de Duitsers uiteindelijk garant zullen moeten staan
voor de redding van heel Europa. 'Duitsland heeft een sterke economie en een hoge spaarquote. De kosten
van de redding van de euro zullen de economie treffen, ook als deze voor korte tijd profiteert van een
zwakkere euro. En natuurlijk zullen de Duitse spaarders getroffen worden door inflatie.' En wat voor de
Duitsers geldt, geldt ook voor de andere belangrijkste twee overgebleven AAA landen: Nederland en
Finland.
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Er zijn volgens Etan inmiddels 'duidelijke bewijzen' dat Europa inderdaad te maken zal krijgen met hoge
inflatie. Daarom is de euro wat hem betreft 'een onzekere munt.' Er zijn drie valuta die hij wél zeker acht: 'De
Canadese dollar, de Australische dollar en de Singapore-dollar.'
Egan noemt niet de dollar van zijn eigen land: de Verenigde Staten. Daarmee versterkt hij zijn reputatie als
onafhankelijke kredietbeoordelaar, die enkel op het belang van beleggers en investeerders let en geen
politiek gekleurde besluiten neemt zoals de bekende ratingsbureaus S&P's, Moody's, Fitch en ongetwijfeld
ook de dit jaar nog op te richten Europese kredietbeoordelaar. (1)
Italië eist nieuwe miljarden van Duitsland en Nederland
De Italiaanse Goldman Sachs premier Mario Monti pleit inmiddels voor een nieuwe verdubbeling van het
Europese noodfonds naar 1 biljoen euro. Waar dit geld vandaan moet komen? Van de enkele nog
overgebleven AAA landen, dus met name Duitsland en Nederland. Monti vindt dat Italië genoeg heeft
bezuinigd en dat het land daarom recht heeft op nieuwe miljarden uit Noord Europa.
'Wij hebben offers gebracht. Daarom moet ons financiële verlichting worden verleend, en dat kan alleen door
lagere rente voor onze staatsleningen,' aldus Monti. Hij dreigt er zelfs mee dat de Duitsers -en met hen
automatisch de Nederlanders- 'een zware terugslag' zullen krijgen als zij niet meewerken aan het op één
hoop gooien van alle Europese schulden door de invoering van eurobonds (2).
Met andere woorden: het is nu al zover gekomen dat de tot over hun oren in de schulden gestoken Zuid
Europese lidstaten permanente financiële hulp van met name Duitsland en Nederland eisen. En waarvoor?
Om bijvoorbeeld de exorbitante salarissen van de Italiaanse parlementariërs en hun adviseurs te kunnen
blijven betalen. Zo verdient de stenograaf van het Italiaanse parlement ongeveer net zoveel als de koning
van Spanje (ca. 290.000 euro bruto per jaar). En wat dacht u van de pensioenleeftijd van 53 (!) jaar voor
parlementaire adviseurs en een bruto pensioenuitkering van jaarlijks 300.000 euro... (3)
Xander - (1) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (2) Deutsche Mittelstands Nachrichten,
(3) Deutsche Mittelstands Nachrichten

Nieuwste ‘pre-crime’ tech: Rood licht om misdaad verdachten te markeren
Verdacht uitziende personen moeten voortaan oppassen in het
plaatsje East Orange in de staat New Jersey. Hier zet de plaatselijke
politie rode lampen in om mensen, die mogelijk op het punt staan
een misdaad te begaan, te beschijnen en ze zo zichtbaar te
markeren voor iedereen op straat.
Het is een zogeheten ‘precrime’-methode om misdaad te
voorkomen. Politieagenten op afstand houden de straten in de gaten
en zodra ze een verdacht persoon zien, beschijnen ze hem of haar.
Het maakt deel uit van een preventie strategie om de stad, die
vroeger hoog scoorde in de misdaadindex, steeds veiliger te maken. De vraag is alleen of het juist is om
iemand te markeren als verdachte, nog vóór dat hij of zij maar iets misdadigs heeft gedaan.
Bekijk de reportage van persbureau AP over deze nieuwe politietechniek:
Red Lights Newest 'Precrime' Technique
Youtube.com/watch?v=aebHqLvYjM8&feature=player_embedded
Big Brother is watching You
Surveillance van onze samenleving is overal en zal met de tijd nog meer
toenemen. Als gevangenis populaties blijven groeien, zal hemelhoog
stijgende misdaad en wetteloosheid de steden teisteren, en zal
terrorisme op de super hightech toer gaan.
De nadruk op bestrijding van criminaliteit zal ongetwijfeld meer
verschuiven naar de arena van preventie en controle. Camera's,
afluisterpraktijken, digitale berichten onderscheppen, drones die
overvliegen, luchtschepen en satellieten zullen de planeet verzadigen.
Bron: Theextinctionprotocol.wordpress.com en Nrc.nl
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Iraanse official na EU olie embargo: Straat van Hormuz gaat nu zeker dicht
Oud directeur CIA pleit voor aanval op Iraanse Revolutionaire Garde - India omzeilt sancties door met goud
te betalen voor Iraanse olie, China volgt
De Iraanse propagandakanalen vertonen met de regelmaat van de klok beelden
van militaire oefeningen, waaruit moet blijken dat het land volledig is voorbereid
op een aanval.
Volgens het Iraanse persbureau Fars heeft een regeringsofficial gezegd dat de
Straat van Hormuz beslist zal worden gesloten als de EU het vandaag
aangekondigde olie embargo daadwerkelijk uitvoert (1). De Europese sancties
zijn bedoeld om het land weer aan de onderhandelingstafel over zijn nucleaire programma te krijgen. De VS
heeft inmiddels het vliegdekschip USS Abraham Lincoln door de Straat van Hormuz gestuurd, als duidelijk
signaal dat een blokkade niet zal worden getolereerd. Rusland waarschuwde echter opnieuw tegen een
militaire aanval, die volgens Moskou een 'kettingreactie' met 'zeer ernstige gevolgen' voor het Midden
Oosten en mogelijk zelfs de hele wereld zal hebben.
De EU, die circa 20% van de Iraanse olie opkoopt, besloot vandaag dat de lidstaten geen nieuwe
oliecontracten met Iran mogen afsluiten. Bestaande contracten, die lopen tot juli, mogen echter nog worden
nagekomen (2). Russia Today constateert dat de Europese sancties juist precies de 'chaos in het Midden
Oosten' dreigen te veroorzaken die officieel met behulp van sancties moet worden voorkomen. De
Israëlische premier Netanyahu noemde het besluit van de EU echter een 'stap in de goede richting' om te
voorkomen dat Iran doorgaat met het ontwikkelen van kernwapens (3).
India en China: goud voor Iraanse olie
India heeft vandaag besloten om de sancties te omzeilen door de Iraanse olie importen met goud te gaan
betalen in plaats van met dollars. Volgens bronnen zal China op korte termijn hetzelfde besluit nemen. Beide
landen zijn goed voor de afname van 40% van de olie export van Iran. Vorige week kondigde ook Turkije
aan dat het zich niet zal houden aan de aangekondigde Amerikaanse en Europese sancties (8). Afgelopen
zaterdag berichtten we al dat Iran behalve met India en China ook met Rusland afspraken heeft gemaakt
over het loslaten van de Amerikaanse dollar in de onderlinge handel.
Amerikaans vliegdekschip door Straat van Hormuz
Drie weken nadat Iran dreigde actie te ondernemen als de VS opnieuw
marineschepen naar de Straat van Hormuz zou sturen is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham
Lincoln -vergezeld door Britse en Franse oorlogsschepen- zonder problemen door de uiterst belangrijke
waterweg gevaren. In maart zal het vliegdekschip USS Enterprise eveneens opstomen naar de Perzische
Golf.
Tegelijkertijd probeert Washington nog steeds via diplomatie Iran op andere gedachten te brengen. Obama
zond met dat doel een speciale afgevaardigde -volgens sommige bronnen mogelijk de Turkse minister van
Buitenlandse Zaken Davutoglu- naar Teheran (4).
'Ook aanval op Iraanse Revolutionaire Garde'
Ondertussen groeit in de VS het leger (oud) officials dat openlijk oproept tot een militaire aanval als Iran
inderdaad de Straat van Hormuz blokkeert of zich anderszins agressief opstelt. James Woolsey, ten tijde
van president Bill Clinton de directeur van de CIA, pleitte gisteren in een radio interview voor een aanval op
niet alleen de Iraanse nucleaire installaties, maar ook op de Revolutionaire Garde -die hij vergeleek met
Hitlers zwarthemden- en het Iraanse ruimte- en raketprogramma.
'In 1812 begonnen we om vergelijkbare reden een oorlog,' aldus Woolsey, die daarmee verwees naar de
Britse marineblokkade van de Oostkust van de VS. Woolsey vindt dat Amerika daarvoor vijf of meer
vliegdekschepen in de Indische Oceaan paraat moet houden, alsmede ook B1, B2 en B52 bommenwerpers
(5).
Rusland waarschuwt Westen opnieuw voor 'kettingreactie'
Vorige week waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov nogmaals tegen
een Westerse aanval op Iran en/of Syrië. Lavrov verklaarde dat Rusland alles zal doen om zo'n aanval tegen
te houden, omdat 'de gevolgen extreem ernstig' zullen zijn. 'Het zal een kettingreactie teweeg brengen
waarvan ik niet weet waar deze zal stoppen.' (6)
Een Russische krant schreef een week eerder dat de jaarlijkse oefeningen van het Russische leger in het
zuiden van het land speciaal gericht zullen zijn op scenario's die uitgaan van een Westers militair conflict met
Iran.
Ten aanzien van Syrië wenste Lavrov zich niet te verontschuldigen voor de recent bevestigde Russische
wapenleveranties aan het land. Sterker nog, hij beschuldigde het Westen van het leveren van wapens en
munitie aan de Syrische oppositie. Ook werd vandaag bekend dat Rusland 36 trainingsgevechtsvliegtuigen
aan Syrië gaat leveren (7).
Xander - (1) Russia Today, (2) The Guardian, (3) Ynet News, (4) DEBKA, (5) World Net Daily
(6) The Independent, (7) NU , (8) DEBKA
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Check-list voor een veilige vaccinatie
Belfort -group informeert - 21 januari 2012
In tegenstelling tot wat steeds weer gezegd wordt zijn wij geen anti-vaccinatiebeweging. Wij komen gewoon
op VOOR de waarheid, vrijheid en gezondheid. Dit geldt ook voor vaccinaties. We geven dan ook de raad
om vooraleer men zichzelf of zijn kind laat inenten vooral goed na te gaan of het vaccin veilig is. Stel
hierover dus vragen aan uw huisarts of de vaccinator van Kind&Gezin , CLB of het ziekenhuis .
Dit zijn de voornaamste ingrediënten van een vaccin en dus ook de aandachtspunten :
* het virus zelf :
Men beweert dat het verzwakt of geïnactiveerd is .
Ga goed na of dit het geval is en vraag desgewenst een garantie want er zijn veel gevallen bekend van
mensen die de ziekte kregen waartegen ze gevaccineerd werden
* de residuen :
Virussen worden gekweekt in een cultuur van cellen van dieren (ratten, honden, apen, kalveren, paarden,
enz. ) of zelfs van mensen ( cellen van foetussen worden gebruikt in zeker 24 courante vaccins ! )
Ga goed na of er geen vreemd DNA-materiaal in het vaccin zit en vraag desgewenst een garantie want dit
kan ongelofelijk veel schade veroorzaken .
* vreemde virussen :
Er kunnen ( al dan niet ‘per ongeluk’ … ) allerlei virussen in het vaccin zitten zoals het SV40- ( kan in poliovaccin zitten, veroorzaakt kanker en wordt genetisch doorgegeven), vogelgriep- , HIV- , hepatitis- of HPVvirus .
Ga goed na dat dit niet het geval is en vraag desgewenst een garantie want dit toelaten in je lichaam is
uiteraard een mogelijke oorzaak van ziekte.
* allerlei toevoegingen (adiuvantia ) :
In de vloeistof zitten allerlei chemische substanties . We vermelden hier de voornaamste
• Aluminum Hydroxide
• Formaldehyde
• Thimerosal-kwik
• Hydrogen
• benzethoniumchloride
• 2-fenoxyethanol
• fenol of hydroxybenzeen (tijdens WOII werden injecties met fenol in concentratiekampen gebruikt om op te
ruimen)
• Ammoniumsulfaat
• glycerine
• natriumboraat (of borax, het natrium-zout van boorzuur)
• polysorbaat 80
• hydrochlorisch zuur (of zoutzuur, beter bekend als E507)
• natriumhydroxide
• kaliumchloride
• mononatriumglutamaat (beter bekend als E621)
• Antibiotica: Neomycine, streptomycine, plymyxine B
• glutaraldehyde
• polyoxyethyleen (E431)
Ga goed na wat het effect van deze chemische producten op de gezondheid kan zijn en vraag desgewenst
een garantie. Besef hierbij :
• ook al gaat het om kleine hoeveelheden toch blijven de meeste in het lichaam aanwezig, soms levenslang
• ook al kunnen deze dingen ook in het voedsel zitten, toch is het effect bij rechtstreeks inspuiting in de
bloedbaan is helemaal anders en veel gevaarlijker
• ook al is het effect van één zo’n stof niet noodzakelijk nefast, men heeft niet nagegaan wat het cumulatief
effect is van al die stoffen en vooral al die keren
Tot slot nog twee belangrijke wenken :
1 ° vraag niet of het vaccin je effectief zal beschermen. Men zal bevestigen, maar er bestaat hiervoor geen
enkele wetenschappelijke en onafhankelijke studie en dit blijkt evenmin uit de feiten . Het is dus vooral een
‘geloofs’-kwestie …
2 ° ga wel na of je niet op een andere en meer natuurlijke manier je gezondheid kan beschermen of
versterken, bv. met degelijke voeding, zuiver water, vitaminen, enz.
Conclusie : als je hierover goed geïnformeerd bent en nagedacht hebt, dan ben je goed geplaatst om te
beslissen.
Als Belfort-group respecteren we deze keuze, maar vragen we ook dat de beslissing om niet te vaccineren
gerespecteerd wordt !
Met vriendelijke groet, Peter Vereecke
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COSTA CONCORDIA: Een ramp met de handtekening van de Illuminati
Geüpload door undercoveralien op 21 jan 2012
Mijn aandacht werd gevestigd op een reeks sinistere details van data, occulte nummers, synchroniciteit met
andere elementen die sterk wijzen naar een bloedoffer met de Illuminati handtekening. Na wat onderzoek
heb ik bij mezelf vele bewijzen geverifieerd, die aanduiden dat de ramp met de Costa Concordia een
geplande gebeurtenis was, dat naast de rituele doeleinden, tevens een rode vlag kan zijn voor een
aanstaande instorting in Europa.
e
Vrijdag de 13 januari – Mensen worden via de mainstream media voorgehouden dat het ongeluk met de
Concordia werd veroorzaakt door een menselijke fout. Maar vele sinistere details wijzen er op dat er opzet in
het spel was, of dat het schip zelfs geraakt kan zijn door een torpedo.
Waarom werd de passagiers verteld dat ze terug moesten gaan naar hun cabine, want ‘alles was onder
controle’… Waarom duurde het een uur voordat de kapitein via de operator het bevel tot evacuatie van het
schip gaf? Er zou een probleem met de elektriciteit van de generator zijn…
Let ook op het aantal dekken van de Costa Concordia, alle genaamd naar Europese landen, hetgeen niet
toevallig is en een rode vlag kan betekenen voor de naderende ineenstorting van Europa als onderdeel van
de agenda van de NWO.
Overeenkomsten tussen de Titanic en de Costa Concordia
Samenzweringstheoretici zagen ook de overeenkomsten tussen de ramp van de Concordia met die van de
Titanic, om precies te zijn: 99 jaar en 9 maanden geleden…
999 is 666 !
De Illuminati draaien immers alles om.
666 - Een nummer met een belangrijke duistere betekenis voor occulte aanbidders.
Naast bloedoffer rituelen, werden beide schepen door de Illuminati gebruikt als jokers voor hun doeleinden.
En een ander sterk bewijs dat de ramp met de Concordia een geplande gebeurtenis was, is dat toen het
schip begon te zinken, Celine Dion’s hit en Titanic theme song ‘My heart will go on’ werd afgespeeld volgens
de overlevenden.
Nog een sinister voorval: op het schip was het kleinkind van de oma aanwezig, die de ramp met de Titanic
100 jaar geleden had overleefd.
Er wordt geloofd dat het Vaticaan de meesterhand achter de ramp met de Titanic was, hetgeen ons nu wéér
brengt bij een verbazingwekkend detail van de katholieke geestelijkheid… Op Google maps kun je zien dat
de coördinaten van het Vaticaan op één perfecte lijn liggen met de coördinaten van de destijds gezonken
Titanic, en de zojuist gezonken Costa Concordia! Plus een ander vreemd nummer duikt op in de afstand
tussen de Concordia en de Titanic:
2,600 zeemijlen
Laten we eens teruggaan naar 7 augustus 2011, toen de ergste crash op de aandelenmarkt sinds 2008
plaatsvond, en die de eurocrisis markeert. De Dow Jones sloot met 266 punten, S&P met 33 punten ofwel
2.6%
33 is het nummer of een graad van de Vrijmetselarij
266 is het kabbalistische nummer van het aantal dagen tussen 15 januari en oktober 2011, bekend als
Hoshanna Rabbah – de zevende dag van Soekot.
In 2012 is de periode tussen 15 januari en 7 oktober precies 266 dagen - 38 weken, dat wil zeggen de 9
maanden van een zwangerschap bij de mens.
Deze periode wordt gerelateerd aan de Gog en Magog oorlog, welke verwacht wordt plaats te vinden in
2012. Een rode vlag gebeurtenis kan door de Illuminati getriggerd worden gedurende deze periode.
Sommige theoretici beweren dat de exacte datum 24 april 2012 zou kunnen zijn, omdat het de datum is, 266
dagen na de crash op 7 augustus 2011.
Enkele linken:
Jimstrutzin.hubpages.com/hub/Titanic-Conspiracy-and-the-Federal-Reserve
Titanicuniverse.com/the-titanic-conspiracy
Dailymail.co.uk/news/article-2088361/Costa-Concordia-Titanic-theme...
Guardian.co.uk/world/2012/jan/19/costa-concordia-captain-francesco...
Israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/10144
Coördinaten:
Costa Concordia wrak coördinaten: 42° 21' 55.25'' N, 10° 55' 17.04'' E
Titanic wrak coördinaten: 41°43' 37.20'' N, 49° 56' 53.70'' W
Vaticaan coördinaten: 41° 54' 8'' N, 12° 27' 23'' E
Zie ook:
EINDTIJDNIEUWS: Something very big will happen on Friday, April 13 ...
EINDTIJDNIEUWS: Costa Concordia gezonken - voorspeld in de ...
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Amerikaanse Pentagon is de ergste vervuiler op de Planeet
Niet alleen maken de oorlogen van de VS het leven van de Irakezen, Afghanen, Pakistanen..... onmogelijk,
niet alleen storten de exuberante kosten van deze oorlogen de wereld in een economische crisis, de militaire
operaties vernietigen ook het milieu. En als deze trend voortduurt, zal de militaire machine van de VS en
NATO het leven op deze planeet onmogelijk maken voor mensen en dieren.
Het Amerikaanse leger is verantwoordelijk voor de meest flagrante en wijdverspreide vervuiling van de
planeet, maar deze informatie en de bijbehorende documentatie wordt bijna nooit vermeld. Ondanks de
bewijzen wordt de milieu-impact van het Amerikaanse leger grotendeels doodgezwegen door de milieuorganisaties en was dit niet de focus van discussies over de voorgestelde beperkingen op de
milieuconferenties over klimaatverandering. Deze milieu-impact bestaat uit ongeremd gebruik van fossiele
brandstoffen, massale creatie van broeikasgassen, en het vrijkomen van radioactieve en chemische
contaminanten in de lucht, water en bodem.
De uitgebreide wereldwijde activiteiten van het Amerikaanse leger (oorlogen, interventies, en geheime
operaties over meer dan duizend bases over de hele wereld en zesduizend in de Verenigde Staten) worden
niet meegeteld bij de Amerikaanse uitstoot van broeikasgassen. Sara Flounders schrijft: "Het Pentagon is de
grootste institutionele gebruiker van aardolieproducten en energie in het algemeen. Toch is het Pentagon
vrijgesteld van alle internationale klimaatafspraken. "
In het verbruik door de Amerikaanse militairen van 320.000 vaten olie per dag, is de brandstof die wordt
verbruikt door de contractors, de gehuurde prive faciliteiten, of de productie van wapens, zelfs niet begrepen.
Het Amerikaanse leger is een belangrijke uitstoter van kooldioxide, een broeikasgas verantwoordelijk voor
de klimaatverandering. Steve Kretzmann, directeur van Oil Change International, meldt: "De oorlog in Irak
was verantwoordelijk voor minstens 141 miljoen ton kooldioxide-equivalent (MMTCO2e) vanaf maart 2003
tot en met december 2007. . . . Die uitstoot is meer dan wat meer dan 60 procent van alle landen uitstoten. .
. . Deze informatie is niet beschikbaar. . . omdat de militaire uitstoot in het buitenland vrijgesteld is van de
nationale rapportage-eisen onder de Amerikaanse wetgeving en het VN-Raamverdrag inzake
klimaatverandering. "
De Pentagon oorlogen in Irak en Afghanistan, haar geheime operaties in Pakistan, haar apparatuur op meer
dan 1.000 Amerikaanse bases over de hele wereld, haar 6.000 vestigingen in de VS; alle NAVO-operaties,
haar vliegdekschepen, straalvliegtuigen, het testen van wapens, training en verkoop worden niet opgenomen
in tellingen voor de Amerikaanse uitstoot van broeikasgassen en worden ook niet meegenomen in
onderhandelingen over de beperking van uitstoot van broeikasgassen.
Op 17 februari 2007 publiceerde Energy Bulletin gedetailleerder het olieverbruik van vliegtuigen van het
Pentagon, schepen, voertuigen en faciliteiten, die het Pentagon de op een-na grootste olie consument in de
wereld maakte. Op dat moment had de Amerikaanse marine 285 schepen en ongeveer 4000 vliegtuigen.
Het Amerikaanse leger had 28.000 gepantserde voertuigen, 140.000 High-Mobility Multipurpose Wheeled
voertuigen, meer dan 4.000 gevechtshelikopters, enkele honderden vliegtuigen met vaste vleugels en vloot
van 187.493 voertuigen. Tel daarbij ook nog 80 nucleaire onderzeeërs en vliegdekschepen, die radioactieve
vervuiling verspreiden en al hun andere voertuigen rijden op olie.
Zelfs volgens de rankings in het 2006 CIA World Factbook, verbruiken slechts 35 landen (van 210 in
de wereld) meer olie per dag dan het Pentagon.
Volgens Barry Sanders, auteur van The Green Zone zijn de milieukosten van de strijdkrachten van de
Verenigde Staten "de grootste aanslag op het milieu, op ons allen over de hele wereld. .."
Gedurende de lange geschiedenis van militaire voorbereidingen, operaties en oorlogen, werd het
Amerikaanse leger nooit verantwoordelijk gesteld voor de effecten van haar activiteiten op het milieu,
mensen of dieren. Tijdens de Kyoto-akkoorden onderhandelingen in december 1997 heeft de VS bij de
ondertekening geëist dat al haar militaire operaties wereldwijd, waaronder activiteiten in participatie met de
VN en de NAVO, worden vrijgesteld van metingen. Na het bereiken van deze overeenkomst, weigerde de
regering-Bush vervolgens om de akkoorden te ondertekenen en het Amerikaanse Congres nam een
uitdrukkelijke bepaling aan die garandeert dat het Amerikaanse leger vrijstelling bekomt van een
vermindering van het energieverbruik of meting van de uitstoot van broeikasgassen.
Dus, het Ministerie van Defensie is de grootste vervuiler ter wereld, en produceert meer gevaarlijk afval dan
de vijf grootste Amerikaanse chemische bedrijven samen. Verarmd uranium, petroleum, olie, pesticiden,
ontbladeringsmiddelen zoals Agent Orange, samen met de enorme hoeveelheden straling uit de
geproduceerde wapens, die worden getest en gebruikt, zijn slechts enkele van de verontreinigende stoffen,
waarmee het Amerikaanse leger het milieu besmet. De belangrijkste voorbeelden:
- Verarmd uranium: Tienduizenden kilo’s microdeeltjes van radioactief en hoog toxisch afval vervuilen het
Midden-Oosten, Centraal-Azië en de Balkan.
- In de VS geproduceerde landmijnen en clusterbommen verspreid over grote delen van Afrika, Azië, LatijnsAmerika en het Midden-Oosten zaaien nog steeds dood en verderf, zelfs nadat de oorlogen zijn
opgehouden.

Nieuwsbrief nr. 144 – 26 januari 2012 - pag. 75

- Vijfendertig jaar na de oorlog in Vietnam, is dioxinebesmetting driehonderd tot vierhonderd keer hoger dan
de 'veilige' niveaus, wat leidt tot ernstige aangeboren afwijkingen en kanker tot in de derde generatie van de
betrokkenen.
- Het Amerikaanse militaire beleid en de oorlogen in Irak hebben ernstige woestijnvorming van 90 procent
van het land veroorzaakt, en Irak is verplicht om meer dan 80 procent van zijn voedsel in te voeren.
- De militaire bases in de Verenigde Staten staan bovenaan de Superfund lijst van de meest vervuilde
plaatsen, en gevaarlijke stoffen zoals perchloraat en trichloorethyleen sijpelen in het drinkwater, grondwater
en bodem.
- Nucleaire wapentesten in het zuidwesten van Amerika en de Stille Zuidzee-eilanden hebben miljoenen
hectaren land en water besmet met straling, terwijl uranium de Navajo reservaten verontreinigen.
- Roestvaten chemicaliën en oplosmiddelen en miljoenen stuks munitie worden op een onveilige en
nonchalante manier achtergelaten door het Pentagon in bases over de hele wereld.
Ondertussen, alsof het Amerikaanse leger de wereld al niet genoeg heeft vervuild, is er een nieuw vijfjarig
strategisch plan van de Amerikaanse om zgn “de nationale veiligheid via de Noordpool te verdedigen”,
potentiële onderzeese rijkdommen te ontdekken en te exploiteren, en andere maritieme belangen te
behartigen, vooruitlopend op het afsmelten van de ijskappen van de Arctische oceaan. Dit plan voorziet
groeiende vlootoperaties, resource development, onderzoek, en toerisme, en zal
vorm geven aan verhoogd wereldwijd transport in de regio.
Bronnen:
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=16609
http://www.projectcensored.org/top-stories/articles/2-us-department-of-defenseis-the-worst-polluter-on-the-planet/
http://www.dewereldmorgen.be/blogs/dirkadriaensens/2011/12/29/amerikaansepentagon-de-ergste-vervuiler-op-de-planeet

Laat IK eens kijken of IK het snap...
Als U de grens van NOORD KOREA illegaal overschrijdt wordt U 12 JAAR in een werkkamp opgesloten.
Als U de IRAANSE grens illegaal overschrijdt wordt U vastgehouden voor onbepaalde tijd.
Als U de grens van AFGHANISTAN illegaal overschrijdt wordt U doodgeschoten.
Als U de grens van SAUDI ARABIË illegaal overschrijdt zult U worden opgesloten.
Als U de grens van CHINA illegaal overschrijdt wordt er nooit meer iets van U gehoord.
Als U de grens van VENEZUELA illegaal overschrijdt zult U worden gebrandmerkt als spion en je lot is
bezegeld.
Als U de grens van CUBA illegaal overschrijdt zult U -tot uw dood- in een politieke gevangenis worden
geworpen.
Als U de grens van Nederland illegaal overschrijdt dan krijg je:
* een Baan,
* een Rijbewijs,
* Sociale Verzekeringskaart,
* Bijstand,
* een Credit Card,
* Huurtoeslag óf een Lening voor het kopen van een Huis,
* Gratis Onderwijs,
* Gratis Gezondheidszorg,
* Miljoenen Euro’s aan Waarde voor het afdrukken van documenten en brochures in Uw eigen taal,
* het Recht op het voeren van de vlag van Uw land tijdens het protesteren, omdat je vindt dat je met niet
genoeg Respect wordt behandeld,
* en als je weer Remigreert (dus teruggaat naar je geboorteland) krijg je Levenslang, 470,- Euro per
maand.
Nee, IK wilde alleen maar kijken of IK het allemaal wel goed snapte.....
Je snapt er werkelijk niets van, maarrrrrr................... het is ook niet te snappen, gesnapt?
Bron: Agaaths-weblog.50plusser.nl
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'Temple at the Center of Time' auteur David Flynn overleden
Model van de joodse tempel ten tijde van koning Herodes. Volgens Flynn was de
tempel niet alleen het centrum van de Aarde, maar ook dat van ruimte en tijd.
David Flynn, ongetwijfeld één van de meest briljante en omstreden christelijke
researchers van deze tijd, is afgelopen zondag na een slopende ziekte op 49
jarige leeftijd overleden (1). In 2008 en 2009 hebben we in diverse artikelen
aandacht besteed aan Flynns spraakmakende boek 'Temple at the Center of Time', waarin hij het door hem
ontdekte Tijd=Afstandsprincipe onthulde. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden toonde Flynn het
bijzondere, tot op de centimeter nauwkeurige verband tussen de locatie van belangrijke gebeurtenissen in
zowel verleden als toekomst en hun afstand tot de voormalige Tempel in Jeruzalem aan. Tevens kwam
Flynn op basis van de studies van sir Isaac Newton, één van de grootste Bijbelwetenschappers ooit, tot de
conclusie dat in het jaar 2012 de allerlaatste in de Bijbel voorzegde fase van de eindtijd zou gaan beginnen.
'Temple at the Center of Time', waarin Flynn Newtons bijbelcodex ontcijferde, werd in 2008 in zijn categorie
een nr. 1 bestseller op Amazon.com. Isaac Newton, wereldwijd beroemd als grondlegger van de moderne
wiskunde, besteedde het grootste deel van zijn leven echter aan Bijbelonderzoek. Al meer dan 300 jaar
geleden kwam hij tot de conclusie dat de toen nog ver in de toekomst liggende wedergeboorte van de staat
Israël het begin zou zijn van de 'eindtijd', die ongeveer één generatie zou duren en zal worden afgesloten
met de letterlijke terugkeer van Jezus Christus.
2520
Flynn ontdekte dat de in de Bijbel genoemde profetische getallen en met name '2520' (2x 1260) niet
willekeurig gekozen zijn, maar een bijzondere relatie hebben met de locaties en afstanden op Aarde. Zo
bevindt de Tempelberg in Jeruzalem zich op exact 2520 voet boven zeeniveau en de berg Nebo, vanwaar
Mozes voor zijn overlijden het beloofde land mocht zien, op precies 25,20 mijl vanaf het Tempelplein. In het
apocriefe boek 2 Makkabeeën (tot 1885 nog deel uitmakend van de Engelse King James Bijbel) staat
overigens dat de profeet Jeremia de Ark van het Verbond in een grot in de berg Nebo heeft verborgen.
Israël
Het verband tussen het Tempelplein en de staat Israël is eveneens opmerkelijk. In 1799 verklaarde
Napoleon in Parijs dat er een joodse staat in Israël moest komen. De afstand tussen hartje Parijs (bij de
Notre Dame) en het Tempelplein in Jeruzalem is 1799 mijl. Israël werd uiteindelijk in 1948 opgericht na een
VN resolutie die destijds in Londen werd aangenomen. Net zoals in Parijs staat er in hartje Londen een
'mijlpaal' met daarom de exacte afstand in zeemijlen naar diverse plaatsen op de wereld. Afstand tot het
Tempelplein: 1948 mijl. In zijn boek geeft Flynn nog veel andere vergelijkbare voorbeelden.
666 en de islam
Flynn -daarbij gebruik makend van moderne satelliet gegevens- ontdekte ook het verband tussen het in het
Bijbelboek Openbaring genoemde getal van 'het Beest' -666- en de islam. De zwarte, voor de islam heilige
Ka'aba steen in Mekka blijkt zich namelijk -tot op de centimeter nauwkeurig- op 666 zeemijlen afstand van
het Tempelplein (exact: de plek waar ooit het heilige der Heiligen was) te bevinden. Ook Iran is verbonden
met '666': de profeet Daniël werd in zijn visioen over de eindtijd door een engel meegenomen naar de plaats
Susan (Daniël 8). Susan ligt in het huidige Iran en is eveneens exact 666 zeemijlen verwijderd van het
Tempelplein in Jeruzalem. Overigens is '666' in de islam juist een heilig, aan Allah verbonden getal.
Graancirkels
Net zo bijzonder is de relatie tussen het Tempelplein en de Avebury Cirkel, een megalitisch bouwwerk van
onbekende oorsprong in het Engelse graafschap Wiltshire. De eerste graancirkels werden in 1979
waargenomen in Wiltshire. De grens van het graafschap bevindt zich in een lijn van 33 graden op 1979
zeemijlen van het Tempelplein. Trekken we deze lijn 33,33 geominuten door dan komen we precies 33 mijl
verder op de andere grens van Wiltshire terecht, op 2012 zeemijlen van het voormalige heilige der Heiligen.
Wat graancirkels volgens Flynn met de oude joodse Tempel te maken hebben? Het heilige der Heiligen
werd volgens de Bijbel gebouwd op de plek van een voormalige (doorgaans cirkelvormige) graandorsvloer.
Nog steeds ontstaan de meeste graancirkels -waarvan velen zó complex zijn dat deze volgens experts
onmogelijk op natuurlijke wijze kunnen zijn ontstaan- in Wiltshire. Mede vanwege de afstand van 1979 2012 zeemijlen tot het Tempelplein (een periode van 33 jaar) trok Flynn op basis van het Tijd=Afstand
principe de conclusie dat 2012 een extreem belangrijk profetisch jaar zal worden. In 2009 stelde Flynn dan
ook dat 2012 óf het midden, óf het begin van de in de Bijbel voorzegde 'Grote Verdrukking' zal markeren.
1776, 2012 en UFO's
Bekend is dat de Illuminati / Vrijmetselaars machtselite veel waarde hecht aan bijzondere getallen en
datums. In onder andere de artikelenserie 'De opkomst van Apollyon' valt te lezen hoe ook collega
researcher Tom Horn ontdekte dat de top van de piramide op het in 1776 opgestelde Grote Zegel van de VS
duidelijk vooruit lijkt te wijzen naar het jaar 2012 als het 'jaar 1' van de Nieuwe Wereld Orde, waarin de
'Antichrist' zijn opwachting zal maken. David Flynn schreef diverse andere boeken en artikelen waarin hij
even opmerkelijke als bijzondere ontdekkingen aan het daglicht bracht. Zo stelde hij op grond van een groot
aantal feiten dat ook de op 8 juli 1947 nabij het Amerikaanse Roswell neergestorte UFO een verwijzing was
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naar bovennatuurlijke gebeurtenissen -mogelijk zelfs de publieke komst van UFO's / aliens naar de Aarde
(2), in het kader van 'de grote misleiding'- in het jaar 2012. Daarnaast ontdekte hij dat er in het Zuid
Amerikaanse Bolivia een enorm, honderden kilometers lang oeroud netwerk bestaat van kaarsrechte
patronen die lijken te wijzen dat hier ooit hoog intelligente wezens aan het werk zijn geweest (3).
Flynn zal helaas niet meer mogen meemaken of zijn eindtijd ontdekkingen, berekeningen, boeken, artikelen
en theorieën, die vrijwel zonder uitzondering op het jaar 2012 (en in ruimere zin op de periode 2012-2016)
wijzen, inderdaad kloppen.
Xander - (1) Watcher Forum / Retz Funeral, (2) Survivor Mall, (3) Raiders News Update

China, Japan, Rusland, Iran en India laten dollar los in onderlinge handel
Turkije versterkt banden met Iran, gaat handel in 3 jaar tijd verdubbelen - Ook forse problemen in Azië:
vastgoedzeepbel China en hyperinflatie Iran
Iedereen die nog steeds denkt dat het oude financiële systeem weer hersteld
wordt en de dollar nog tot in lengte van jaren zijn status als wereld reservemunt
zal houden heeft naar alle waarschijnlijk de economische headlines van de
laatste tijd over het hoofd gezien: 'Tweede en derde economie ter wereld (China
en Japan) gaan dollar mijden, beginnen handel in eigen valuta'; 'China en
Rusland laten dollar vallen in bilaterale handel'; 'China en Iran mijden dollar,
plannen olie ruilhandel systeem'; 'India en Japan tekenen nieuwe valuta overeenkomst van $ 15 miljard';
'Iran en Rusland vervangen in handel dollar door rial en roebel'.
Overeenkomst Iran en India
Vandaag blijkt Iran ook met India een overeenkomst te hebben gesloten om een deel van hun $ 12 miljard
grote jaarlijkse oliehandel in Indiase roepies te gaan afrekenen. India is de op drie na grootste olieverbruiker
ter wereld en importeert 12% van zijn benodigde olie uit Iran (zo'n 350.000 - 400.000 vaten per dag). In ruil
voor Iraanse olie gaat India meel, rijst en thee aan Iran leveren. Mede reden voor de overeenkomst tussen
de Iraanse centrale bank en een Indiase bank zijn de betalingsproblemen die Iran het afgelopen jaar
ondervindt die zijn ontstaan door de nieuwe sancties die Amerika heeft aangekondigd vanwege het Iraanse
nucleaire programma.
Japan, China, Rusland, India en Iran, landen die gezamenlijk het leeuwendeel van de productie in de wereld
voor hun rekening nemen en tevens de grootste exploitanten en producenten van energie zijn, hebben nu
stuk voor stuk onderlinge overeenkomsten gesloten om een begin te maken met het loslaten van de dollar
en de handel in hun eigen valuta te gaan afrekenen. Het ligt daarom in de lijn der verwachtingen dat deze
overeenkomsten op termijn multilateraal zullen worden en er in Azië dus het grootste economische blok ter
wereld ontstaat dat uiteindelijk niet langer de Amerikaanse dollar zal gebruiken.
Sancties treffen vooral VS en Europa zelf
Daarnaast lijkt er nog een land zich bij het Aziatische blok aan te sluiten: Turkije. De Turken sloten afgelopen
week een overeenkomst met Iran om de onderlinge handel de komende 3 jaar te gaan verdubbelen en de
financiële banden met elkaar te versterken (2). Het lijkt er dus sterk op dat de harde sancties die de VS en
Europa tegen Iran willen instellen weinig effect zullen hebben. Sterker nog, Amerika en Europa lijken alleen
zichzelf ermee te raken, omdat het de grote Aziatische handelsnaties steeds meer eensgezind doet
optreden bij het trotseren van het Westen.
'Met dank aan Obama's buitenlandse beleid,' constateren sommige analisten. De dollar is echter officieel
nog steeds de wereld reservemunt, al was het alleen maar om uit te rekenen hoeveel denkbeeldig geld het
kost om denkbeeldige onderpanden in het 'ontwikkelde wereld' (het Westen) te kunnen kopen. (1)
Azië: Ook forse problemen
Overigens is het lang niet alles goud wat er blinkt in Azië. We besteedden al eerder aandacht aan de
gigantische exploderende vastgoedzeepbel in China. Nu lijkt ook de Chinese staalindustrie in te storten (3).
Iran lijkt inmiddels te kampen met hyperinflatie. EA Worldview plaatste bericht over een in Iran levende man
die in de tweede week van januari voor 400.000 Toman ($ 240 dollar) een wasmachine bestelde. Toen hij de
volgende dag naar de winkel ging kreeg hij te horen dat de prijs door de torenhoge inflatie was verdubbeld
naar 800.000 Toman ($ 480 dollar). Ook de prijs van software voor een laptop zou in slechts enkele dagen
tijd zijn verdrievoudigd. (4) Met een -ondanks de nieuwe handelsovereenkomsten- imploderende economie
lijkt ook voor het regime in Teheran oorlog de enige uitweg om nog in het zadel te kunnen blijven zitten.
Xander
(1) Zero Hedge, (2) Ynet News, (3) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (4) Zero Hedge
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Ministers eurozone akkoord met oprichting Europese financiële dictatuur
Anno 2012 is het dan zover: democratie, vrijheid en zelfbeschikkingsrecht
werden gisterenavond definitief begraven ten gunstige van een fascistische
Europese financiële dictatuur. En wij burgers staan erbij en kijken ernaar.
Zoals u in de reguliere media hebt kunnen lezen zijn de ministers van financiën
van de 17 eurolanden het gisterenavond eens geworden over een nieuw
begrotingspact en de oprichting van het permanente noodfonds ESM, dat in
februari wordt ondertekend en in juli van kracht wordt. Wat er echter niet bij
wordt geschreven is dat dit ESM een instituut wordt dat totale zeggenschap krijgt over de financiën van de
lidstaten. Het ESM mag van ieder land onbegrensde miljardenbijdragen eisen, die binnen één week moeten
worden gestort. Daarnaast zal het ESM aan niemand verantwoording schuldig zijn; noch aan de
parlementen van de lidstaten, noch aan de regeringen. Met andere woorden: Nederland is zojuist akkoord
gegaan met de oprichting van een Europese financiële dictatuur. (1). Minister De Jager noemde het verdrag
'historisch' en 'misschien wel het strengste budgettaire pact ter wereld'. Hij wijdde echter nauwelijks aandacht aan de nog veel ingrijpender afspraken die gisteren werden gemaakt over de oprichting van het ESM.
Ook op de officiële websites van de EU is niets te vinden over wat er gisterenavond precies besloten is.
€ 80 miljard of € 1 biljoen?
Sommige media wisten desondanks te melden dat het ESM slechts € 80 miljard in plaats van de
voorgestelde € 700 miljard zal bevatten. De Duitse ZDF had het echter over een bedrag van € 500 miljard,
terwijl de Italiaanse premier Mario Monti en de Oostenrijkse minister van Financiën Maria 'Mizzi' Fekter later
zeiden dat het ESM naar minstens € 750 miljard verhoogd moet worden. IMF directeur Christine Lagarde
stelde zelfs een bedrag van € 1 biljoen voor.
Het feit dat nergens te vinden is welke bedragen gisteren zijn afgesproken zal het wantrouwen van veel
burgers ten opzichte van de EU alleen maar versterken. Waar die honderden miljarden euro's vandaan
moeten komen weet namelijk niemand. Nog verontrustender is het feit dat het ESM niet zomaar een
noodfonds wordt, maar een instituut met eigen leiders en medewerkers, die volkomen worden gevrijwaard
van iedere mogelijke juridische vervolging, ook als er in de toekomst sprake blijkt van bijvoorbeeld fraude en
(machts)misbruik. Inderdaad: alle niet-democratisch aangestelde ESM medewerkers worden op voorhand
totaal onschendbaar verklaard, terwijl ze zelf wél onwillige lidstaten voor het gerecht mogen slepen.
Financiële almacht
Het ESM krijgt zelfs letterlijk de financiële almacht over alle eurozone lidstaten en krijgt de autoriteit om op
ieder gewenst moment miljarden euro's op te eisen. Ongelimiteerd - want vergis u niet, de statuten van het
ESM verklaren dat de afgesproken hoogte van het ESM -of dit nu 'slechts' € 80 miljard of € 1 biljoen is- naar
believen mag worden aangepast door het ESM zélf. En daar krijgen wij burgers, onze parlementen en onze
regeringen geen enkele zeggenschap over. De oprichting van de gevreesde Europese schuldenunie is nu
dus een feit, en wacht -vermoedelijk in februari- slechts de officiële handtekening van de Europese
regeringsleiders. Omdat het ESM als financiële dictatuur over de hele eurozone gaat heersen betekent dit
dat het definitief over en uit is met de democratie in Europa. 2012 wordt in de historie het jaar 1 waarin het
Europese sociaal-fascisme het (opnieuw) heeft gewonnen van vrijheid en het recht op zelfbeschikking.
Apathische burgers
Wij, de burgers, hebben deze machtsovername voor onze eigen ogen laten gebeuren. Sterker nog,
stemmen ook in opiniepeilingen nog steeds op (regerings- én oppositie)partijen die de EU nóg meer macht
willen geven. Meer van hetzelfde dat juist deze steeds dieper wordende crisis heeft veroorzaakt en dat onze
vrijheid en democratie stukje bij beetje heeft afgenomen, totdat er uiteindelijk vrijwel niets meer van over zal
zijn - hoe dom en apathisch kunnen we zijn? - Xander - (1) Zero Hedge, (2) The Prudent Investor / YouTube

Pepsi gebruikt geaborteerd weefsel voor ontwikkeling nieuwe smaken
Zie ook: Niburu.nl – 26.1.2012
Om de verschillende smaken in verwerkt voedsel te verbeteren maken sommige
fabrikanten gebruik van cellen uit geaborteerde foetussen.
Ze testen en produceren op deze wijze kunstmatige chemische
smaakversterkers die miljoenen Nederlanders elke dag consumeren.
De Amerikaanse senator voor de staat Oklahoma Ralph Shortey heeft nu een nieuwe wet geïntroduceerd
om deze praktijken aan banden te leggen. Senomyx, een biotechbedrijf dat gespecialiseerd is in het
ontwikkelen van smaken, maakt gebruik van geaborteerde embryo’s om ‘geïsoleerde menselijke
smaakreceptoren’ te creëren die worden gebruikt voor de productie van chemicaliën in voedsel. Dit bedrijf
levert onder meer aan Kraft, Pepsi en Nestle. “Er zijn potentiële bedrijven die geaborteerde baby’s gebruiken
in hun onderzoek naar en ontwikkeling van kunstmatige smaakversterkers,” zei senator Shortey tijdens een
uitzending van een lokaal radiostation. “Als dat werkelijk gebeurt laten we dat hier niet toe.”

Nieuwsbrief nr. 144 – 26 januari 2012 - pag. 79

HEK293
Volgens voedingswaakhond Children of God for Life (CGL) gebruikt Senomyx HEK293 om kunstmatige
smaakversterkende chemicaliën te produceren. HEK293-cellen zijn menselijke niercellen uit embryo’s die
gemanipuleerd zijn om smaakreceptoren te produceren die het G-eiwit aanmaken. De waakhond merkt op
dat het bedrijf net zo goed dierlijke cellen kan gebruiken om hetzelfde resultaat te bereiken.
Alhoewel geaborteerde foetussen niet noodzakelijkerwijs zijn verwerkt in de eindproducten van Pepsi, Kraft
of Nestle spelen ze wel een belangrijke rol bij de productie van kunstmatige smaakversterkers die gebruikt
worden door deze fabrikanten.
Omdat er genoeg goede alternatieven voorhanden zijn roepen senator Shortey, CGL en anderen op een
einde te maken aan deze praktijken.
Bron: Naturalnews.com

Wat zijn de gevolgen van chemtrails, zendmasten, haarp....
Onderstaand document is afkomstig van de Vlaming Peter Vereecke (exburgemeester) die zich sterk maakt in de strijd tegen chemtrails, vaccineren
van burgers en de toename van UMTS straling. Het volgende document is
in kladvorm waar in de loop van de tijd vervolg aan gegeven zal worden...
Belfort Group.eu
In 't algemeen gaat het over de rechte strepen die men in de lucht kan opmerken. Essentieel is het
onderscheid tussen contrails en chemtrails.
CONTRAILS (condensatie-sporen) zijn de normale, dunne lijnen van gecondenseerde waterdamp, die een
lijnvliegtuig op een hoogte van ongeveer 10.000 meter achter zich laat. Ten gevolge van de
vriestemperatuur (- 40° C) en de vochtigheid (+ 70 %) in deze luchtlaag bevriest de waterdamp in de
uitlaatgassen. Deze contrails verdwijnen na enkele seconden/hooguit een paar minuten.
CHEMTRAILS (chemische sporen) zijn hier duidelijk van te onderscheiden :
* Het zijn bredere, vollere strepen die zich na enkele minuten beginnen te verspreiden en urenlang zichtbaar
blijven.
* Het is duidelijk een gecoördineerde actie van meerdere vliegtuigen. Deze trekken strepen naast en haaks
op elkaar waardoor er een raster gevormd wordt. Dit waaiert uit en vormt een melkachtig nevel, die het
zonlicht fel filtert.
* Een ander regelmatig gevormd patroon is de X-vorm.
* De 'sproeituigen' vliegen in de regel opmerkelijk lager dan normaal, tussen de 6 en 10 km in lagen waar
van nature noch de temperatuur noch de vochtigheid aanwezig is, die nodig is voor condensatie.
Dit is dus essentieel : deze 'wolken-strepen' zijn dus niet veroorzaakt door het bevriezen van water(damp),
maar door de werking van chemische stoffen, die doelbewust in de atmosfeer gebracht worden.
Onderstaande foto geeft een beeld van het heel duidelijk onderscheid tussen een contrail en een chemtrail.
Contrail
Chemtrailsfrontsmoke
In sommige van de honderden filmpjes , die op internet te zien zijn, merk je
duidelijk een vliegtuig dat eerst begint met een contrail, dan de sproeihendel
open zet, vervolgens in een reeds bewerkte chemtrailzone komt en dus de
hendel afzet en na het verlaten ervan deze opnieuw open zet.
Wanneer doen de chemtrails zich voor? Meestal op heldere dagen met stabiel
weer, hoge druk en weinig of geen wind. Doorgaans begint men er 's morgens
vroeg aan, maar de laatste maanden kan dit ook 's avonds en zelfs 's nachts! Het fenomeen is ontstaan
begin de jaren negentig, maar het neemt de laatste jaren exponentieel toe.
Waar doen ze zich voor? Over heel de wereld, maar vooral in de dichtbewoonde gebieden
Hoe gebeurt het? De verspreiding gebeurt op twee manieren : door vermenging met de brandstof of door
besproeiïng via specifieke installaties.
Wellicht wordt de eerste methode vooral toegepast bij 'normale' lijnvliegtuigen, waarvan getuigen bevestigen
dat deze voorzien zijn van een niet op officiële schema's vermeld apart circuit van tanks, pompen en lijnen
dat is aangesloten op de holle statische ontladingsbuizen aan de achterranden van de vleugels en de
horizontale stabilisatoren.
Anderzijds zijn er de speficieke sproei-vliegtuigen en ook de tank-vliegtuigen van het type KC-135, KC-10,
DC 10 en Hercules C-130. Sommige zijn onherkenbaar, andere dragen militaire kentekens.
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Wat is de samenstelling van de chemtrails ?
Uit onderzoek en op basis van bronnen blijken chemtrails volgende ingrediënten te kunnen bevatten :
* Zware metalen als barium, aluminium, cadmium, titanium.
* Virussen, bacteriën, schimmels en mycoplasma's, die erg verwant zijn met de pathogene soorten die men
in biologische oorlogsvoering gebruikt, die niet in de natuur voorkomen en die de oorzaak zouden zijn van
heel wat 'moderne' ziekten!
* Diverse chemische stoffen zoals polymere vezels, Ethyleendibromide (EDP) dat o.a. als pesticide gebruikt
werd maar nu verboden is omdat het kankerverwekkend is en het immuniteitssysteem ondermijnt,
calciumchloride (CAC12), silver iodide (Agl), turpentine.
Op internet vind je een aantal bewijzen, die geleverd zijn door laboratoria na onderzoek volgens alle
geldende regels :
* http://www.rense.com/general21/conf.htm
* http://www.carnicom.com/lab12.htm
Wat gebeurt er met deze substanties van de chemtrails? Logischerwijs dalen deze neer en contamineren
zowel het water, de aarde en alles en iedereen erop. Op hevige sproeidagen kan je een metaalachtige geur
of smaak waarnemen.
Wat is het effect op de gezondheid van de mens? Contrails maken de mens niet ziek, chemtrails wel. Uit
diverse studies blijkt dat de cocktail van al de hierboven vermelde ingrediënten erg nefast is voor de
gezondheid en aanleiding geeft tot volgende fenomenen:
• kankers allerlei
• hoofdpijnen, duizeligheid, depressiviteit, lethargie
• kortademigheid, ademnood, astma
• onvruchtbaarheid, miskraam vroeggeboorte
• griepaanvallen
• hart- en herseninfarcten
• huidproblemen
• achteruitgang korte termijngeheugen, concentratieproblemen
Op hevige sproeidagen stelt men in de spoedafdelingen van ziekenhuizen spectaculaire stijging vast van
allerlei klachten, vooral met ademhaling.
Het grote probleem is het kleine formaat van de deeltjes (10 mikron en minder – cfr menselijk haar is 100
mikron in doorsnede). Deze submicroscopische afmetingen zijn ook het grote gevaar voor onze gezondheid
!
Algemeen gesproken is het grote gevolg dat het menselijke immuniteitssyteem gevoelig wordt ondermijnd,
waardoor men heel vatbaar wordt voor allerlei ziekten.
Nog een paar aanvullende notities :
• Department of Health and Human Services bevestigt in 1992 dat
BARIUM oorzaak is van ademhalingsproblemen, verhoogde bloeddruk, hartritmestoornissen, opzwelling van
de hersenen, schade aan lever, hart, milt en nieren.
Barium werd ook als wapen gebruikt in de golfoorlog.
ALUMINIUM tast hersenen en zenuwsysteem aan.
• EPA (Environmental Protection Agency) waarschuwt voor inhaleren van microscopisch kleine deeltjes
ALUMINIUM en BARIUM, maar wijst met de beschuldigende vinger naar de industrie, niet naar de
chemtrails
• In het NASA Langley Research Center loopt sinds kort een onderzoeksexperiment 'Wake Vortex
Simulation' om na te gaan wat het effect op het weer is van het sproeien van chemicaliën in de atmosfeer
• Het ministerie van Energie (DOE) heeft een 'Tap Program Plan' (TAP = Troposferic Aerosol Program) in
samenwerking met EPA, NOAA, NASA en NSF. Dit onderzoekt de gevolgen van het sproeien van
chemicaliën op volksgezondheid, klimaat en de zichtbaarheid.
Wie zit daar achter? Onderzoek moet hierover definitieve klaarheid brengen, maar de meeste bronnen
wijzen in de 'militaire' richting. In Amerika ontkent de overheid alles maar tegelijk wordt in officiële
documenten van de US Air Force zoals 'Vision for 2020' ( Hoe kan de USA een complete overheersing
krijgen te land, ter zee, in de lucht en zelfs de ruimte) en 'Weather as a Force Multiplier: Owning the weather
in 2025' (hoe kunnen we het weer manipuleren?) openlijk gesproken over 'aerial obscuration'.
Hier in Europa en Belgiê is het dus zeker niet denkbeeldig dat iets gelijkaardig gebeurt maar dan onder
coördinatie van de Navo.
Dit moge ongeloofwaardig lijken maar nader onderzoek wijst uit dat biologische oorlogsvoering van alle
tijden is en dat deze militaire tak na de tweede wereldoorlog heel sterk tot ontwikkeling is gekomen, vooral in
USA waar het leger in dat verband samenwerkt met wetenschappers, laboratoria, universiteiten,
'gezondheids'organisaties als CDC, farmaceutische en chemische bedrijven, CIA, FBI en zelfs de WHO.
Uiteraard wordt biologische oorlogsvoering in eerste instantie ingezet tegen 'de vijand', cfr verarmd uranium
in Irak en Afghanistan, witte fosfor in Gaza, agent orange in Viëtnam, maar het is een vaststaand feit dat het
ook wordt gebruikt tegen de eigen bevolking !
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Overheden van verschillende landen als USA, UK, Australië, Duitsland hebben al publiekelijk moeten
toegeven dat ze zelfs hun eigen bevolking gedurende jaren hebben stelselmatig hebben blootgesteld aan
allerlei chemische en biologische stoffen in het kader van biologische oorlog-experimenten.
Enkele illustratieve notities :
* 'Weather Modification Inc.' is een Amerikaans bedrijf dat sproeiactiviteiten doet voor de zogenaamde
'cloudseeding', dwz het kunstmatig creëren en modificeren van wolken. Dit betekent dus het doelbewust
invoeren van chemische ingrediënten met de bedoeling hun eigenschappen te veranderen en dus betekent
dit het modificeren van atmosferisch water.
* Ice Crystal Engineering' maakt sproei-installaties voor bedrijven zoals het hierboven vernoemde 'Weather
Modification Inc.'.
Hiermee kan men wolken en dus regen maken met stoffen zoals calciumchloride en zilveriodide.
* Hughes Aircraft Company verkreeg in USA volgende patenten in 1974 voor het gebruik van barium in 1991
voor het gebruik van aluminium oxide.
* In 1994 werd aan diverse grote vliegtuigbedrijven een patent gegeven onder de naam 'Weisbach seeding
for reduction of Global Warming'.
Het gaat over het verspreiden van hoog reflecterend materialen teneinde het broeikaseffect te vertragen. Het
vermeldt de 10 micron kleine aluminium dioxide.
* NASA en NOAA (National Oceanic and Atmosferic Administration) bevestigen in hun atmosferishe studies
als TARFOX, ACE-Asia, ACE I en II, INDOEX en PROJECT SUCCESS.
Dat contrails alleen kunnen bij – 40 ° en 70 % luchtvochtigheid en dat deze maximum 20 minuten zichtbaar
kunnen zijn. Ze bevestigen dat kunstmatige wolken kunnen gevormd worden door middel van uitstoot van
kleine chemische deeltjes.
* In 2002 deed Dennis Kucinek, een republikeins senator uit Ohio en hoofd van de commissie 'Armed
Services Oversight', het wetsvoorstel HR2977 voor vreedzaam gebruik van ruimte en verbod van exotische
wapens.
Sectie VII gaat duidelijk over het verbod van chemtrails.
In het uiteindelijk goedgekeurd wetsvoorstel zijn de termen 'chemtrails, HAARP en andere
planeetbedreigende wapens' verdwenen, maar het origineel voorstel zit nog in het dossier !
* Op 21/07/2009 vertelt een senior biochemicus van een grote Amerikaanse farmaceutische firma in een
interview met American Freedom Radio dat we besproeid worden met de 'voorloper van H1N1-virus' wat zou
fungeren als trigger om het Mexicaanse griepvirus echt op gang te brengen.
* Artikels in NYT van 21/04/2001 en New Scientist Rapport van 05/08/2000 waarschuwen voor het gevaar
dat miscroscopisch kleine deeltjes zijn voor de gezondheid.
* Bernard Eastland ( uitvinder van HAARP) vertelde aan de verslaggever van Colombus Alive in 2001 dat
het doel van dit multimiljoenwatt-wapen is om de jetstream te sturen en het weer te veranderen.
In het patent staat dat barium in de atmosfeer nodig is om het effect te verbeteren.
* Het Pentagon heeft al moeten toegeven dat barium stereaat (een zeepachtige drager) en fijne metalen
deeltjes dienen als tijdelijke atmosferische antenne voor geleiding van radio- en radarsignalen.
Persoonlijke bedenking : als chemtrails dienen om elektromagnetische energie te geleiden, welk versterkend
effect heeft dit dan op gsm's, GSM- en UMTS-masten, hoogspanningsleidingen, zendinstallaties allerlei?
Hoe kunnen chemtrails bewezen worden?
Zelfs vanop de grond ziet, ruikt en proeft men dat die specifieke strepen, die chemtrails zijn en niet de
onschadelijke contrails.
Het hieronder vermelde bronnenmateriaal bevestigt dat het hier gaat om een meermaals feitelijk bewezen
fenomeen : er worden systematisch en doelbewust chemische en biologische stoffen in de atmosfeer
gebracht. Het onderzoek, dat ik vraag en dat vooral duidelijkheid moet brengen of dit al dan niet ook in ons
land gebeurt, lijkt mij niet zo moeilijk te zijn : in tegenstelling tot de meeste misdaden gebeurt dit.
* Zeer regelmatig.
* Goed zichtbaar boven onze hoofden.
* Door vliegtuigen waarvan volgens mij de identiteit gemakkelijk moet te achterhalen zijn ( via instanties als
Euroconsult ) evenals de opdrachtgever aan wie alle relevante vragen kunnen gesteld worden : welke
stoffen worden in de atmosfeer gebracht, met welke bedoeling, met welke vergunning, op basis van welke
wetgeving, enz.
Slotbemerking - Dit rapport is tot stand gekomen naar aanleiding van het neerleggen van een klacht met
burgerlijke partijstelling. Ik heb dit opgemaakt op basis van heel wat informatie, die ik uit diverse bronnen
heb verzameld. Ik besef dat ik een 'gewone' burger ben, die in deze materie geen specifieke opleiding of
ervaring heeft.
Dit document heeft dan ook niet de pretentie volledig of volmaakt te zijn. Ik sta volledig open voor iedere
bemerking of aanvulling. Het is wel geschreven vanuit een oprechte bezorgdheid voor de volksgezondheid
en vanuit het streven naar een betere wereld. Het wordt aangeboden aan al wie zou kunnen en willen
bijdragen tot het stopzetten van dit criminele fenomeen van de chemtrails.
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