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'Piramides in Bosnië bewijzen dat de mens niet is ontstaan door evolutie'
12.000 jaar oude beschaving op veel terreinen geavanceerder dan de onze
De piramide van de Zon in Bosnië. Wetenschappers ontdekten
dat er uit de top een onbekende, krachtige energiestraal opstijgt
(R, niet voor het menselijk oog zichtbaar).
De vijf onder heuvels begraven piramides die in 2005 in Bosnië
werden ontdekt -de eersten op het Europese continent, waarvan
één met afstand de grootste ter wereld is- hebben keihard bewijs
geleverd dat er duizenden jaren geleden een hoogstaande
beschaving bestond die op diverse terreinen geavanceerder was
dan de onze. Volgens professor Sam Semir Osmanagich,
antropoloog aan de Amerikaanse universiteit in BosniëHerzegovina en lid van de Russische Academie van Natuur Wetenschappen, wijzen de ontdekkingen uit dat
alles wat op scholen en universiteiten over de geschiedenis van de mensheid wordt geleerd van geen kant
klopt, dat de mens 'niet het resultaat is van evolutie' en dat er 'nooit een missende link' zal worden gevonden
omdat 'de intelligente mens het product is van genetische technologie.'
Talloze bewijzen oeroude beschaving
Volgens professor Osmanagich tonen de oudste piramides aan dat de bouwers op het gebied van
bouwkunde, energie en astronomie verder ontwikkeld waren dan nu. Probleem is dat mainstream
wetenschappers, archeologen, historici en antropologen vastgeroest zitten in hun oude overtuigingen en
daarom maar moeilijk de over de hele wereld gevonden bewijzen van deze geavanceerde beschaving
kunnen accepteren:
* In Baalbeck (Libanon) zijn gehouwen stenen gevonden van 1200 ton (!), vier keer zo groot als met de
huidige technologie geconstrueerd kan worden. Wie kon deze gigantische blokken vormgeven, verplaatsen
en op hun plek zetten?
* 80 meter onder de zeespiegel van de Grote Oceaan bij Japan bevinden zich de Yonugani megalitische
monumenten, die ondubbelzinnig aantonen dat er zo'n 12.000 jaar geleden een vergevorderde beschaving
bestond die werd weggevaagd toen de oceaan door enorme ijssmeltingen plotseling 80 meter steeg.
* Machu Picchu (in Peru) vertelt het verhaal van vier verschillende beschavingen die elk hun eigen bouwstijl
hadden. De eerste en oudste beschaving was het meest geavanceerd. In geschiedenisboeken worden deze
bouwwerken toegeschreven aan de Inca's, maar nieuwe gegevens wijzen uit dat de piramides in Peru,
Mexico, China en Egypte veel ouder zijn dan tot nu toe werd aangenomen.
* De oudste piramides in China en Egypte zijn het grootst en werden gebouwd met graniet en zandsteen.
Jongere piramides zijn veel kleinere replica's en werden met baksteen en modder gebouwd. Overal worden
sporen gevonden van hoog ontwikkelde wezens. Desondanks worden deze bewijzen nog steeds genegeerd
door de mainstream wetenschap.
* Uit onderzoek van zo'n tweehonderd Cahokia piramides blijkt dat de bouwers een verbluffende
astronomische kennis hadden en in staat waren miljoenen tonnen bouwmateriaal te verplaatsen. Ook wisten
ze het verschil tussen het magnetische en kosmische noorden. De Maya's zijn een goed voorbeeld van
oeroude volken met een grote kennis van het Universum; denk maar aan de precieze 'lange kalender' die
een cyclus van zo'n 26.000 jaar omschrijft.
* Zolang mainstream archeologen niet buiten de geijkte paden durven treden zullen ze nooit de enorme
stenen hoofden op de Paaseilanden kunnen verklaren, noch de perfect gevormde granieten blokken van het
Akapana piramide complex in Bolivia, noch de aldaar ontdekte honderden kilometers lange kaarsrechte
patronen die er op lijken te wijzen dat hier ooit een enorme stad bestond. Ook hebben ze nog steeds geen
verklaring voor de met laserprecisie gebouwde kamers in de piramides van Giza.
* De in oostelijk Mexico, zuidelijk Costa Rica, op Paaseiland en in Bosnië-Herzegovina ontdekte stenen
blokken zijn duidelijk bewijs dat men in een ver verleden kennis had van het met behulp van energie
vormgeven van allerlei soorten gesteente.
Eerste Europese piramides
De uit Bosnië afkomstige professor Osmanagich deed al tientallen jaren onderzoek naar piramides voordat
hij in 2005 in zijn thuisland de eerste twee piramides op het Europese continent ontdekte. Net als de drie
later ontdekte piramides zijn deze bedekt met een dikke laag aarde en vegetatie. Zes jaar en 340.000
manuren later was er al meer informatie aan het licht gekomen dan gedurende 200 jaar onderzoek van de
piramides in Egypte.
Betonblokken beter dan nu
De Bosnische 'Vallei van de Piramiden' bestaat uit de piramides van de Zon, de Maan, de Draak, Moeder
Aarde en Liefde, zoals ze door Osmanagich werden genoemd. De piramide van de Zon is met zijn ruim 220
meter veel hoger dan de Grote Piramide in Egypte (147 meter) en bestaat volledig uit rechthoekige
betonblokken. Daarnaast is deze piramide zeer nauwkeurig op het kosmische noorden gericht, met slechts
een foutmarge van 0 graden, 0 minuten en 12 seconden.
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De betonblokken zijn extreem hard (tot 133 MP) en absorberen slechts 1% water, wat ze volgens Bosnische,
Italiaanse en Franse wetenschappelijke instituten veel beter maakt dan moderne betonsoorten. Over de
blokken ligt een laag grond die volgens koolstofdatering zo'n 12.000 jaar oud is. Een Pools natuurkundig
instituut constateerde een ouderdom van 10.350 jaar, waarmee de Bosnische piramides de oudste bekende
piramides op onze planeet zijn.
Ondergronds labyrint
Onder de Bosnische Vallei van de Piramiden bevindt zich een uitgestrekt tunnelnetwerk dat meer dan 16
kilometer lang is. In dit ondergrondse labyrint werden stenen sculpturen gevonden met een massa tot 9000
kilo, wat ze de grootste tot nu toe ontdekte in hun soort maakt. Ook werd er in de buurt een grafheuvel van
61 meter hoog gevonden -de hoogste ter wereld- die deels bestaat uit kunstmatig gecreëerde betonnen
lagen.
Onbekende energiebundel
Misschien wel de grootste ontdekking werd gedaan door een team natuurkundigen. Uit de top van de
piramide komt namelijk een 4,5 meter brede energiebundel met een frequente van 28 kHz. De energiestraal
gaat tegen alle bekende natuurkundige wetten in omdat ze sterker wordt naarmate de afstand tot de
piramide groter wordt. Deze ontdekking is het eerste bewijs dat er ooit een dergelijke onbekende 'nietHerziaanse' energietechnologie op onze planeet heeft bestaan. Het lijkt erop dat de piramidebouwers een
apparaat wisten te bouwen dat zichzelf al duizenden jaren aan de gang weet te houden.
Genezingskamers
In het ondergrondse labyrint werden ook drie kamers en een klein blauw meertje ontdekt. Uit
energiemetingen bleek dat de ionisatie van de lucht hier 43 keer hoger is dan de gemiddelde concentratie in
de buitenlucht, wat de vertrekken tot ware 'genezings'kamers maakt. In 2011 bleek dat er nul negatieve
elektromagnetische straling en eveneens geen kosmische radioactieve (achtergrond)straling in de tunnels is.
De keramische sculpturen die boven de ondergrondse waterstromen werden geplaatst blijken alle negatieve
straling om te zetten in positieve. Hiermee is dit ondergrondse complex één van de veiligste ter wereld en is
het tevens een ideale plek om het menselijke lichaam te doen herstellen en regenereren.
Alles op zijn kop
Wat in slechts zes jaar tijd in Bosnië werd ontdekt -en in 2008 werd erkend door 55 toonaangevende
wetenschappers uit 10 landen (2)- zet vrijwel alle tot nu toe voor waar aangenomen wetenschappelijke
'feiten' over de herkomst van de mens en de ontwikkeling van oude beschavingen volledig op hun kop. Zeker
met het oog op de talloze andere, over de hele wereld voorkomende bewijzen zal het ook voor christenen
een hele uitdaging zijn om deze feiten te plaatsen in de Bijbelse historische verslagen over de zondvloed, de
hieraan voorafgaande beschreven komst van wezens uit de hemel (het heelal?) en misschien zelfs wel de
omstandigheden rond de schepping zélf.
Xander - (1) Piramida Sunca, (2) Semir Osmanagich

Mysterieuze energiestraal boven de Bosnische Piramide van de Zon
Een team van fysici ontdekten een energie straal die via de bovenkant van de
Bosnische Piramide binnenkwam van de Zon. De straal is 4,5 meter met een
frequentie van 28 kHz. De straal is continu en zijn kracht groeit als het omhoog
beweegt en weg van de piramide. Dit fenomeen is in tegenspraak met de
bekende wetten van de fysieke en technologie. Dit is het eerste bewijs van de
niet-herzian technologie op de Planeet. Het lijkt erop dat de piramide-bouwers
lange tijd geleden een perpetuum mobile hebben gemaakt en deze “energie
machine” werkt nog steeds.
In het ondergrondse labyrint, in 2010, ontdekten we drie kamers en een klein
blauw meer. Uit energie screening blijkt dat het ionisatie-niveau 43 keer hoger
is dan de gemiddelde concentratie buiten waar de ondergrondse kamers zijn
“Healing Rooms” maakt.
Verdere elektromagnetische detectie in 2011 heeft bevestigd dat het niveau van
negatieve straling door de Hartman, Curry en Schneider grids gelijk zijn aan nul
in de tunnels. Er waren geen technische stralingen (van elektrische leidingen en
/ of een andere technologie) gevonden in de tunnels en geen kosmische
radioactiviteit. Keramische sculpturen zijn geplaatst boven de ondergrondse
waterstromen en de negatieve energie wordt omgezet in positieve. De lijst van
de wonderen in Bosnische archeologie eindigt hier niet Lees hele artikel HIER. Een soortgelijke gebeurtenis
deed zich voor in 2009.
Op 24 juni 2009 werd een lichtbundel gevangen op de foto boven de Chichen Itza Piramide (op het
schiereiland Yucatan in Mexico). De getuigen die deze foto hebben vastgelegd, zagen niets tot het zien van
de foto’s. Kijk en bezie ook video op: verborgennieuws.nl
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'Duitsers geven Griekenland op en bereiden zich voor op terugkeer drachme'
Vooruitziende blik?: PVV leider Geert Wilders wilde op 10 juni
vorig jaar dit enorme drachme-biljet aan de Griekse ambassade
overhandigen. Vrijwel iedere andere politicus hield toen vol dat
Griekenland zeker gered zou worden.
De Duitse regering lijkt niet genegen te zijn om Griekenland
opnieuw met miljarden euro's overeind blijven houden en houdt
nu concreet rekening met een Grieks bankroet, het uittreden van
Griekenland uit de eurozone en daarmee een terugkeer van de
oude Griekse munt, de drachme. Topmanagers van grote Duitse
concerns zouden bondskanselier Merkel hebben geadviseerd
dat dit voor alle partijen de beste oplossing is.
Ook de Duitse Bundesbank zou niet langer geloven dat Griekenland nog te redden is en vindt dat de EU zich
er beter op kan richten om te voorkomen dat andere lidstaten -waarvan Portugal de voornaamste kandidaat
is- hetzelfde lot als de Grieken ondergaan. Duitse bankdirecteuren, bedrijfs- en beursmanagers en andere
economische officials zouden Merkel op de hopeloze situatie van de Grieken hebben gewezen en inmiddels
geheim overleg plegen over een zo 'zacht' mogelijk Grieks bankroet.
Zorg over reactie financiële markten
Grootste zorg is dat niet kan worden ingeschat hoe de financiële markten hierop zullen reageren. Dankzij de
aankopen van de banken daalde de rente van de Italiaanse staatsobligaties vandaag opnieuw. Eenzelfde
trend is in Frankrijk en Spanje te zien, maar in Portugal staan alle seinen op rood. De recente, kunstmatig
gecreëerde -en daardoor hoogstwaarschijnlijk tijdelijke- rust op de Europese staatsobligatiemarkten zou
even snel weer kunnen verdwijnen zodra Griekenland officieel failliet gaat. In dat geval zal Italië de druk op
Duitsland -en Nederland- om met nieuwe miljarden over de brug te komen ongetwijfeld weer verhogen. De
regering in Berlijn heeft nieuwe bijdragen echter tot nu toe resoluut van de hand gewezen.
Grote Duitse beursgenoteerde bedrijven bereiden zich al maanden voor op een terugkeer van de drachme.
Voor de meeste ondernemingen zijn Griekenland en Portugal geen belangrijke afzetmarkten. De meeste
Duitse ondernemers voorzien dan ook weinig problemen als Griekenland gedwongen wordt de eurozone te
verlaten. Wel dreigt er een faillissementsgolf in de Duitse middenstand als Griekse klanten hun rekeningen
niet meer kunnen betalen.
Merkel: Redding mislukt
Afgelopen maandag impliceerde bondskanselier Merkel in een interview dat de redding van Griekenland
inderdaad is mislukt. Juist om die reden leest u nu in de media dat er op de EU top aanstaande maandag
niets over Griekenland zal worden besloten. Er is namelijk nog wat tijd nodig om de achter de schermen
gevoerde gesprekken over het op handen zijnde Griekse bankroet af te ronden. Ondertussen onderhandelen
de Grieken nog altijd met banken en andere schuldeisers over de hoogte van de schuldenkwijtschelding. (1)
Xander - (1) Deutsche Mittelstands Nachrichten

Koeweitse prins bekeert zich van islam tot het christendom
KOEWEIT – In de islamitische staat Koeweit is opwinding ontstaan
over een audiotape waarop een lid van de koninklijke familie verklaart
dat hij uit volle overtuiging christen is geworden – en dus de islam heeft
verlaten. De audiotape werd recent uitgezonden door Al-Haqiqa (‘De
Waarheid’), een christelijke tv-satelliet die programma’s uitzendt in de
Arabische taal. Op de tape is de stem te horen van een man die
zichzelf bekendmaakt als „Abdullah al-Sabah.”
De zender heeft inmiddels bevestigd dat het hier zou gaan om een lid van de Koeweitse koninklijke familie
Sabah, en dus om een prins. Op de tape maakt Abdullah al-Sabah bekend dat hij de islam heeft verlaten en
met volle overtuiging christen is geworden. Verder verklaart hij „dat hij volledig akkoord gaat met de
distributie van deze tape.” Abdullah al-Sabah geeft verder aan dat hij zich bewust is van de gevaren die deze
bekering tot het christendom met zich meebrengt:
„Als ze mij om deze persoonlijke keuze zullen doden, zal ik verschijnen voor Jezus Christus en met Hem
leven in alle eeuwigheid. Ik zal alles wat ze met me doen accepteren, want de waarheid in de Bijbel heeft me
op het juiste pad geleid.”
Het nieuws heeft in Koeweit, dat de islam als officiële religie heeft, uiteraard de nodige deining veroorzaakt.
Talloze kranten citeerden intussen Azbi al-Sabah, een andere Koeweitse prins, die verklaarde dat geen
enkel lid van de koninklijke familie Abdullah heet. De familie Sabah is echter familie van de emir van Koeweit
en telt honderden leden. De naam Abdullah blijkt hierbij herhaaldelijk voor te komen in de familiestamboom.
Bron: Refdag.nl - Lees meer op: Xandernieuws.punt.nl
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NASA's Project Blue Beam – het vier stappenplan
Serge Monast
Merk op: Serge Monast [1945 - 5 december 1996] en een andere journalist, die
beiden waren betrokken bij onderzoeken van Project Blue Beam, stierven aan
"hartaanvallen" binnen enkele weken na elkaar, hoewel geen van beiden een
voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten had. Serge was in Canada. De andere
Canadese journalist was op bezoek in Ierland. Voorafgaand aan zijn dood
ontvoerde de Canadese regering de dochter van Serge, in een poging om hem te
weerhouden van het nastreven van zijn onderzoek naar Project Blue Beam. Zijn
dochter is nooit meer teruggevonden. Pseudo-hartaanvallen zijn een van de vermeende methoden van
‘overlijden’ afgeleid aan Project Blue Beam.
Update van Ken Adachi
17 februari 2009 - Ik begin nu pas volledig de gehele bijdrage van Serge Monast aan de mensheid te
begrijpen en de ongelooflijke moed die hij toonde om te komen met deze ongelooflijke onthullingen die hem
in geheim of anoniem waren gegeven door berouwvolle politici, militairen, of verstandige mensen die nog
een geweten en een gevoel van menselijkheid bezaten.
Het geplande NASA / Illuminati-script dat Serge geopenbaard heeft aan de Canadese Vrije Pers in 1994
mocht direct worden overgenomen uit het hoofdnieuws. Een kopie van dat gesprek is hier te vinden:
educate-yourself.org/cn/sergemonast1994transcript.shtml
NASA's Project Blue Beam
door Serge Monast in 1994
Het beruchte NASA [National Aeronautics and Space Administration] Blue Beam Project heeft vier
verschillende stappen om het nieuwe religie tijdperk in te voeren, met de Antichrist aan het hoofd. We
moeten niet vergeten dat de New Age religie/leer de basis voor de nieuwe wereldregering is, zonder welke
religie de dictatuur van de nieuwe wereldorde (NWO) totaal onmogelijk is. Ik herhaal: zonder een universeel
geloof in de New Age religie zal het succes van de nieuwe wereldorde onmogelijk zijn! Dat is waarom het
Blue Beam Project zo belangrijk voor hen is, maar tot op heden zo goed verborgen is.
Stap 1: Nep archeologisch bewijs dat de wereldreligies het bij het verkeerde eind hebben, waardoor
deze aan kracht verliezen bij de gelovigen.
Geëngageerde Aardbevingen & Vervalste 'Ontdekkingen'
De eerste stap in het NASA Blue Beam Project heeft betrekking op de afbraak
[herevaluatie] van alle archeologische kennis. Het gaat over de set-up, met
kunstmatig gecreëerde aardbevingen op bepaalde precieze locaties op de
planeet, van zogenaamd nieuwe ontdekkingen die uiteindelijk aan alle
mensen de "fout" van alle fundamentele godsdienstige leringen zullen uitleggen.
De vervalsing van deze informatie zal worden gebruikt om alle volken te doen
geloven dat hun godsdienstige doctrines verkeerd begrepen en verkeerd
geïnterpreteerd zijn door de eeuwen heen. Psychologische voorbereidingen op
die eerste stap zijn reeds uitgevoerd met de films, '2001: A Space Odyssey’, 'de
StarTrek’- series, en 'Independence Day’, die allemaal te maken hebben met
invasies vanuit de ruimte en de saamhorigheid, de eenheid van alle naties om
deze indringers af te weren. De laatste films, zoals 'Jurrassic Park,' gaan over de theorieën van de evolutie,
en beweert dat Gods woorden leugens zijn.
Vervalste "Ontdekkingen"
Wat belangrijk is om te begrijpen in de eerste stap is dat die aardbevingen verschillende delen van de wereld
zullen raken, juist waar wetenschappelijk en archeologisch onderwijs heeft aangegeven dat daar duistere
geheimen liggen begraven. Met dit soort aardbevingen is het voor wetenschappers mogelijk om de duistere
geheimen te herontdekken, en die zullen worden gebruikt om alle fundamentele godsdienstige doctrines in
diskrediet te brengen. Dit is de eerste voorbereiding voor het plan voor de mensheid. Wat ze willen doen, is
het vernietigen van de overtuigingen van met name alle christenen op de planeet. Om dat te doen,
hebben ze valse 'bewijzen' nodig uit het verre verleden, waaruit zal blijken aan alle volken dat hun
religies allemaal verkeerd zijn geïnterpreteerd en begrepen.
In ‘Zeitgeist’ worden bewijzen aangedragen dat Jezus Christus te vergelijken is met vele andere
goden/profeten .. en deze bewijzen worden aangedragen als absolute waarheid, terwijl voor veel van de
vergelijkingen geen enkel daadwerkelijk historisch/archeologisch bewijs is. De bewijzen die de Zeitgeist
maker heeft (of eigenlijk niet heeft), zijn nog minder overtuigend dan Erich von Däniken met zijn theorieën
over aliens die onze goden zouden zijn.
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Stap 2: Een grote drie dimensionale projectie in de lucht van de god of profeet die in dat deel van de
wereld de meest dominante is.
De Grote Ruimte Show in de Lucht
De tweede stap in het NASA Blue Beam Project houdt een gigantische 'ruimteshow geven' in met
driedimensionale optische hologrammen en geluiden, laser projectie van meerdere holografische
afbeeldingen naar verschillende delen van de wereld, voor ieder in een ander beeld volgens het daar
overheersende regionale of nationale religieuze geloof. Deze nieuwe 'gods' stem zal spreken in ALLE talen.
Om dat te begrijpen, moeten we de verschillende geheime diensten 'onderzoeken’ bestuderen, gedaan in de
afgelopen 25 jaar. De Sovjets hebben een geavanceerde computer geperfectioneerd, zelfs geëxporteerd, en
gevoed met up to date fysio-psychologische gegevens, op basis van hun studies van de anatomie en
elektromechanische samenstelling van het menselijk lichaam, en de studies van de elektrische, chemische
en biologische eigenschappen van het menselijk brein. Deze computers werden ingevoerd, gevoed, evenals
met de talen van alle menselijke culturen en hun betekenis. De dialecten van alle culturen zijn ingevoerd in
de computers van satelliet uitzendingen. De Sovjets begonnen de computers te voeden met de doelstelling
van programma's zoals die van de nieuwe messias. Het lijkt er ook op dat de Russen - de nieuwe wereld
orde mensen - hun toevlucht tot suïcidale methoden hebben genomen met de menselijke samenleving door
het richten van elektronische golflengten voor elke persoon en elke samenleving en cultuur, die
zelfmoordgedachten veroorzaken als de persoon niet voldoet aan de eisen van de nieuwe wereld orde.
Er zijn twee verschillende aspecten van stap twee
De eerste is de 'ruimte show'. Waar komt de ruimte show vandaan? De holografische beelden worden
gebruikt in een simulatie van het einde, waarin aan alle naties scènes zullen worden getoond, die de
vervulling van hetgeen zij verlangen zullen zijn, om de profetieën en de gebeurtenissen van de tegenstander
te kunnen controleren.
Deze worden geprojecteerd vanaf satellieten op de natrium-laag van ongeveer 60 mijl boven de aarde. Wij
zien al een tijdje elke keer testen, maar ze worden UFO's en "vliegende schotels" waarnemingen genoemd.
Het resultaat van deze bewust geënsceneerde gebeurtenissen zal zijn, om de wereld de nieuwe 'Christus’,
de nieuwe messias, Matraia (Maitreya) te laten zien, voor de onmiddellijke uitvoering van de nieuwe
wereldreligie. Voldoende ‘waarheid’ zal worden opgedrongen aan een niets vermoedende wereld om hen te
vangen in de leugen. "Zelfs de meest geleerde zal worden misleid..."
Het project heeft de mogelijkheid geperfectioneerd voor enkele apparaten [aangeduid als "trekker stralen"
door ufologen], om een enorm aantal mensen op te heffen, zoals in een Opname (‘Rapture’), en maakt dat
een hele groep naar een ‘niemandsland’ van de aardbol wordt geveegd. We zien reeds het testen van dit
apparaat in de ontvoering van mensen door deze mysterieuze kleine aliens (grey’s, grijzen). Die rukken
mensen uit hun bedden en door de ramen naar op hen wachtende "moederschepen". De verwachte
weerstand tegen deze universele religie en de nieuwe messias en de daaruit voortvloeiende ‘heilige
oorlogen’ zullen resulteren in het verlies/genocide van menselijk leven op een nooit eerder gedachte schaal
in de menselijke geschiedenis.
Het Blue Beam Project zal zich voordoen als de universele vervulling van de
oude profetieën, net zo groot als een gebeurtenis die 2000 jaar geleden
heeft plaatsgevonden. In principe zal het gebruikmaken van de lucht als een
filmscherm (op de natrium-laag op ongeveer 60 mijl), terwijl in de ruimte
gestationeerde laser gegenereerde satellieten gelijktijdig beelden naar
de vier uithoeken van de planeet projecteren, in elk taal en elk dialect
volgens dat gebied. Het gaat om het religieuze aspect van de nieuwe
wereldorde en het is bedrog en verleiding op gigantisch grote schaal!
Computers zullen de satellieten coördineren en software - al op zijn plaats zal de luchtshow runnen. Holografische beelden zijn gebaseerd op bijna
identieke signalen gecombineerd tot een beeld of hologram met diep perspectief, dat ook akoestische ELF,
VLF en LF golven en optische fenomenen kan produceren. Concreet zal de show bestaan uit meerdere
holografische afbeeldingen naar verschillende delen van de wereld, voor ieder een ander beeld op basis van
de specifieke nationale of regionale religie. Geen enkel gebied wordt uitgesloten! Met computer animatie en
geluiden lijkt alles voort te vloeien uit de diepste diepten van de ruimte. Verbaasde vurige aanhangers van
de verschillende geloofsrichtingen zullen getuige zijn van hun eigen teruggekeerde messias in een
overtuigende levensechte werkelijkheid.
Vervolgens zullen de projecties van Jezus, Mohammed, Boeddha, Krishna, enz., worden getoond, nadat de
juiste uitleg van de mysteries en openbaringen zal zijn bekendgemaakt. Deze god zal in feite de Antichrist
worden, die zal uitleggen dat de verschillende geschriften verkeerd zijn begrepen en verkeerd
geïnterpreteerd, en dat de oude religies verantwoordelijk zijn voor het keren van broeder tegen broeder, en
natie tegen natie, dus de oude religies moeten worden afgeschaft om plaats te maken voor de New Age,
nieuwe wereldreligie, die de ene god Antichrist voor hen representeert.
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Natuurlijk zal deze prachtig geënsceneerde vervalsing resulteren in opgeloste maatschappelijke en
religieuze chaos op grote schaal, elke natie de andere beschuldigend van de misleiding. Miljoenen door
demonische bezetenheid geprogrammeerde religieuze fanatici zullen op een schaal, nog nooit eerder
meegemaakt, worden losgelaten. Daarnaast zal dit evenement plaatsvinden in een tijd van diepe
wereldwijde politieke anarchie, en zal er algehele oproer ontstaan door een wereldwijde catastrofe.
De Verenigde Staten zijn ook van plan om Beethovens 'Song of Joy' te gebruiken als het volkslied voor de
invoering van de New Age één wereldgodsdienst. Als we deze ruimte show bekijken, parallel met het Star
Wars-programma, krijgen we dit: een combinatie van elektromagnetische straling en hypnose, dat tevens het
onderwerp is geweest van intensief onderzoek. In 1974 bijvoorbeeld, zei onderzoeker GF Shapits van een
van de onderzoeksvoorstellen dat, "...in dit onderzoek zal worden aangetoond dat de gesproken woorden
van de hypnotiseur ook direct kunnen worden omgezet door de elektromagnetische energie, rechtstreeks
naar het onderbewuste deel van het menselijk brein, zonder daarbij een mechanisch apparaat te gebruiken
voor het ontvangen of trans coderen van de boodschap, en zonder dat de persoon wordt blootgesteld aan
een dergelijke invloed. Zo hebben we de gelegenheid om de informatie-input bewust te controleren.
Verwacht mag worden dat het gerationaliseerde gedrag zal worden beschouwd als te zijn voortgekomen uit
eigen vrije wil”.
Iedereen die onderzoek doet naar zogenaamde 'channeling' verschijnselen zou er nu verstandig aan doen
om met dit onderzoeksgebied rekening te houden. Opgemerkt moet worden dat degenen die van zichzelf
denken dat zij 'channelers' zijn, snel zijn geëscaleerd toen dit soort onderzoek was uitgevoerd. Het is
griezelig hoe gelijksoortig hun berichten zijn, ondanks de bewering van welke entiteit hun bron van
‘goddelijke leiding’ zou zijn. Men moet zich afvragen of deze gechannelde informatie wel geloofwaardig is,
men moet deze kunnen onderscheiden en kritisch evalueren, onderscheiden waar deze ‘boodschappen’ die
ze krijgen vandaan komen, wanneer blijkt dat deze berichten vooral gunstig zijn voor de NWO!
De Sydney Morning krant publiceerde een item op 21 maart 1983 waarin werd aangekondigd dat de Sovjets
de menselijke geest aan het binnenvallen waren. Dit artikel heeft betrekking op de Sovjets, die de
supercomputer schiepen, die we eerder bespraken, en dat is echt belangrijk, omdat dit soort computers
kan worden uitgevoerd door middel van satellieten en via de ruimte. De computers werden gevoed met de
verschillende talen en hun betekenissen, met het dialect van alle volkeren, ingevoerd in de computers met
objectieve programma's. Maar we zullen het nu hebben over de Verenigde Naties, de handlangers van de
nieuwe wereldorde, die de computers voeden met de nodige informatie.
Ik denk dat het mogelijk is dat de personen die dit mega-mind-controlprogramma hebben uitgedacht, hun software kunnen verkopen aan een
organisatie en zich er niet van bewust is dat de klant het programma en de
data zou gebruiken om de hele mensheid tot slaaf te maken. Stel je eens
voor hoe ver ze zijn gevorderd sinds dit artikel werd gepubliceerd!
Stap 3: De mensen laten geloven dat hun god tot hen spreekt via
telepathie, waarbij gebruikgemaakt wordt van radiogolven.
Kunstmatige Gedachte & Communicatie
De vooruitgang van de techniek brengt ons naar de derde stap in het Blue
Beam Project dat samengaat met de telepathische en elektronisch
aangevulde twee-weg communicatie, waar ELF, VLF en LF golven elke persoon zullen bereiken vanuit zijn
of haar eigen geest, elk van hen overtuigend dat ‘hun eigen god’ tot hen spreekt uit het diepst van hun eigen
ziel. Dergelijke stralen van satellieten worden gevoed vanuit de geheugens van computers, waarin enorm
veel gegevens zijn opgeslagen over ieder mens op aarde, en hun talen. De stralen zullen zich verstrengelen
met hun natuurlijke denken om, wat wij noemen, diffuus kunstmatig denken te vormen.
Dat soort technologie wordt onderzocht in de jaren 1970, 1980, en 1990 waar de menselijke hersenen
worden vergeleken met een computer. Informatie wordt ingevoerd, verwerkt, geïntegreerd en vervolgens
wordt er een reactie geformuleerd en daarop gereageerd. Mind controllers manipuleren informatie op
dezelfde manier als een computer voor grammatica informatie manipuleert.
In januari 1991 hield de Universiteit van Arizona een conferentie, getiteld 'The NATO Advanced Research
Workshop on Current and Emergent Phenomena and Biomolecular Systems.' Wat betekent dat precies? Het
betekent dit: We verwijzen naar een papier dat werd afgegeven tijdens de conferentie. Het was in feite een
protest en ijzingwekkende waarschuwing aan de aanwezige wetenschappers over het mogelijke misbruik
van hun onderzoeksresultaten.
Hun bevindingen, natuurlijk, verklaarden dat de Verenigde Staten reeds communicatie-apparatuur heeft
ontwikkeld, dat kan maken dat de blinden zien, de doven horen en de kreupelen wandelen. Het kan de
terminaal zieke van pijn verlichten, zonder gebruik van medicijnen of chirurgie. Ik heb het niet over science
fiction! Een mens kan het gebruik van al zijn vermogens behouden tot op het moment van zijn dood.
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Deze communicatie-apparatuur is afhankelijk van een volledig nieuwe manier van kijken naar het menselijk
brein en neuromusculaire systemen en straling pulsen bij ultra-lage frequenties. Een deel van deze
apparatuur is nu operationeel in de Central Intelligence Agency (CIA), en het Federal Bureau of
Investigation (FBI). Het zal nooit worden gebruikt om de blinden te laten zien, de doven te laten horen en
de kreupelen te doen wandelen, omdat het binnen de binnenlandse politieke agenda en het buitenlands
beleid van George Bush en zijn marionetten-meesters van de nieuwe wereldorde ligt.
In eigen land wordt de nieuwe communicatie-apparatuur gebruikt om te martelen en mensen te vermoorden,
wiens profiel overeenkomt met dat van een bepaalde bevolking, van terroristen, burgers die behoren tot
organisaties die zich verzetten tegen de ontwikkeling en inzet van nucleaire wapens, en om een ras van
slaaf cult automaten, of wat in de volksmond te maken heeft met 'de Manchurian kandidaten’ te produceren.
Overzeese experimenten vinden plaats op gijzelaars in handen van de Verenigde Staten en Canada, GrootBrittannië, Australië, Duitsland, Finland en Frankrijk. Daarnaast is er een lange reeks van bizarre
zelfmoorden onder Britse computer wetenschappers; allen hebben connecties met de VS Marine.
Rijst de vraag, zou een regering, bedrijf of psychiater opzettelijk een dergelijke horror vandaag de dag
bevorderen? Het antwoord is heel duidelijk, 'Ja.'
Overheidsinstanties en de bedrijven die met hen samenwerken aan een nieuwe wereldorde zijn bereid om
alles te doen, wat hen zal helpen hun doel te bereiken: het bevorderen van totale sociale controle. Wat
betreft de vraag waarom:
Ten eerste, als je het publiek bang maakt, en ze voor hun veiligheid laat vrezen, zullen zij u toestaan om
draconische rechtshandhavingspraktijken toe te passen, hen te ontwapenen en uitgebreide archieven van
hen bij te houden, en daarbij slechts te vertellen, ‘dat het allemaal wordt gedaan om u te beschermen’,
natuurlijk.
Ten tweede, het bevordert het verval van de huidige democratische vormen van politieke systemen, en leidt
de samenleving tot het zoeken naar alternatieve methoden van politieke ideologie. Natuurlijk is het
alternatief al lang gepland. Het heet de Nieuwe Wereld Orde en het zal NIET uw veiligheid of belangen
behartigen. Zoals George Bush zei: "Lees mijn lippen”. Angst is altijd al gebruikt door de machtige elite om
de massa’s te controleren en te onderwerpen.
Het oude gezegde, 'Verdeel en Heers', wordt tot op de naad wereldwijd gespeeld om ervoor te zorgen dat
iedereen bang is voor zijn of haar persoonlijke veiligheid, en om iedereen verdacht te maken. Ook dit is
mindcontrol!
Om verder te gaan met betrekking tot de nieuwe technologie die aan de basis ligt van het NASA Blue Beam
Project, moeten we kijken naar de volgende verklaring van de psycholoog James V. McConnell, die werd
gepubliceerd in 1970 in een uitgave van Psychology Today. Hij zei: “De dag is gekomen waarop we
zintuigelijke beroving kunnen combineren met drugs, hypnose en geslepen manipulatie van beloning en straf
om zodoende bijna absolute controle over het gedrag van een individu te verkrijgen. Het moet dan mogelijk
zijn om een zeer snelle en zeer effectieve vorm van positieve hersenspoeling toe te staan, die ons in staat
zou stellen om dramatische veranderingen in het gedrag van een persoon en de persoonlijkheid te
bereiken”.
Nu, dat wil zeggen: we moeten worden opgeleid vanaf de geboorte dat we allemaal moeten doen wat de
maatschappij wil dat we doen, in plaats van dat wat wij willen doen voor onszelf. Ze hebben de technologie
om het te doen, niemand moet nu worden toegestaan om zijn/haar eigen individuele persoonlijkheid
te hebben. Deze verklaring en deze ideeën zijn belangrijk omdat het de fundamentele leer van de
Verenigde Staten is, dat niemand zijn of haar eigen persoonlijkheid bezit. En diezelfde psycholoog beweert
dat niemand hier iets over te zeggen heeft en er is geen reden om te geloven dat je het recht hebt om een
nieuwe persoonlijkheid te weigeren, omdat je oude persoonlijkheid wordt beschouwd als 'asociaal'.
Wat belangrijk is in deze verklaring is dat de nieuwe wereldorde zal worden opgericht met het huidige
systeem, wat betekent dat de oude manier van denken en gedrag en religie zal worden beschouwd als de
'oude' en onjuiste manier van denken, en dat ze het kunnen veranderen in een van de uitroeiingskampen
(FEMA kampen) om ervoor te zorgen dat iedereen met dit 'asociale' gedrag zal worden verwijderd, zodat al
snel andere ‘gewijzigde individuen’ in staat zullen zijn de behoeften en de agenda's van de nieuwe wereld
orde uit te voeren, zonder te worden afgeleid door de waarheid.
Stap 4: Een nep invasie van buitenaardse wezens en allerhande andere gebeurtenissen waarbij
chaos uit zal breken en uiteindelijk alle mensen overstag gegaan zullen zijn om de Nieuwe Wereld
Orde te accepteren.
Wereldwijde Bovennatuurlijke manifestaties via elektronica
Hier zijn er drie verschillende richtlijnen:
1 Men moet de mensen doen geloven dat er een buitenaardse invasie komt in alle belangrijke steden op
aarde, zodat ze op het punt staan om hun nucleaire wapens te gebruiken om terug te vechten. Op deze
manier zal de commissie van de Verenigde Staten eisen dat al deze naties, die hun nucleaire wapens boven
haalden deze ontwapenen, wanneer blijkt dat de invasie vals is. En hoe zal de VS weten dat de invasie vals
was? Wel, zij zijn degenen die het hebben opgezet, natuurlijk.
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2 De tweede richtlijn is de christenen te doen geloven dat de Opname zal plaatsvinden, samen met de
zogenaamde goddelijke interventie van een buitenaardse beschaving, die de mensheid komt ‘redden’
van een wrede en genadeloze demon. Het doel ervan is het belangrijkste verzet tegen de uitvoering van de
nieuwe wereldorde in één klap de mond te snoeren; binnen enkele uren na het begin van de luchtshow.
3 De derde richtlijn in de vierde stap is een mix van elektronische en bovennatuurlijke krachten. De
golven die op dat moment zullen gebruikt worden zullen "bovennatuurlijke krachten" in staat stellen te reizen
via optische vezels, coaxiale kabels (TV), elektrische en telefoonlijnen, om zo binnen te dringen bij iedereen
tegelijkertijd door middel van grote apparaten. Ingebouwde chips zullen al op hun plaats zitten. Het doel van
deze deals met globale satanische entiteiten is hun projecties over de hele wereld te verspreiden en om alle
bevolkingsgroepen aan de rand van hysterie en waanzin te brengen. Hen te verdrinken in een golf van
zelfmoordaanslagen, moorden en blijvende psychische stoornissen. Na de ‘Nacht van de Duizend Sterren’
zullen de wereldwijde bevolkingsgroepen klaar zijn om voor de nieuwe messias (Maitreya) orde en vrede te
herstellen tegen elke prijs, zelfs al betekent dit het inleveren van vrijheid.
Geen cash geld, geen onafhankelijkheid meer
De technieken die gebruikt worden in de vierde stap zijn exact dezelfde als die
gebruikt werden in de USSR om de mensen te dwingen het communisme te
aanvaarden. Dezelfde techniek zal gebruikt worden door de VS om de nieuwe
wereldreligie en de nieuwe wereldorde door te drukken. Velen vragen zich af
wanneer dit zal gebeuren. Volgens vele rapporten die we hebben ontvangen,
verwachten wij dat het zal beginnen met een soort van wereldwijde
economische ramp.
Wereldmunt
Niet een volledige crash, maar genoeg om hen in staat te stellen een soort van voorlopige munt in te voeren,
vooraleer ze elektronisch geld invoeren ter vervanging van papieren geld. De voorlopige munt zal gebruikt
worden om iedereen te dwingen hun spaargeld op te maken, of hun cash geld in te leveren, omdat de
mensen die geld hebben en dus niet afhankelijk zijn, degenen zouden zijn die een opstand tegen hen
beginnen. Als iedereen blut is, kan niemand een oorlog of opstand sponsoren: papieren geld zal ophouden
te bestaan.
Maar om het wereldwijd elektronisch geldsysteem in te voeren, zal iedereen die misschien in de toekomst
over geld zal beschikken, een manier moeten vinden om zijn geld elektronisch over te schrijven. Vóór die tijd
zal iedereen zijn geld al besteed hebben, samen met zijn/haar reserves en activa. Iedereen moet 100%
afhankelijk zijn van de Commissie. Om elke vorm van onafhankelijkheid te voorkomen, heeft de nieuwe
wereldorde al microchips geïmplanteerd bij in het wild levende dieren, vogels, vissen, enz. Waarom? Ze
willen er zeker van zijn dat de mensen die niet instemmen met de nieuwe wereldorde, niet kunnen jagen of
vissen waar ook ter wereld. Als ze dit proberen, zullen ze worden opgespoord en gevolgd door satellieten,
vastgegrepen en daarna gevangengenomen of gedood.
De nieuwe wereldorde is reeds de wetgeving van alle naties aan het veranderen om iedereen afhankelijk te
maken van één enkel voedsel- en vitamine rantsoen. Ze zijn de wetgeving over religie en psychiatrische
aandoeningen aan het aanpassen om te bepalen wie er een potentieel gevaar vormt voor de nieuwe
wereldorde. Degenen die ‘defect’ zijn bevonden, zullen naar concentratiekampen gebracht worden, waar zij
gedood zullen worden. Degenen die niet gedood worden, zullen gebruikt worden om als slaven te werken, of
zullen gebruikt worden in medische experimenten. Het doel van de dictatuur is iedereen, overal op de
planeet te controleren…. meedogenloos en zonder uitzondering.
Biochip 666
De nieuwe technologie is ontworpen en gebouwd voor het opsporen en controleren van mensen, overal op
aarde. Deze technologie is ontworpen voor EEN enkel doel. Als je weigert om in te zien en te erkennen dat
deze technologie dient om alle volkeren tot slaven te maken, dan weiger je ook te geloven in de opkomst
van de Antichrist en het vestigen van de nieuwe wereldorde religie en regering. Als je dit niet inziet, als je dit
niet kunt aannemen, als je dit niet kunt begrijpen, dan is uw leven in gevaar. Niemand is veilig in een
totalitaire politiestaat!
Blue Beam in het klein:
Project Blue Beam - Realtime Holograms & Augmented Reality
Youtube.com/watch?gl=NL&v=MJjOEgbXlKE
Bron: Beforeitsnews.com
Vertaald: Marion
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Enorme ‘zoetwaterberg’ ontdekt in de Noordelijke IJszee
Britse wetenschappers hebben vastgesteld hoe een enorm
zoetwaterreservoir omhoog wordt gestuwd in de Noordelijke
IJszee.
Er bevindt zich zo’n 8.000 kubieke kilometer water in het
reservoir dat sinds het jaar 2002 zo’n 15 centimeter is gestegen.
Dr. Katharine Giles van het University College London en haar
collega’s deden hun ontdekking met behulp van satellieten van
de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Dr. Giles liet
tegenover de BBC weten dat de Noordpool onderhevig is aan
snelle en ingrijpende veranderingen. Onderzoek aan de hand
van boeien en monsters toonde al aan dat steeds meer zoet
water naar het gebied stroomde. De bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Nature Geoscience.
De data (1995-2010) tonen aan dat zoet water in de Beaufort Gyre aanzienlijk aanzwelt, met name sinds de
millenniumwisseling. De Cryosat-2 satelliet van ESA kan het zeeniveau onder het ijs meten.
Uit een animatie van de BBC wordt duidelijk dat het midden van de Noordpool omhoog wordt gestuwd, maar
de wetenschappers concluderen dat het zoete water afkomstig zou moeten zijn van Russische rivieren. De
Beautfort Gyre bevat momenteel zo’n 10 procent van al het zoete water in de Noordelijke IJszee.
Noordpool ijs juist in dikte toegenomen
De onderzoekers merken bovendien op dat de Beaufort Gyre zich in de afgelopen 15 jaar niet stapsgewijs
heeft ontwikkeld, maar dat de ringvormige zeestroming vooral in de laatste helft van de periode een
belangrijk onderdeel werd van de Noordpool.
De wetenschappers wijten dit aan een veranderende relatie tussen de wind en de oceaan in het gebied als
gevolg van het smelten van zee-ijs, doch laten data van de Amerikaanse marine zien dat de ijslaag van de
Noordpool juist dikker wordt. Mogelijk is de laag ijs in de Arctische Oceaan tussen januari 2009 en januari
2011 over een gebied van 800.000 vierkante kilometer tot 1,5 meter in dikte toegenomen.
Opwarming van de Aarde een hoax
Bewezen is dat Global Warming een grote misleiding is. Er moet dus een andere oorzaak zijn.
Ontdekkingsreiziger Dr. Frederick Cook (1908), ‘bijzonder’
admiraal Robert Peary (1909) en admiraal Richard Byrd (1947)
ontdekten dat zich rond de opening bij de polen ijsbarrières
bevinden, die elke winter worden gevormd door zoet water dat
uit het binnenste van de Aarde stroomt. De enorme ijsbergen
van zoet water in het gebied zouden onverklaarbaar zijn
wanneer onze planeet een solide bol was. Het gebied voorbij de
ijsbergen is relatief warm en grotendeels ijsvrij.
Bron: Alleendewaarheid.nl en Bbc.co.uk

EU neemt het op tegen internet reuzen als Google om de mens zijn persoonlijke gegevens
BRUSSEL (AFP) - De Europese Commissie heeft woensdag
aangekondigd om bedrijven, waaronder Internet reuzen, zoals Google
of Facebook, aan de mensen meer controle over hun persoonlijke
gegevens te geven, of ze zullen grote boetes tegemoetzien.
Het voorstel, verdedigd door EU-commissaris voor Justitie Viviane
Reding, zou alle bedrijven dwingen om uitdrukkelijke toestemming te
krijgen van klanten om hun persoonlijke gegevens te verzamelen, hen
uit te leggen hoe het zal worden gebruikt (lees: misbruikt), en
gebruikers toe te staan om hun informatie volledig te wissen.
Niet-naleving kan een bedrijf een boete van maximaal een miljoen euro (1,30 miljoen dollar) opleveren, of
twee procent van de jaaromzet.
"Persoonlijke gegevens worden in de wereld van vandaag de valuta van de digitale markt, en zoals elke
valuta behoort het stabiel te zijn en moet het betrouwbaar zijn", zei Reding op een persconferentie nadat de
EU-executive haar voorstel deed.
"Alleen als de consument het vertrouwen heeft dat zijn of haar gegevens goed beschermd zijn, zullen ze
deze aan bedrijven en overheden blijven toevertrouwen, online kopen en nieuwe diensten accepteren," zei
de EU-afgevaardigde.

Nieuwsbrief nr. 145 – 10 februari 2012 - pag. 10

Onderzoek toont aan dat 72 procent van de Europeanen bang is dat hun gegevens kunnen worden
misbruikt. Reding benadrukte haar zaak om mensen "het recht te geven om vergeten te worden" van het
internet, door hen in staat te stellen hun gegevens van het web te kunnen uitwissen.
Maar sommige bedrijven hebben hun twijfels over de voordelen van de nieuwe voorgestelde wet. Thomas
Boue van de Business Software Alliance zei dat de Commissie "te ver gaat bij het opleggen van
maatregelen op bedrijven hóé gegevens te verzamelen, opslaan en met deze informatie om te gaan."
"Dit is een wereld van adembenemende mogelijkheden en het moet zo blijven," zei Reding echter. "Het moet
een wereld van innovatie zijn, maar er zijn natuurlijk ook gevaren rond deze nieuwe technologieën, met
name met betrekking tot het verlies van controle over iemands persoonlijke gegevens."
Bron en meer lezen: Au.news.yahoo.com
Vertaald: Marion - Geüpload door Marygreeley1954 op 27 jan 2012
En zou het volgende waar kunnen zijn?
‘Je ZULT je verleden onthullen! Facebook’s tijdlijn functie wordt verplicht voor alle gebruikers - met slechts 7
dagen de tijd om ‘op te schonen’….’
You WILL reveal your past! Facebook's timeline feature becomes mandatory for all users - with just 7
days to 'clean up'
Dailymail.co.uk/sciencetech/article-2091735/Facebook-Timeline-mandatory-users--just-7-days-clean-up.html
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

IJskap Noordpool smelt niet, maar wordt juist dikker!
In 2008 was er 2 miljoen vierkante kilometer méér ijs op Antarctica (de
Zuidpool) dan gemiddeld in de afgelopen 30 jaar.
Het is een bizarre constatering: in februari dat jaar werd nog de noodklok
geluid vanwege het afbreken van de Wilkins ijsplaat op Antarctica. Toen
ging het om in totaal 414 vierkante kilometer en dat is 0,0027% van het
totale oppervlak van Antarctica (totaal 15,5 miljoen vierkante kilometer).
Over de enorme aanwas van ijs hoor je echter niets.
Dit record is vastgesteld met dezelfde satellieten die zorgden voor krantenberichten over het massaal
verdwijnen van ijs - maar dan aan de andere kant van de wereld, op de Noordpool. In de noordelijke
Poolstreek verdween inderdaad een record hoeveelheid aan ijs (3 miljoen vierkante kilometer). De
Noordwestpassage ging open en dat kreeg - alhoewel het al diverse malen eerder was gebeurd - veel
aandacht.
Het ijs kwam in de winter extra snel terug, maar er werd en wordt veel geklaagd dat het maar dun eenjarig ijs
was. Het is nog te vroeg om over de verdere ontwikkeling hiervan te oordelen. Maar alleen al het feit dat zo’n
enorm gebied als de Zuidpool blijkbaar afkoelt, maakt het wel erg moeilijk om over ‘Global Warming’ te
praten…
Wanneer we de kaarten van het zee-ijs van de Noordpool tussen 2009 en 2011 vergelijken, valt het op
dat de ijskap substantieel dikker is geworden. Mogelijk is de ijskap in de Arctische Oceaan
(Noordelijke IJszee) in die periode over een gebied tot 800.000 vierkante kilometer 1,5 meter in dikte
toegenomen.
De data zijn verkregen met behulp van het Polar Ice Prediction System van de Amerikaanse Marine.
De donkerblauwe kleur betekent een dikte van zo’n 1,5 meter. Groen staat
voor zo’n 3 meter. Het geschatte gebied is veranderd van donkerblauw naar
groen en beslaat ongeveer 800.000 vierkante kilometer, gebaseerd op de
legenda van Google Earth.
Bij een toegenomen dikte van 1,5 meter komt dit uit op zo’n 21 biljoen
kubieke meter nieuw ijs.
Het begint daar buiten kouder te worden!
Sommige global-warming 'specialisten' verwachtten zelfs dat de ijskap totaal
zou zijn verdwenen. Berichten in de media van enorm afbrokkelend ijs
werden echter sterk eenzijdig belicht en overdreven. Dit feit sterkt de
overtuiging van steeds meer astronomen en klimatologen dat de Aarde juist
afstevent op een 'global cooling' en dat 'global warming' pure onzin is, zoals critici al jaren beweren.
Een interessante 'toeval' is dat de richting van de magnetische noordpoolverschuiving bijna hetzelfde is als
waar de toename van de ijskap dikte plaatsvindt.
Bron: Modernsurvivalblog.com en Klimatosoof.nl
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4 bezwaren tegen alomvattend privacy beleid Google
Google wijzigt per 1 maart zijn privacy beleid, waardoor de gegevens van een
gebruiker op meerdere Google-diensten worden samengevoegd tot één
superprofiel. Het plan krijgt volop kritiek…
'Straks weet Google meer van jou dan je vrouw', schrijft techsite ZDnet over het
samenvoegen van gebruikersdata. De site noemt het nieuwe privacy beleid 'Big
Brother-achtig'. Volgens Google zorgt het juist voor meer overzicht en is het
handiger voor gebruikers. Toch is het plan van Google volgens sommigen
klantonvriendelijk en stuit het op bezwaren.
'Eenvoudiger en makkelijker'
Alle geregistreerde Google-gebruikers krijgen vanaf 1 maart nieuwe gebruikers- en privacy voorwaarden. De
zoekgigant combineert de data van een gebruiker op verschillende Google-diensten, zoals YouTube en
Gmail, tot één profiel. Volgens Google is het voordeel van de samenvoeging juist het verlenen van betere
diensten, persoonlijke advertenties en relevantere zoekresultaten. "Kern is dat deze nieuwe, eenvoudiger
aanpak het makkelijker maakt voor gebruikers om onze privacy uitgangspunten te leren kennen. We gaan
van ruim 70 verschillende privacy policies terug naar kortere en beter te begrijpen teksten", meldt Google
woordvoerder Mark Jansen tegenover Webwereld.
'Nuances ontbreken'
Advocaat en ICT-jurist Mark Jansen van Dirkzwager geeft aan dat er nog wel wat schort aan de
informatievoorziening vanuit Google. Volgens hem ontbreken juist belangrijke nuances door de simpele
voorstelling van zaken aan gebruikers. "Zoals welke gegevens nu precies worden verzameld van alle
Google-diensten. Er wordt door Google een gigantisch profiel opgebouwd. Ik denk dat heel veel gebruikers
zich niet bewust zijn wat dat betekent. Bijvoorbeeld wanneer mensen puberale filmpjes bekijken op YouTube
en vervolgens opeens advertenties via Google te zien krijgen die daaraan zijn gerelateerd."
'Onvoldoende info'
Advocaat Jansen plaatst dan ook serieuze vraagtekens bij de verstrekte informatie van Google. Hij betwijfelt
of die informatie voor gebruikers voldoende is om de gevolgen te overzien. In zijn blogpost haalt hij Google
aan: We kunnen persoonlijke gegevens uit een bepaalde service combineren met gegevens uit andere
Google-services, waaronder persoonlijke gegevens, zodat u bijvoorbeeld gemakkelijker dingen kunt delen
met mensen die u kent. De passage is volgens de advocaat nietszeggend vanwege de woorden 'kunnen',
'waaronder' en 'bijvoorbeeld'. Jansen: "Google lijkt in essentie te willen zeggen: wij combineren alle
gegevens die we hebben naar eigen believen."
Google reageert: "We geven op grote schaal voorlichting richting onze gebruikers over deze veranderingen,
ruim voordat deze van kracht zijn." Volgens de zoekgigant is er al een grote campagne opgestart met e-mail
naar gebruikers, promotie op Google.com, notificaties op Google-diensten als YouTube en een verplichte
melding als ze inloggen op hun Google account.
Android-smartphones
Ondanks deze voorlichting lijken vooral consumenten met een Android-smartphone de dupe. Voor Androidapparaten is een Google-account namelijk verplicht, schrijft de Hobby Computer Club (HCC) in een
bezorgde brief aan minister Opstelten (Veiligheid en Justitie). "Een telefoon met een Android
besturingssysteem vraagt een Google account. Wanneer men niet instemt met de nieuwe privacy
instellingen kan deze niet langer gebruikmaken van een aantal essentiële diensten."
Google Nederland reageert dat er slechts een erg beperkt deel informatie van de smartphone in verband
wordt gebracht met de Google account. "Als je een Android toestel hebt, dan kan je inloggen op Google
Dashboard om te zien welke informatie we hebben van je telefoon. Dat is standaardinformatie zoals het IDnummer en telefoonnummer van het toestel en de datum dat de telefoon is geactiveerd."
Geen opt-out
Volgens de HCC is er echter sprake van een 'gedwongen winkelnering, waardoor de consument geen kant
uit kan'. Gebruikers die het niet eens zijn met de nieuwe privacy voorwaarden krijgen van Google de
rigoureuze optie om hun Google-account dan maar te beëindigen. De Hobbyclub drukt Google op het hart
een opt-out functie toe te voegen aan het nieuwe beleid.
Google Nederland vertelt dat een opt-out niet werkbaar is voor Google en ook niet voor de gebruikers. "We
zouden sommige gebruikers op de nieuwe policy hebben, en sommige gebruikers op de oude policy, en
twee verschillende privacy policy structuren die dan tegelijkertijd van kracht zijn. De nieuwe, en de oude met
meer dan 70 privacy policies. Dit zou voor zowel onze gebruikers als voor Google zelf een zooitje worden."
Waakhonden doen onderzoek
Advocaat Jansen kan zich hier iets bij voorstellen, maar stelt dat privacybescherming van klanten, afgedekt
door privacywetgeving, voorop moet staan. En die wetgeving wil de Europese Commissie nu gaan
aanscherpen, met forse boetes bij schendingen. "Het lijkt een reactie van de commissie op Facebook,
Google en advertentienetwerken. Het rapport stelt duidelijk dat het Europees recht geldt als je Europese
profielen opbouwt", vertelt advocaat Jansen.
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De aanscherping van de wetgeving zal echter pas over jaren in werking treden. Tot die tijd kan de privacy
toezichthouder van elk Europees land de privacy wijzigingen van Google onderzoeken. De Ierse en Franse
privacy toezichthouders stellen inmiddels een onderzoek in naar de gevolgen van Google’s privacy beleid
voor consumenten.
Bron: Webwereld.nl - Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Alain de Botton plant atheïstentempel in Londen
RD, 27-01-2012
Atheïst Alain de Botton.
LONDEN – Atheïst Alain de Botton wil een tempel voor het atheïsme bouwen in
Londen. De tempel past in de visie van De Botton om atheïsme te verrijken met
rituelen. Rituelen geven volgens hem troost en dat biedt het koude atheïsme van
atheïsten als Dawkins niet, vindt De Botton.
De Botton heeft het idee geleend van kerken en religieuze stromingen die al dan
niet opvallende gebouwen hebben om samen te komen en zo de behoefte aan
saamhorigheid versterken, aldus The Guardian vrijdag.
Het gebouw gaat volgens de plannen van De Botton bijna 1,2 miljoen euro kosten.
Het krijgt een toren van 46 meter hoog. Het komt te staan midden in het oude stadshart van Londen, bij het
financiële centrum. Daar hebben de meeste mensen behoefte aan troost en perspectief, verwacht De
Botton.
De Botton zegt dat anonieme fondsen inmiddels garant staan voor de helft van de begroting. Hij hoopt de
rest van het geld binnen te krijgen door publieksacties. Als de Londense overheid toestemming geeft voor de
bouw van de tempel, kan eind 2013 de eerste schop de grond in.
Dawkins heeft het project afgekeurd. Hij zou het geld voor de tempel liever besteden aan een seculiere
opvoeding en scholing van kinderen.
Lees hier meer over De Bottons boek ”Religie voor atheïsten” dat afgelopen zomer uitkwam. Dr. A. Markus
reageerde in december op De Botton. Volgens hem kunnen ‘religieuze’ rituelen niet zomaar gekopieerd
worden. Want De Botton ziet „over het hoofd dat het belangrijkste dat troost biedt niet het ritueel zelf is, maar
dat waar het naar verwijst. De eenheid en verzoening die gelovigen onderling ervaren is daar namelijk
gebaseerd op de eenheid die ze menen te ervaren met God.”

Alain de Botton over het belang van religie
RD, 21-07-2011 13:55 | gewijzigd 21-07-2011 14:18 | Klaas van der Zwaag |
Reacties 11
Atheïst zijn en toch religie waarderen die „nuttig, interessant en troostrijk”
kan zijn. Dat is naar de mening van schrijver-filosoof Alain de Botton uit
Londen in ”Religie voor atheïsten” mogelijk.
Zoals gelovigen een geloofscrisis kunnen doormaken, zo heeft hij, opgegroeid in
een overtuigd atheïstisch gezin, een ongeloofscrisis doorgemaakt door te luisteren
naar onder meer de cantates van Bach. De seculiere samenleving is volgens hem
ten onrechte verarmd door de teloorgang van allerlei gebruiken waarmee atheïsten
niet uit de voeten kunnen. In de seculiere samenleving hebben we talloze
troostrijke rituelen aan religie overgelaten, die we de exclusieve zeggingskracht
hebben gegeven over ervaringsgebieden die de hele mensheid zouden moeten toebehoren. „Het is nu aan
atheïsten om het proces van religieuze kolonisatie om te keren: ze moeten een manier vinden om ideeën en
rituelen los te maken van de religieuze instanties die er aanspraak op hebben gemaakt.” Militante atheïsten
zullen dit boek verfoeien, verwacht hij, maar religies verdienen aandacht omdat ze de wereld hebben
veranderd, en dit is door maar weinig seculiere instituten geëvenaard. Hij merkt dat op het gebied van
onderwijs, de zorg, de kunst en de architectuur. Religie weet van antwoorden op levensvragen. „Wij hebben
daarentegen een intellectuele wereld geschapen waarin de meest gevierde instituten zich zelden
verwaardigen de voornaamste zielenvragen te stellen, laat staan ze te beantwoorden.” Een raak boek tegen
een plat atheïsme, al moeten we beseffen dat de schrijver ervan uitgaat dat God „uiteraard” niet bestaat.
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Duizenden Europeanen willen doop ongedaan maken om schandalen Katholieke Kerk
Voormalige gelovigen houden inmiddels ont-dopingsrituelen, waarbij
een 'geestelijke' met een föhn symbolisch het daar ooit besprenkelde
doopwater verdampt.
In maart 2009 schreven we er al eens over, toen meer dan 100.000
Britten een 'certificaat van ont-doping' van het internet downloadden
waarmee ze hun christelijke geloof 'officieel' konden verwerpen. De
talloze seksuele misbruik schandalen die de Katholieke Kerk de
afgelopen jaren teisterden blijken nu ook voor gelovigen in andere
landen de spreekwoordelijke druppel; duizenden in Nederland,
Duitsland, België en Oostenrijk hebben vorig jaar de Kerk verzocht hun
doop ongedaan te maken, en in Frankrijk is het de eerste man gelukt om via de rechter zijn 'ontdoping' af te
dwingen.
Rene Lebouvier vroeg zijn plaatselijke Katholieke Kerk al zo'n 10 jaar geleden om zijn naam uit het
doopregister te halen. De kerk noteerde zijn verzoek maar deed er verder niets mee. Lebouvier,
vastbesloten vanwege de 'pedo priesters' schandalen en de extreem conservatieve opvattingen van de paus
ten aanzien van geboortebeperking, maakte er echter een rechtszaak van die hij in oktober 2011 won.
Hiermee is de 71 jarige Lebouvier de eerste Fransman die officieel 'ontdoopt' is.
'Eerlijk tegenover kerk'
'Het is ook een vorm van eerlijkheid tegenover de kerk,' verklaarde hij. 'Anders hebben ze iemand in hun
register staan die niet in God gelooft.' Lebouvier werd geboren in een streng katholieke gemeenschap. In
plaats van priester te worden, zoals zijn moeder graag wilde, werd hij bakker en verhuisde hij naar Parijs. 'Ik
ben 180 graden gedraaid. Het duurde een poosje, maar het is gebeurd.'
Sinds zo'n 3 jaar geleden de eerste ontdopingscertificaten op het Engelse internet verschenen worden deze
inmiddels op een groot aantal websites in Europa aangeboden. Een andere manier waarop christenen met
de kerk breken is door de in diverse Europese landen geheven kerkbelasting niet meer te betalen.
Sterke trend in diverse landen
'We zien dit in heel Europa gebeuren,' zei Anne Morelli, hoofd van het centrum religie en secularisatie aan
de Vrije Universiteit van Brussel. 'Vooral in 2011 was de trend goed zichtbaar in Nederland, Duitsland, België
en Oostenrijk. Het houdt duidelijk verband met de schandalen rond pedofiele priesters, al is het al een tijdje
aan de gang.' Daarnaast is het ook een kwestie van geld en is het daarom geen toeval dat het aantal
kerkverlaters in Duitsland, Oostenrijk en België -landen waar kerkbelasting wordt geheven- het hoogste is.
In het Belgische Wallonië steeg het aantal verzoeken om ontdoopt te worden van 66 in 2008 naar zo'n 2000
in 2010. In Nederland zou het aantal mensen dat de kerk de rug toekeerde plotsklaps met 25% zijn
gestegen. Hoewel er verder nog geen officiële cijfers zijn schatten experts en activisten het aantal ontdopelingen in de tienduizenden. Naast Katholieken willen inmiddels ook leden van Protestantse kerken hun
doop ongedaan laten maken. In Frankrijk zijn er vooralsnog slechts weinig gelovigen die dit radicale besluit
nemen. Bovendien heeft de lokale bisschop van Countances, Stanislas Lallanne, beroep aangetekend tegen
het besluit van de rechter om Lebouvier zijn zin te geven. De uitspraak van een hogere rechtbank kan wel
eens jaren op zich laten wachten. 'De doop is een geestelijke gave en is groter dan wijzelf,' aldus Bernard
Podvin, woordvoerder namens de Franse Bisschops Confederatie. 'Daarom kan het niet beperkt worden tot
een puur administratieve zaak.'
Kerk vreest voor kettingreactie
Mocht Lebouvier ook het hoger beroep winnen dan zou dat in heel Europa een precedent kunnen zijn voor
een nieuwe golf rechtszaken van mensen die eveneens ontdoopt willen worden. 'De kerk is bang dat de
beweging zich uitbreidt,' zei Marc Blondel, president van de Nationale Federatie van Vrijdenkers in Parijs.
Blondel verklaarde een nieuwe ont-dopingscampagne te beginnen als Lebouvier ook in hoger beroep in het
gelijk zal worden gesteld. Het ontdopingscertificaat dat de Britse Nationale Seculiere Vereniging (NSS) in
2009 aanbood was oorspronkelijk als grap bedoeld, maar werd na zo'n 100.000 downloads ineens een
serieuze zaak. 'Sommige mensen staan echt vijandig tegenover kerken,' verklaarde NSS president Terry
Sanderson. 'En dat willen ze laten zien door te zeggen 'nee, ik ben niet één van jullie leden'.'
Los van kerkelijke hiërarchie
In Duitsland verlieten in 2011 een record aantal van 181.000 Katholieken hun kerk, de eerste keer dat het
aantal Katholieke kerkverlaters die van de Protestantse kerken overtrof. Christian Weisner, de Duitse
woordvoerder van de internationale hervormingsbeweging We are Church, wees erop dat de Duitse
kerkverlaters niet zozeer ontdopingen aanvragen maar formulieren invullen waarop ze aangeven geen
kerkbelasting meer te willen betalen. 'Ik denk dus dat ze niet van hun geloof en hun band met Jezus en de
doop af willen, maar dat ze geen onderdeel meer willen zijn van de kerkelijke hiërarchie.'
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Zorgen over dalend aantal nieuwe dopelingen
De kerken maken zich volgens experts veel grotere zorgen over het dalende aantal nieuwe dopelingen.
Ongeveer een halve eeuw geleden werd nog 90% van alle Franse kinderen gedoopt; nu is dat circa één op
de drie. 'De kerk beschouwt ont-dopingen als een zeer marginaal fenomeen waar ze zich op dit moment
tegen verzet,' verduidelijkte Philippe Portier, professor religie aan de Sorbonne Universiteit. 'Men is veel
actiever om het dalende aantal (nieuwe) dopelingen om te keren. Voor dat doel wordt er een nieuwe
evangelisatiestrategie opgezet.'
De parochie in het historische Parijse Saint-Germain-des-Pres organiseert bijvoorbeeld een groot aantal
activiteiten, van skivakanties tot het steunen van netwerken voor jonge professionals. En dat levert resultaat
op: tijdens een recente jeugdmis was de kerk barstensvol. De priester van de parochie, Benoist de Sinety,
hecht echter geen waarde aan aantallen, maar aan geloof. 'Wat nu opvalt is dat degenen die christenen
willen zijn dat ook écht willen. Ik ben blij dat mensen vrij zijn om zelf te kiezen.'
Xander - (1) Religion News

Amerika rekent in mei op militaire confrontatie met Iran
Recente Iraanse 'wargames'. De honderden razendsnelle
speedboten zijn moeilijk te bestrijden en vormen potentieel een
groot gevaar voor tankers en marineschepen.
Met het besluit het afgeschreven helikopterdekschip USS Ponce
om te bouwen tot een drijvende commandobasis en deze zo
spoedig mogelijk in te zetten in de Perzische Golf heeft het er
alle schijn van dat de VS over vier à vijf maanden een militaire
confrontatie met Iran verwacht. Het is echter maar de vraag of
Iran van plan is om dit af te wachten. Het land kondigde immers
aan het EU olie-embargo, dat over zes maanden zal ingaan, voor te zijn door de olieleveranties aan Europa
per onmiddellijk stop te zetten. Mede daarom is het goed denkbaar dat de Iraniërs ook op militair gebied
kiezen voor 'de aanval als de beste verdediging'.
De USS Ponce zal in allerijl worden omgetoverd tot een varende basis voor commando's. Die zijn hard nodig
als Iran besluit om de Straat van Hormuz geheel of gedeeltelijk af te sluiten. De Iraanse strijdkrachten
beschikken namelijk over honderden kleine schepen en speedboten, die met raketten en razendsnelle
Russische torpedo's een groot gevaar vormen voor olietankers en Westerse marineschepen.
Daarnaast beschikt Iran naar eigen zeggen over een 'stealth kruisraket' die een compleet Amerikaans
vliegdekschip tot zinken zou kunnen brengen. Ook heeft het land varende 'kamikaze' bommen, die al in 1987
werden ingezet bij aanvallen op olietankers. Sindsdien is deze vloot sterk verbeterd, mede dankzij de
technologie die werd afgekeken van de enkele jaren van Groot Brittannië gekochte Bladerunner 51. Tevens
zijn Iraanse kikvorscommando's getraind om onder water magnetische bommen aan schepen te bevestigen.
De honderden (speed)boten zijn goed verborgen in de baaien en inhammen van de deels onbewoonde
eilanden die zich pal voor de Iraanse kust bevinden. Bij een militaire confrontatie zullen de Amerikaanse
commando's van de USS Ponce de opdracht krijgen deze vloot te vernietigen.
Het is de bedoeling dat de USS Ponce al in de lente of uiterlijk begin van de zomer in de Perzische Golf zal
worden ingezet. De Iraanse regering lijkt echter vastbesloten om iedere door Amerika en Europa
aangekondigde diplomatieke of militaire actie niet af te wachten, maar onmiddellijk te beantwoorden met een
tegenmaatregel.
Olieboycot EU beantwoord met tegenboycot
Zo is het Iraanse parlement van plan om vandaag een wet aan te nemen die de totale olie export -zo'n
400.000 a 500.000 vaten- naar de EU onmiddellijk verbied. Iran weet dat uitgerekend de landen die het
meest van de Iraanse olie afhankelijk zijn -Griekenland (25% - 30%), Italië en Spanje- het zwaarst getroffen
zijn door de financiële en economische crisis, en dat Saudi Arabië, dat beloofde eventuele tekorten op te
zullen vullen, hier op zijn vroegst pas in mei mee kan beginnen. Precies in deze maand zullen -als alles
volgens plan verloopt- de Amerikaanse SEAL commando's hun positie innemen in de Perzische Golf. Het
regime in Teheran zou wel eens kunnen besluiten de komst van de USS Ponce niet af te wachten en met
snelle speedboot aanvallen op olietankers de Amerikaanse en Europese plannen voor te zijn. (1)
IAEA inspectieteam in Iran
Ondertussen is een inspectieteam van het Internationale Atoom Energie Agentschap in Iran gearriveerd om
opheldering te krijgen over 'nog niet opgeloste wezenlijke zaken' rondom het Iraanse nucleaire programma.
Het team zal waarschijnlijk de nucleaire verrijkingsfabriek in Fordo bezoeken, waar Iran volgens het IAEA
begonnen is met de verrijking van uranium tot 20%. Om gebruikt te kunnen worden voor de bouw van een
kernwapen is 90% verrijkt uranium nodig. (2)
Xander - (1) DEBKA, (2) Ynet News
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Bier is goed tegen hartinfarcten
1. Bier is goed tegen hartinfarcten
Een bierdrinker loopt 40 tot 60 procent minder risico op een hartinfarct dan
geheelonthouders. Een halve liter bier per dag geldt als maatstaf.
2. Bier beschermt je tegen een beroerte
De bestanddelen van bier voorkomen dat je bloed gaat klonteren.
3. Bier is goed voor je bloeddruk
Artsen uit Nederland en van de universiteit van Harvard hebben aangetoond dat
een gematigd bierverbruik je bloeddruk onder controle houdt.
4. Bier kan diabetes verhinderen.
Bierdrinkers hebben zelden te kampen met suikerziekte (diabetes mellitus).
5. Bier verbetert je geheugen
Bierdrinkers maken minder kans op Alzheimer en dementie.
6. Bier bezorgt je stevige knoken
Bier heeft een positieve invloed op je beendergestel en beschermt tegen osteoporose.
7. Bier laat je langer leven
Wie een of twee glazen bier per dag drinkt, leeft langer.
8. Bier is goed tegen diarree
De microculturen in bier bestaan uit azijn- en melkzuren. Deze stoffen beperken
de cultuur van darmkiemen die diarree veroorzaken.
9. Bier helpt tegen stress
Vorsers van de universiteit van Montreal hebben vastgesteld dat een paar glazen
bier per dag de druk op het werk doen afnemen. Niet-drinkers zouden met meer
stress te kampen hebben.
10. Bier voorkomt nier- en galstenen
Finse onderzoekers beweren dat het magnesiumgehalte in een halve liter bier het
risico op nierstenen met 40 procent doet afnemen.
11. Bier helpt tegen slaapstoornissen.
Hop is een natuurlijk kalmeringsmiddel. 's Avonds een glas bier drinken
blijkt een afdoend slaapmiddel te zijn.
12. Bier kan je beschermen tegen kanker
Bier bevat polifenolen die de groei van tumoren in toom houden.
13. Bier zorgt voor een reine huid
Bepaalde vitaminen in bier regeneren de huid en zijn goed voor de opbouw
van pigment. Je huid wordt gladder en meer flexibel.
14. Bier is goed tegen verkoudheden
Wie warmt bier drinkt, is minder snel verkouden. Warm gerstenat bevordert
de bloedsomloop en de ademhaling, helpt tegen gewrichtspijn en versterkt je immuunsysteem. Tip: verwarm
een fles water in een bain-marie en leng aan met vier lepels honing.
15. Bier beschermt zwangere vrouwen
Een gebrek aan folic-zuur (een vitamine van de B-groep) kan een oorzaak zijn van vroeggeboorte en
misvormingen van de foetus. Een liter bier bevat meer dan onze dagelijkse behoefte. Alcoholvrij bier is
bijgevolg een aanrader voor zwangere vrouwen.
16. Bier scherpt de eetlust aan
De bestanddelen van hop, het koolzuur en de alcohol in bier stimuleren de spijsverteringssappen en
stimuleren de eetlust.
17. Bier voorkomt maagzweren
Anderhalve liter bier per week remt de aangroei van bacteriën (helicobacter pylori) die een ontsteking van de
maagwand kunnen veroorzaken waardoor het risico op maagzweren afneemt.
18. Bier is een snelle dorstlesser
De bestanddelen van bier zorgen er voor dat je dorst sneller gelest wordt dan wanneer je een glas helder,
fris water drinkt.
19. Bier helpt je afvallen
Studies tonen aan dat mensen die - weliswaar met mate - bier drinken, minder overgewicht vertonen dan
niet-drinkers. Bier bevordert immers de stofwisseling. Een glas bier bevat bovendien minder calorieën dan
bijvoorbeeld eenzelfde hoeveelheid appelsap.
20. Bier zorgt voor mooier haar
Bier bevat mineralen en vitaminen die je haar verzorgen. Een 'bierspoeling' geeft je haar meer kracht en
volume. En geen paniek: de biergeur is na enkele minuten vervlogen. (eb)
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De 'smart drug' is in aantocht
Vanaf september liggen de eerste zogenaamde 'smart drugs' in de apotheek. Dat
schrijft Le Soir. In eerste instantie zullen de producten opduiken in het netwerk van
het Engelse Lloydspharmacy, maar ze kunnen nadien vrij snel België bereiken…
De Slimme pil of Smart drug in opmars!
Een smart drug is een uitvinding, waarbij een elektronische microchip is ingebed in
de pil die de patiënt moet innemen. De chip is kleiner dan een rijstkorrel en bevat
uiterst kleine hoeveelheden magnesium en koper. Bij de afbraak door de
maagsappen veroorzaken ze een klein elektrisch signaal, aldus de krant.
Een sticker die op de huid moet worden aangebracht, en ontworpen is door het Californische bedrijf Proteus,
ontvangt dit signaal en bevestigt de opname van het medicijn. De uitvinders stellen dat ze het systeem
hebben getest op patiënten, die kampen met tuberculose, psychologische aandoeningen, hartproblemen,
suikerziekte en hypertensie.
De uitvinding is in eerste instantie bedoeld voor chronische patiënten die een langdurige of een bijzonder
complexe behandeling volgen, die de inname van veel medicijnen met elk een verschillende frequentie of op
uiteenlopende tijdstippen vergt.
Het zal niet lang meer duren, of ze liggen ook in de Nederlandse apotheken.
Zie ook: Biochip666.blogspot.com/2012/01/geneesmiddel-met-ingebedde-microchips.html

De onverklaarde oorlog tegen Iran
The New York Times New York
Mayk
Nu de Europese Unie, in een poging het vermeende
kernwapenprogramma van Iran te dwarsbomen, ongekend
harde sancties heeft opgelegd aan de olie-export van het land,
vraagt een in Tel Aviv gevestigde politieke wetenschapper zich
af wat hiervan de gevolgen zullen zijn.
Mark A. Heller
Sinds deze week is de Europese Unie in oorlog met Iran. Er was uiteraard geen sprake van een formele
oorlogsverklaring, en zelfs niet van een spontane inzet van militaire middelen. Maar het besluit van de
Europese Unie om de import van Iraanse olie aan een embargo te onderwerpen, een verbod in te stellen op
nieuwe contracten en de bezittingen van de Iraanse centrale bank te bevriezen, komt feitelijk neer op een
oorlogsdaad. Dit kan heel goed uitmonden in de militaire vijandelijkheden die de sancties juist willen
voorkomen.
De olie-export zorgt voor ruim vijftig procent van de inkomsten van de Iraanse regering en voor ongeveer 80
procent van zijn inkomsten in harde valuta’s. En de Europese Unie is als blok de op één na grootste klant
van Iran. Zij neemt ongeveer een kwart van de Iraanse export voor haar rekening. Andere klanten zouden de
acties van de Europese Unie kunnen neutraliseren door hun eigen aankopen op te voeren, maar de signalen
uit China, Japan en Zuid-Korea duiden erop dat dit waarschijnlijk niet zal gebeuren. Daarom komt het besluit
van de Europese Unie, in combinatie met de bestaande Amerikaanse strafmaatregelen, in de buurt van het
opleggen van de ‘verlammende sancties’ waarmee de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary
Clinton had gedreigd. Zonder Europese medewerking kon ze die echter niet ten uitvoer leggen.
Hysterie op de oliemarkt veroorzaken
Als dat inderdaad zo blijkt te zijn [dat er verlammende sancties zijn opgelegd, red.], dan zal het Iraanse
regime, dat nu al kampt met hoge inflatie en een snel in waarde dalende munt, zich gedwongen voelen te
reageren. Eén mogelijkheid is dat het zal inbinden en in feite zijn kernwapenprogramma zal ontmantelen. De
Europeanen en anderen hopen duidelijk dat sancties (of zelfs de geloofwaardige dreiging daarmee) tot deze
uitkomst zullen leiden.
Maar het is minstens zo waarschijnlijk dat Iran, dat het gevoel heeft in de val te zitten, zijn klauwen zal
uitslaan in een wanhopige poging de Europeanen ertoe te dwingen gas terug te nemen. Op z’n minst zou
het land kunnen proberen zoveel hysterie op de oliemarkt te veroorzaken dat door de prijsverhogingen
dezelfde inkomsten kunnen worden verwezenlijkt uit een kleiner exportvolume.
Eén vorm die zoiets zou kunnen aannemen zou het afsluiten van de Straat van Hormoez zijn, waarmee Iran
al heeft gedreigd. Maar Iran is waarschijnlijk niet in staat dit heel lang vol te houden, en een dergelijke stap
zou ook het einde betekenen van het vermogen van Iran zelf om olie te exporteren naar welke markten het
land nog weet vast te houden.
Lees verder op: http://www.presseurop.eu/nl/content/article/1446291-de-onverklaarde-oorlog-tegen-iran
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Nieuw europact kost Nederland jaarlijks minstens 15 miljard euro
'Monetaire unie is zelfmoordpact' voor Duitsland en Nederland - Uur van de waarheid nadert voor
PVV
Hoogste tijd om de nooduitgang op te zoeken, want volgens
hoofdeconoom Dumas hebben Duitsland en Nederland een
'zelfmoordpact' met de eurozone gesloten.
Het internationaal gerenommeerde Lombard Street Research
heeft uitgerekend dat het recent gesloten nieuwe europact
Nederland ieder jaar 15 miljard euro kost. We schreven al vaker
dat de welvaartsoverdracht van met name Duitsland en
Nederland naar Zuid Europa de door onze regering ingevoerde
permanente bezuinigingen op bijvoorbeeld de ouderen, de
chronisch zieken, de gezondheidszorg en het onderwijs
noodzakelijk maakt. Charles Dumas, hoofdeconoom bij Lombard, spreekt dan ook over een 'beroerde deal'
die er waarschijnlijk toe zal leiden dat Duitsland en Nederland uit de eurozone zullen stappen, vooral nu
bekend is dat de kosten van een terugkeer naar de gulden véél lager zullen zijn dan die van het overeind
houden van de eurozone.
'Zelfmoordpact'
Tijdens een toespraak in Londen deed Dumas uit de doeken dat het inkomen van de Duitsers vóór de
invoering van de euro gelijk bleef, maar dat hun koopkracht toch toenam door de sterker wordende D-Mark.
Door de zwakkere euro zijn de Duitse lonen 'verschrikkelijk onder druk' komen te staan. Het marktaandeel
van de Duitse bedrijven groeide weliswaar fors, maar de economie als geheel kende 'geen
noemenswaardige groei', waardoor het werkelijke inkomen van de Duitsers als gevolg van de euro achteruit
is gegaan.
'De Duitsers hebben feitelijk een beroerde deal gesloten. En daarom zijn ze allemaal zo boos,' betoogde
Dumas, die tevens de voorzitter is van het macro-economische consultancy bedrijf. Om die reden noemde
hij de Europese monetaire unie zelfs een 'zelfmoordpact'. 'Wat deze poging Europa te verenigen heeft
bereikt is juist de verdeling van Europa.'
Nederland jaarlijks 15 miljard kwijt
Als de huidige eurozone wil overleven móet er volgens Dumas een 'fiscale transferunie' worden opgericht,
waarin Duitsland, Frankrijk en Nederland op permanente basis circa 5% van het jaarlijkse BNP van de Zuid
Europese 'Club Med' landen zullen moeten financieren. Dat betekent dat de Duitsers ieder jaar € 60 miljard,
de Fransen € 50 miljard en de Nederlanders € 15 miljard kwijt zullen zijn. En dat komt nog eens bovenop de
teruglopende consumentenuitgaven en lagere lonen als gevolg van de blijvende bezuinigingen die hiervoor
moeten worden doorgevoerd.
Bovendien waarschuwde hij dat deze bedragen slechts 'voorzichtige schattingen' zijn en erop zijn gebaseerd
dat Griekenland en Portugal in 2012 de eurozone zullen verlaten. Gebeurt dat niet, dan zullen de jaarlijkse
bijdragen van Nederland, Duitsland en Frankrijk fors hoger uitvallen.
Permanent miljarden naar Zuid Europa
Volgens Dumas is het idee dat de Zuid Europese lidstaten ooit weer op eigen benen zullen kunnen staan
niet reëel. Als voorbeeld gaf hij de aanhoudende geldstroom van West Duitsland naar het voormalige Oost
Duitsland. 'Degenen die dit geld nodig hebben zullen het nodig blíjven hebben, anders zullen ze arm blijven.'
Hetzelfde principe zal gelden voor de eurozone. Griekenland, Italië, Spanje en Portugal zullen geld -héél
veel geld- van ons blijven vragen. We lieten al vaker zien waar dit geld heengaat, onder andere naar veel
hogere overheidssalarissen en veel lagere pensioenleeftijden dan in ons eigen land.
Dumas waarschuwde dat de bezuinigingen het Griekse begrotingstekort alleen maar groter maken en dat
het daarom 'moeilijk voor te stellen is' dat het diep in de schulden gestoken land zichzelf dit jaar kan blijven
herfinancieren. Vandaag meldde het Duitse Der Spiegel dat de kosten van de tweede Griekse bailout nu al
moeten worden verhoogd van € 130 miljard naar € 145 miljard (2). 'Het is nauwelijks voorstelbaar dat de
mensen hiervoor zullen blijven dokken, want ze zijn hier nooit aan begonnen met het idee dat er tot in het
oneindige geld naar Griekenland moet worden overgemaakt,' aldus Dumas.
Kosten terugkeer gulden zwaar overdreven
Verder zei de hoofdeconoom van Lombard dat de schade van een eventuele opsplitsing van de eurozone
'zwaar overdreven wordt'. Hij gelooft dat als de crisis steeds ernstiger wordt 'Duitsland en Nederland zich
zullen realiseren dat het mooi geweest is en eruit zullen springen.' Hij onderstreepte dat de kosten van een
terugkeer naar de gulden voor Nederland véél lager zullen uitvallen dan het Centraal Planbureau -een
propaganda orgaan van de overheid- heeft berekend. 'Het is net een religie: eerst beloven ze je de hemel,
en als het dan niet werkt dreigen ze je met de hel.'
Uur van de waarheid voor de PVV
Lombard Street Research werd vorig jaar ingeschakeld door de PVV van Geert Wilders, die een
onafhankelijke analyse wilde van de gevolgen voor Nederland als ons land besluit om ten koste van alles in
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de eurozone te blijven, of er juist uit te stappen en terugkeert naar de gulden (4). De PVV is altijd verklaard
tegenstander geweest van de euro, het onbeperkt miljarden overmaken aan Zuid Europa en het overdragen
van nog meer macht naar de EU.
Het rapport van Lombard zal over enkele dagen officieel worden gepubliceerd en bevat meer dan genoeg
voer voor de PVV om het pro-euro beleid van het kabinet Rutte volledig onderuit te halen. Het is echter zeer
twijfelachtig of Rutte, die zichzelf letterlijk als 'eurofiel' heeft omschreven, de conclusies van het rapport zal
accepteren.
De PVV zal dan kleur moeten bekennen, vooral nu de partij in peilingen zetels verliest als gevolg van het
instemmen met de door VVD en CDA besloten blijvende bezuinigingen op de gezondheidszorg en het
onderwijs, die zoals we al schreven noodzakelijk zijn om de eurozone overeind te houden.
Oppositie nog pro-Europeser
Het zou dus goed kunnen dat het huidige gedoogkabinet op zijn laatste benen loopt. Voordat u te vroeg
victorie kraait: de oppositiepartijen D66, PvdA en GroenLinks zijn nóg pro-Europeser dan de huidige
regeringspartijen. D66 leider Pechtold hield onlangs een vurig pleidooi voor het overdragen van nog meer
macht -en dus nog meer Nederlandse miljarden- aan Brussel.
De SP, die in de peilingen met een sprong van 15 naar 34 zetels de grootste partij zou worden (3), spreekt
zich al jaren duidelijk tegen meer Europa uit en plukt daar nu de vruchten van. Het is echter maar zeer de
vraag of partijleider Roemer het aan zal durven om het Nederlandse lidmaatschap van de eurozone ter
discussie te stellen. Vanuit de oppositiebanken is het namelijk altijd makkelijk scoren als het financieel en
economisch minder gaat.
SP: Hogere belastingen en milieuheffingen
De partij van Roemer wil de bestaande sociale voorzieningen in Nederland handhaven en daar het
begrotingstekort desnoods voor laten oplopen. Dat wordt echter streng verboden in het nieuwe europact. In
het verkiezingsprogramma van de SP worden ten aanzien van de gezondheidszorg, sociale zekerheid en
deels gratis openbaar vervoer koeien met gouden horens beloofd, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat
bedrijven, multinationals en de rijkeren de vele extra miljarden die hiervoor nodig zijn zullen kunnen en/of
willen ophoesten. Daarom wil de SP als het eenmaal aan de macht is de belastingen en milieuheffingen fors
verhogen, waardoor Nederland voor zowel burgers als bedrijven een veel duurder land zal worden.
Petitie
Als u net als veel andere Nederlanders tot de conclusie bent gekomen dat het zo niet langer kan en we als
volk niet ten koste van onze sociale zekerheid, onze gezondheidszorg en ons onderwijs jaarlijks minstens 15
miljard wensen op te offeren aan verkwistende en parasitaire Europese landen, dan kunt u op
www.geenesmverdrag.petities.nl uw steun betuigen door een petitie te ondertekenen.
Xander
(1) CityWire Money
(2) Zero Hedge
(3) NU
(4) Business Insider

Vertrek van sterke landen kan EURO redden!
Trouw, Marco Visser −30/01/12
Terwijl de Europese regeringsleiders vandaag bij elkaar komen om te spreken over een Europees
begrotingspact, blijkt de veronderstelde redder van de euro eigenlijk een nagel aan haar doodskist. Niet
Griekenland, Italië of Spanje is de oorzaak van de rampspoed, maar Duitsland.
Dat is de opmerkelijke constatering van de in Rusland geboren economisch commentator Anatole Kaletsky.
In The Times (vertaling Presseurop) wijst hij beschuldigend naar het gedrag van Duitse politici en centrale
bankiers die structureel mogelijke uitwegen blokkeren. Collectieve Europese garanties voor de
staatschulden en grootschalige ingrijpen door de Europese Centrale Bank, de Duitsers willen er niets van
weten. Sterker, Duitsland is verantwoordelijk “voor alle ondoordachte handelingen van de eurozone,
uiteenlopend van de rare renteverhoging door de ECB van afgelopen jaar tot de buitensporige eisen op het
gebied van bezuinigingen en bankverliezen, die in Griekenland nu tot een chaotisch staatsbankroet dreigen
te leiden.”
Kaletsky ziet hoe in Duitsland discussie ontstaat over de onverenigbaarheid van het eigen beleid met dat
van de andere eurolanden met als uiterste consequentie: afscheid van de euro. Maar niet alleen Duitsland is
een vreemde eend in de bijt. Ook Nederland, Oostenrijk en Finland zouden er goed aan doen de eurozone
te verlaten om daarmee de Europese munt een nieuwe kans te geven, zo betoogde auteur John-Erik Horn
eerder deze maand op beleggerssite Seeking Alpha.
Terugkeren naar de marken en guldens is een risico, maar vormt geen existentiële bedreiging voor de vier
landen, denkt Horn. Een eigen harde munt is nadelig voor de economie, maar dat is met een nationaal
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monetair beleid te corrigeren. Daarbij zijn landen als Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Finland gewend
aan handelen met een harde munt en “hebben zij producten en diensten die andere economieën nodig
hebben”. De harde munt heeft ook een groot voordeel, stelt Horn. Met de marken en guldens is de nationale
schuld in euro’s goedkoper te saneren. Een vertrek pakt ook goed uit voor de overgebleven eurolanden. Zij
kunnen de euro devalueren zodat arbeid goedkoper wordt en de concurrentiekracht van de economieën
toeneemt. Ook Kaletsky denkt dat Frankrijk, Italië, Spanje en hun eurozone-partners de middelen hebben
om de euro te redden. “De enige vraag is of ze het zelfvertrouwen hebben en de economische
overeenstemming kunnen bereiken om zich tegen Duitsland te verenigen.”
Dat moment lijkt er aan te komen nu Duitsland volhardt in het hameren op begrotingsdiscipline zonder zelf
op te schuiven. Houdt Duitsland het taboe op collectieve schuldengaranties en ingrijpen door de ECB in
stand, dan “zullen de overige lidstaten van de eurozone binnenkort voor een historische keuze komen te
staan. Laten ze de euro vallen? Of gooien ze Duitsland eruit, eenvoudigweg door het land te verzoeken te
vertrekken, of – waarschijnlijker – door onderling een monetaire en begrotingsstrategie af te spreken die
Duitsland zou provoceren om op te stappen?”

Het PVV rapport zal de Eurozone doen knallen.
Maatschappij | actueel nieuws | 30 Januari 2012
Nee, ik heb het niet over het feit dat Duitsland en Nederland eigenlijk de
regering van Griekenland willen overnemen, zoals Reuters schrijft. (dat ze
dat via Brussel doen is meer een detail).
Duitsland wil dat Griekenland het eigen economisch beheer uit handen geeft.
Duitsland dringt er bij Griekenland op aan om de controle over het Griekse
budget aan Europese instellingen over te laten, als onderdeel van een volgend noodpakket, vertelde een
Europese bron aan Reuters vrijdag.
“Er zijn verschillende discussies en voorstellen vanuit de Euro groep. Een daarvan is het voorstel van
Duitsland, hoe op een constructieve wijze om te gaan met landen die constant van het goede pad geraken.
Of we dit maar moeten negeren of moeten we zeggen dat genoeg genoeg is,” aldus de bron.
De bron voegde er aan toe dat de de voorstellen vlug ingevoerd kunnen worden bij de Europese instituten
die momenteel opereren in Griekenland. Die moeten bepaalde beslissingsbevoegdheden krijgen die boven
de fiscale regels gaan. “De strenge regels kunnen door zo’n instituut veel strikter nageleefd worden.”
The Financial Times zegt in het bezit te zijn van een kopie van het Duitse voorstel waarin duidelijk staat dat
Duitsland een nieuwe Eurocommissaris wil aanstellen die de macht heeft om beslissingen die nationale
regeringen hebben genomen, terug te draaien middels een veto. Dit alles kan gebeuren als een land niet in
lijn loopt met de internationale financiële markten.
“Gegeven het feit dat het in Griekenland nog steeds zeer teleurstellend verloopt, moet Griekenland
accepteren dat het de budget soevereiniteit zal moeten afstaan aan Europa, voor een bepaalde periode,”
staat er te lezen in het document. Het Duitse plan houdt in dat Griekenland pas weer haar bevoegdheden
terugkrijgt als het aan alle verplichtingen kan voldoen, aldus The Financial Times.
Ilargi: Noch bedoel ik het rapport van het Kiel Instituut voor de Wereld Economie, dat Ambrose EvansPritchard citeert voor The Telegraph, dat aangeeft dat een tweede noodpakket voor Portugal bijna
onontkoombaar is:
Investeerders vrezen dat de grote verliezen van Portugal een tweede noodlening nodig maken
Portugal is een niet te winnen strijd aan het vechten om de staatsschuld binnen de perken te houden en zal
daarom waarschijnlijk een schuldkwijtschelding van 50% nodig hebben, volgens een top Duits instituut.
Een rapport voor het Instituut van Kiel voor de Wereld Economie zegt dat Portugal een begrotingsoverschot
van 11% moet halen om te voorkomen dat ze in een ongecontroleerde neerwaartse spiraal terechtkomen.
“Portugal’s schuld is niet vol te houden. Dat kan de enige mogelijke conclusie zijn,” zegt David Bencek, de
co-auteur, waarschuwende dat geen enkel land een begrotingsoverschot van 5% lang kan volhouden. “We
weten nu niet wat precies het kruitvat zal doen knallen als eenmaal bekend wordt dat Portugal er net zo
beroerd voor staat als Griekenland een jaar geleden.”
Uitgiften van Portugal’s vijf-jarige leningen liepen afgelopen donderdag naar een record hoogte van 18.9%,
de angst reflecterend dat het land een tweede noodpakket van de EU-ECB-IMF Troika nodig zal hebben.
Drie-jarige leningen waren zelfs 21%.
In Holland, waar ik nog een paar dagen ben, is een rechtse partij, genaamd de PVV. Ze leveren geen
bewindspersonen, maar het gematigd rechtse kabinet heeft haar gedoogsteun nodig om in het zadel te
blijven. De PVV, zoals veel rechtse partijen in Europa, is tegen bijna alles waar deze Europese Unie voor
staat. Ze zijn zeer zeker tegen de Euro en alle betalingen aan noodlijdende landen als Griekenland en
Portugal. Een paar maanden geleden kondigde de PVV aan dat ze een instituut, het Britse Lombard Street
Research, de opdracht hebben gegeven om uit te zoeken wat de gevolgen en kosten zijn van in de Euro
zone blijven, afgezet van het herinvoeren van de Gulden.
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Dat rapport gaat binnen “enkele dagen” gepubliceerd worden. Het belooft zeer explosief materiaal te
worden. De PVV zal alles doen om ervoor te zorgen dat ze hier veel publiciteit mee genereren. Het is heel
goed mogelijk dat dit rapport de val van dit kabinet zal inluiden. Een kabinet dat zeer Europa gezind is, welke
zal moeten opgeven op het moment dat de PVV de gedoogsteun intrekt. Iets dat de partij niet
onoverkomelijk vindt.
Of de discussie in Holland wel of niet hoog zal oplopen, in Duitsland en Frankrijk zal dit rapport dat zeer
zeker wel doen. Beide landen zullen zich niet de luxe kunnen permiteren om dit rapport onbesproken te
laten.
Max Julius van Citywire.uk schreef tien dagen geleden een artikel over het PVV rapport:
Waarom Duitsers en Nederlanders uit de zelfmoord Eurozone stappen
Duitsland en Nederland gaan zeer waarschijnlijk uit de Eurozone stappen, voordat ze zelf het slachtoffer
worden van de constante stroom geld die het noodlijdende zuiden nodig heeft om overeind te blijven, aldus
Charles Dumas, chief economist van Lombard Street Research.
‘Waar we dus eigenlijk mee te maken hebben hier…is een Duits volk dat een slechte deal in de maag is
gesplitst, vandaar dat ze daar steeds kwader worden, merkt Dumas op. Dumas is ook voorzitter van het
macro-economische plan bureau. Hij noemt de monetaire unie een ‘zelfmoord pact. ‘Dus wat deze operatie
van een verenigd Europa voor elkaar heeft gekregen, is een verdeeld Europa.’
Dumas gaf aan dat de ‘Club Med’ landen, jaarlijks ongeveer 5% van hun BNP als financiering nodig hebben,
‘min of meer voor eeuwig’.
Dit komt neer op €150 miljard, waarvan Duitsland een ruime 60 miljard moet ophoesten, Frankrijk iets minder
dan €50 miljard en Nederland 15 miljard, zei hij. En dit komt bovenop op de toch al tegenvallende
consumentenmarkt, en het feit dat de lonen en uitgaven in de toekomst op een laag pitje moeten worden
gehouden, waarschuwde Dumas.
Het Algemeen Dagblad citeerde Dumas toen hij zei dat dit allemaal nog maar “voorzichtige schattingen” zijn.
Deze zijn erop gebaseerd dat Griekenland en Portugal dit jaar nog uit de Eurozone zullen stappen. Doen ze
dat niet, dan zullen de kosten nog hoger uitvallen.
Hij voorspelt dat de kosten om terug te keren naar de Gulden, veel lager uitvallen dan het Centraal Plan
Bureau beweert, die voor gigantische verliezen waarschuwt als Nederland de Eurozone zou verlaten.
Dumas: “Het is net als met een religie: eerst beloven ze je de hemel, en als dat niet werkt dan voorspellen ze
de hel.”
CAls de regeringen van Duitsland en Nederland eindelijk onder ogen gaan zien dat de eenmalige kosten van
een terugkeer naar de eigen munt, vele malen voordeliger zal uitvallen dan het blijven in een Eurozone waar
ze de komende decennia jaarlijks vele tientallen miljarden aan zullen moeten schenken. ‘Hij gelooft dat
Duitsland en Nederland op dat moment in de reddingssloepen springen om het zinkende EU schip te
verlaten.´
Ook al hebben de regeringen, de EU en de financiële wereld toegang tot een groot PR apparaat,
Bhet zal niet kunnen voorkomen dat gerespecteerde economen dit gaan narekenen en tot dezelfde
conclusie gaan komen als dit Brits instituut. Met bevolkingen die toch al zeer nerveus zijn over de miljarden
transfers die plaatsvinden naar landen van wie ze weten dat die dat nooit meer terug zullen betalen. Tot nog
toe hebben alle onheils voorspellingen over economische rampspoed hen nog rustig kunnen houden. Nu
een gerespecteerd economisch bureau deze beweringen middels zeer goede en controleerbare
onderbouwing, tegenspreken, en zelfs duidelijk aangeeft dat in de Eurozone blijven een stuk duurder zal zijn
dan eruit stappen, kan het niet anders dan dat deze bevolkingen zich ook gaan laten horen. Per slot van
rekening is het hun geld.
Charles Dumas weer, uit het Algemeen Dagblad:
“Het Nederlandse volk heeft sinds de invoering van de Euro, jaarlijks duizenden Euro’s aan koopkracht
verloren.”
Regeringen uit Duitsland en Berlijn zullen heel wat uit te leggen hebben. Dit moeten ze doen terwijl er
gesproken wordt over kwijtschelden van schulden van Griekenland, en nu ook Portugal, dat alleen kan
overleven als 50% van de schulden worden kwijtgescholden. In ieder geval zullen ze moeten uitleggen dat
ze tot nu toe al vele tientallen miljarden van het geld van de belastingbetaler zijn kwijtgeraakt aan zuidelijke
landen.
Ze zullen zich gaan realiseren dat hun politieke vertegenwoordigers ze een veel te rooskleurig Euro plaatje
hebben voorgeschoteld, en dat ze dat zullen blijven doen. Dit staat bekend als het Horizon syndroom.
Het is niet het rapport alleen dat een vernietigend effect zal hebben, maar een combinatie van factoren. Het
kan nog een paar maanden duren, maar het gaat heel zeker gebeuren. Het rapport zal min of meer als de
lont zijn die in het kruitvat wordt gestoken. De publiciteit hongerige PVV, plus het algemene Europese antiEU sentiment, zullen hier garant voor staan.bron http://datskebeurt.wordpress.com/2012/01/30/het-pvvrapport-zal-de-eurozone-doen-knallen/
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Deze aanklachten t.a.v. de overheid en z.g. hooggeplaatsen, ontvingen wij enkele dagen geleden
januari 30, 2012 By: silviavideler
Bewust laten wij sommige bijgeleverde foto’s achterwege!
Her Majesty’s Secret Service
In wezen een verslag van: ‘Hoe de Staat der Nederlanden reilt en zeilt in de laatste dagen’.
Note: Het navolgende, ongeverifieerde verhaal is ons als ware gebeurtenissen gepresenteerd.
Gezien de details houden wij er ernstig rekening mee dat dit verhaal helaas de waarheid zou kunnen
bevatten.
Deze gegevens zijn meerdere malen bij politie alsook de MSM aangeboden, doch hieruit is geen vervolg
gekomen.
Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken dit
verhaal op de juiste merites te beoordelen.
Maar wat nu als onderstaande, de waarheid en niets dan de waarheid inhoudt en daarmee het algemeen
welzijn bedreigt of schaadt?
In dat geval spreken we van een volledig gecorrumpeerde Rechtspraak, die middels belangenverstrengeling
en voorkennis bewust, ambtsdaden die strijdig zijn met de Grondwet of andere wetten hanteren en de
fundamentele rechten van de mens op criminele wijze schenden.
1984/1985
Het Openbaar Ministerie had geen goed zicht op de handel en wandel van Klaas Bruinsma en zijn kornuiten.
Omstreeks 1985 regelde André Brilleman voor 4 opkomende jonge criminelen, (de familie Van Korlaar,
Evert , Kees, Peter en Adelbert) een afspraak voor een bijeenkomst met Klaas Bruinsma. De 4 hadden
een volwaardige import en exportlijn opgezet in en door Nederland. Hiervoor stond hen ter beschikking een
volledige vloot zeewaardige zeiljachten voor het oppikken van coke voor de kust van Zuid Amerika en tevens
een vloot van hotelschepen met thuishaven Arnhem voor het transporteren van de coke door heel Europa.
De familie had eigen toeleveranciers geronseld in Colombia en met name de tweelingbroers Miguel Angel en
Victor Manuel Mejia Munera, die vanaf 18jarige leeftijd volledig zijn opgevoed door de familie Van Korlaar.
Het bezoek aan Bruinsma verliep echter anders als men zich had voorgesteld. Klaas Bruinsma, John
Mieremet, Kees Houman en Evert Hingst, ontvingen de vier Gelderse
provinciaaltjes anders als verwacht en lieten merken hoe Amsterdamse
criminelen met concurrenten omgaan.
Duidelijk toonde Bruinsma dat hij geen inmenging dulde en de vier werden o.a.
zwaar vernederd buiten geschopt , waarbij de jongste en kleinste van het
stel(later de bijnaam Tweespaltmaker), meer dood dan levend buiten kwam. Deze
4 broers van Korlaar, (met latere bijnamen de Allesweter, de Commissaris, De
Tweespaltmaker en de 4de Nitwit) zworen wraak. Toen uiteindelijk De
Tweespaltmaker zover gevorderd was dat hij uit bed getild kon worden en voorin
de auto kon worden gezet is februari 1985 een afspraak gemaakt met André
Brilleman om opnieuw te overleggen.André Brilleman werd verzocht op
zondagochtend naar Den Bosch te komen voor een afspraak met de gebroeders
bij de ouders van de “Allesweter” in de Gelderse woonplaats. Brilleman kwam met
de trein en werd van het station Den Bosch opgehaald.
De Allesweter, Evert Van Korlaar.
De Commissaris,Kees Van Korlaar
De Tweespaltmaker, Adelbert Van Korlaar.
De Allesweter zat achter het stuur en de Tweespaltmaker was nog steeds niet
hersteld op de bijrijder plaats getild. De auto reed met de 5 personen over de
Zaltbommelse brug naar een perceel in de uiterwaarden ten westen van die brug.
Op dat perceel had de 4, een rode benzinevat en materiaal voor het maken van
beton gereed gezet. Brilleman werd vastgebonden en gekneveld en nadat een
bodem van beton (puur cement) in het vat was gestort werd Brilleman na nog
even te zijn bewerkt door twee potige broers met zijn voeten in het vat geplaatst. Brilleman werd
vastgehouden tot het beton redelijk was uitgehard. Uit de achterbak van de auto werd een stoel gehaald en
voor Brilleman neergezet. Vervolgens werd De Tweespaltmaker uit de auto getild en in de stoel gezet om
het af te maken met kogels.
Februari 1985
Het vat volgestort en uitgehard werd met het lichaam van Brilleman in de Waal gedeponeerd. Er resten voor
hen nog vier man om hun wraak op bot te vieren, maar stelden hun wraak om praktische en tactische
redenen uit tot later. Door dat uitstel is Klaas Bruinsma door een ander geliquideerd dan door deze
aankomende criminelen.( Juni 1991 )
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Toen echter deze 4 criminelen de tijd voor liquidatie gekomen achtten, hebben zij op bijna dezelfde dag de 3
nog resterende verkrachters geliquideerd. De Allesweter heeft John Mieremet (2 november 2005)voor zijn
rekening genomen. De Commissaris en De Tweespaltmaker hebben Kees Houtman en Evert Hingst voor
hun rekening genomen.( 2 november 2005 en 31 oktober 2005)Hingst(jurist, Evert Drijber) en Hillis hadden
een onroerend goed bedrijf op Ibiza. De beveiligingscamera’s van Stanley Hillis, de buurman van Hingst,
legde de liquidatie van Hingst vast. Hillis overhandigde de beelden aan de recherche, doch de beelden
werden nooit getoond en aan het OM werd Peter la Serpe aangeboden waarmee het OM zodanig zand in de
ogen werd gestrooid zodat het OM niet bij de broers zou uitkomen.Hillis die te veel wist werd februari 2011
geliquideerd,nadat bekend werd dat het gesprek tussen hem en Donald Groen zou worden afgeluisterd door
de nationale recherche.De aanwezige recherche bij deze moord heeft blijkbaar om redenen de andere kant
opgekeken.
De Allesweter had reeds contact gelegd met de Italiaanse maffia, Ndrangheta en bood daar zijn diensten
aan, onder duidelijke openheid van zaken met wat zij op crimineel gebied van drugshandel hadden bereikt
en welke kanalen zij hadden met het witwassen van de giga criminele winsten. De Ndrangheta zag wel wat
in die Nederlander en hij (en daarmee ook de andere 3 van de familie) werden in hun midden geaccepteerd.
Omdat de leden van de Ndrangheta vaak al vanaf kindsbeen af getraind worden in de criminele handel en
wandel leek het de Ndrangheta top beter dat De Allesweter eerst een paar jaar bij hen in de leer kwam. Dat
heeft 3 jaren geduurd waarbij De Allesweter tussen zijn officiële werkzaamheden in de maatschappij werd
opgenomen in het leerproces van de Italiaanse maffia. Tegelijkertijd werd De Allesweter opgenomen in de
denktank van de Ndrangheta. En later zijn die 4 criminelen via De Allesweter en De Commissaris
verantwoordelijk gemaakt voor alle drugshandel van de Ndrangheta wereldwijd. Evert, Kees en Adelbert
dragen de maffia eretitels: U Baruni en Mantaru, Alleen Evert heeft voor het ombrengen van een
bestuurslid van het land ( van Traa) de extra eretitel: Excelente. Peter heeft geen eretitels.
1986/1987
Eind 1986 zijn wat men noemt duistere elementen binnen de Nederlandse geheime diensten bezig een
staatsgreep voor te bereiden en top leden van de onderwereld in te huren om kroonprins Willem Alexander
te ontvoeren en 100 miljoen gulden van het Koninkrijk der Nederlanden af te dwingen. Contrainlichtingendiensten Gladio, met hulp van een zekere Dr. Troublemaker alias Karate Bob,Slobodan Mitric,
slaagde er via zijn Amerikaanse connecties in op het spoor van deze bende te komen en vervolgens i.s.m.
de Koninklijke Veiligheidsdienst van het paleis Noordeinde in Den Haag en de “koning van de Amsterdamse
onderwereld” Pistolen Paultje , de ontvoering van de kroonprins te voorkomen. Korte en snelle acties
volgden elkaar op, die bijna alle samenzweerders van de aardbol deden verdwijnen. De overgebleven
bendeleden besluiten nu ter dekking van hun onkosten een miljonair te ontvoeren.
De Nederlandse overheid is door het uitgebreide undercoverwerk van Dr. Troublemaker volledig op de
hoogte gesteld van de plannen van de samenzweerders. Het wordt de ontvoering van Gerrit Jan Heijn.
Hieruit blijkt dat “De Gouden Tip” dat deze misdaad helemaal geen eenmansactie van een geniale, maar
verbitterde elektro-ingenieur Ferdi Elsas was, maar het werk van een criminele bende die handelde in
opdracht van “duistere” kringen binnen de geheime dienst die oorspronkelijk erop uit waren om de
kroonprins te ontvoeren! Dit in krasse tegenstelling tot de officiële lezing, zoals die bv. in de publicatie
“ONTVOERING! Het geheime dossier over Ferdi E.” door misdaadverslaggevers J. van den Heuvel en B.
Huisjes van De Telegraaf in 2010 aan het Nederlandse volk werd voorgeschoteld en een daarop
gebaseerde “reconstructie” van de ontvoeringszaak Heijn, uitgezonden door SBS6.. De pogingen van Karate
Bob om ook nog de moord op G. J. Heijn door de overgebleven bendeleden te verhinderen dan wel op te
helderen, werden door hoge kringen binnen de Nederlandse overheid gedwarsboomd, terwijl in diezelfde
periode Ferdi E. alleen op basis van Karate Bobs gouden tip opgepakt had kunnen worden.
1990>
In Zandvoort zijn in de jaren tachtig kleine kinderen door een internationaal pedofielen netwerk uit
Nederland-Duitsland –België en Engeland Portugal waartoe notabelen werden gerekend misbruikt en komen
we bekende namen van mannen tegen die samenwonen in een jachthuis. Het ging hier om 90.000
misbruikte en gefolterde kinderen en baby’s wat gedeeltelijk aan het licht kwam via de Morkhoven actie
groep. In de Morkhoven actie groep worden o.a.namen als Joris Demmink,Ed Nijpels gefotografeerd in een
roze jurk, Hirsch Ballin en Donner in SM club Paradise te Breda gerund door Leo(nne) Zeegers genoemd en
beginnen mogelijk opnieuw de Koninklijke doofpot affaires. Bekend is dat Ed Nijpels ‘een relatie’ onderhield
met de spin van het Nederlandse kinderporno-netwerk mr. Frits Salomonson. Zie hiervoor:
http://aangirfan.blogspot.com/2008/07/zandvoort-network-jersey-dutroux.html. Maar vooral ook:
http://boinnk.nl/blog/tag/joyce-labruyere-vermoord/
Op deze kinderhandel komen we hierna uitgebreid terug, vooral i.v.m. met vorenstaande topcriminelen en de
pedofiele behoeften van Top ambtenaren in Nederland en daar buiten.
1991
De huisarts Joyce Labruyere kwam op het spoor van kinderen die waren misbruikt door hoge ambtenaren.
Ze trok aan de bel. Diende klachten in bij het OM. Ze leeft niet meer, ze werd vermoord. Onder nooit
opgehelderde omstandigheden is ze gestorven. In februari 1991 verdween ze onderweg naar haar ouders in
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Hoofddorp. Haar ontklede lichaam, verzwaard met een blok basalt, werd een maand later teruggevonden in
de Maas bij Appeltern, in het groene land van Maas en Waal, waar ook André Brilleman vermoord werd.
1992
Mr. John Engelsma de consigliere van Maffia baas Klaas Bruinsma.
In die periode stuurt Dikke Charles Geerts de politie aan middels steekpenningen en heeft hij Korps
Kennemerland in de houdgreep. Later verkoopt Dikke Charles zijn imperium en vertrekt naar Kenya, niet
bekend is wat zijn activiteiten aldaar zijn. Kenya, het land waar later de homo/pedofiel en kinderhandelaar
Robbert Mikkelsons stage heeft gelopen in een weeshuis. John Engelsma komen we tegen in gezelschap
van Willem Alexander (om even te laten zien hoe nauw de banden zijn) tijdens de
Marathon van New York in 1992 onder de titel; “Centurions of the Netherlands” zie hier de foto:
Achter Gerrie Knetemann (met pet) zien we John Engelsma.
In december 1992 -direct na de foto- werd Engelsma door de Orde van
Advocaten uit het nobile officium gegooid wegens banden met de
onderwereld. Willem Alexander liep de marathon met een van de
kopstukken van de ‘erven-Bruinsma’, maar daarmee houden de banden
van het “koningshuis” met de Nederlandse maffia natuurlijk niet op.
Want op het moment dat de ‘marathon-foto’ werd genomen, had ene
Mabel Wisse Smit haar relatie met Klaas Bruinsma zelf nog maar net
afgebroken, als daarvan althans überhaupt sprake was voordat
Bruinsma medio 1991 werd vermoord. En dan is er natuurlijk ook nog
‘ome’ Frits Salomonsom die als lid van de ‘Voogdijraad’ van de kroonprins een soort vader was voor het
kreunprinsje. Volgens sterke geruchten was Maarten van Traa op het spoor van een ‘witwas-centrale’ in de
bovenwereld van de Bruinsma-miljoenen die via de onderneming TextLite onder leiding stond van de spil
Frits Salomonson. De voormalig hofadvocaat van Beatrix speelde dus een rol bij het witwassen van de
Bruinsma-miljoenen, een rol die niet mocht worden uitgezocht, afgezien van zijn homoseksuele relatie met
Claus van Amsberg. Rond 1980 vond er een werkbezoek plaats van drie kamerleden aan New York. Doel
van het bezoek was de mogelijkheden te bestuderen van kabeltelevisie, destijds een nieuwe en
revolutionaire ontwikkeling. De delegatie bestond uit drie media-woordvoerders: A. Kosto (PvdA), L.
Hermans (VVD) en P. van de Sande (CDA). Toen er werd verzameld voor de vlucht terug op het vliegveld,
kwam van de Sande niet opdagen. Uiteindelijk arriveerde hij met een rood hoofd vlak voor het sluiten van de
gate. “Er is een ramp gebeurd” aldus Van de Sande. “Ik heb een telefoontje gehad. Ik kan en mag er
absoluut niets over zeggen.” Maar eenmaal opgestegen was het snel afgelopen met de discretie van het
CDA-kamerlid. Het ‘telefoontje’ bleek afkomstig van R. Lubbers, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede
Kamer. Van de Sande: “Het ging over Claus. De prins-gemaal was onderweg met Salomonson in Amerika
en wordt voortdurend gesignaleerd in homo-gelegenheden en in pedofiele clubs. Hij wordt gechanteerd. De
situatie is onhoudbaar geworden. Nederland staat op instorten. Iedereen in Den Haag is radeloos, redeloos
en reddeloos.”
Dit kwam uiteraard in de doofpot.
Maarten van Traa.(21 oktober 1997)
Het Auto-ongeluk van de te dicht bij het vuur gekomen Maarten van Traa met zijn IRT-onderzoek was
geen ongeluk ! Maarten van Traa is naar onze overtuiging vermoord.
Opdrachtgever en regelaar van die moord is De Allesweter?
De Allesweter vroeg Stanley Hillis om op te treden als zijn getuige, om veilig te stellen dat hij met de moord
op Maarten van Traa de door hem begeerde maffia eretitel Excellente, ofwel excellente moordenaar, zou
krijgen.
De Allesweter, vergezeld door Stanley Hillis, heeft voor die moord zeker 4 of 5 keer in een restaurant
gesprekken gehad met een vrouw gelieerd aan Maarten van Traa. (Pauline Krikke?)
Deze vrouw vroeg voor haar medewerking aan de moord de wethouderspost van Amsterdam.
Stanley Hillis heeft gezorgd dat die wethouderspost voor die vrouw klaar stond (en ook na de
gemeenteraadsverkiezingen klaar bleef staan), via gecorrumpeerde topambtenaren. De vrouw ging akkoord
met de medewerking.
En De Allesweter overhandigde aan die vrouw een kleurloos en reukloos drugsvloeistof. Daarna ging De
Allesweter achterover leunen en wachten. Hij hoefde nog geen 2 weken te wachten.
De betreffende vrouw en intimus van Maarten, gaf Maarten van Traa, vlak voordat hij in zijn auto stapte, een
drankje met de drugsvloeistof erin.
Maarten van Traa was daarna niet meer in staat om gecontroleerd auto te rijden en heeft zichzelf
doodgereden.
Bij de autopsie is niets in Maarten van Traa’s bloed gevonden omdat die drugsvloeistof niet traceerbaar is.
Een gevangenispredikant heeft nog gebeld met het OM omdat in de gevangenis het verhaal ging dat
Maarten van Traa was vermoord. De politie en OM zette die moord weg als tragisch ongeluk.De Allesweter
werd onderscheiden en kreeg op de daaraan volgende maffiavergadering met groot eer de criminele eretitel
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“Excellente” en werd bijzonder geprezen omdat politie en OM de moord hadden weggedaan als ongeval..
Harm Brouwer en nog een paar Officieren van het Landelijk parket hebben ijverig meegeholpen een mist
wolk te scheppen om de criminelen met genoemde bijnamen buiten het gezichtsveld te houden.
Van 1986 tot vermoedelijk nog heden.
Voor de pedofiele genoegens van Topambtenaren en leden van het koninklijk huis werden / worden
voorstellingen georganiseerd in de locatie 8094 Hattemerbroek bij de Elburgerweg op de coördinaten
52.28.15.29 Noorderbreedte en 6.01.43.76 Oosterlengte te zien. Voorstellingen waarbij verzorgt door de
criminelen, geronselde kinderen uit jeugddetentiecentra werden misbruikt. Het theater wordt gebruikt voor de
martel/moordvoorstellingen en loopt vol met perferts. Het is een kaal gebouw met binnenin alleen maar 1
grote zaal, die voorzien was van een aantal rijen stoelen met een zijpad en een tussen pad.
Getuigen spreken over de aanwezigheid van ca. 50-60 man/vrouw die daar fors voor moeten betalen,
waaronder, Johan Friso,Mabel, Donner, Hirsch Ballin, E.Van den Emster,Dick Berlijn,Leistra,Carla Eradus,
Geert Wilders,Mark Rutte, Demmink,Guus Pareau Dumont( Psychiater Friso) Een gouden business voor de
Topcriminelen, waar bedragen van €250.000,- de ronde doen, maar belangrijker is de opgedane contacten
en foto en film opnamen. Het is niet moeilijk te raden dat hierna chantage, allerlei wegen heeft geopend. { in
2005 zijn veel meer gegevens hieromtrent overhandigd aan de Telgraaf.} De Telegraaf wilde/durfde/kon dit
verhaal van het gruwelijke gebeuren niet afdrukken. (we weten nu waarom) In plaats daarvan is er een stuk
in de Telegraaf verschenen over de jeugddetentiecentra in Nederland die in de loop der jaren tientallen
gasten zijn “kwijtgeraakt”.
Een kranten artikeltje, waar de grootcriminelen , maar ook Beatrix geen nacht van hebben wakker gelegen.
De martel/moordvoorstellingen in Nederland zijn begonnen door de zwaar criminelen toen zij zich eenmaal
in België ingeworsteld hadden via de Cercle Lorraine te Brussel in een club Belgische adellijken die zich
standaard bezig hielden met de jacht op kinderen.De letterlijke jacht op kinderen wel te verstaan. Een jacht
die overdag plaats vond en vindt, o.a. bij de plaats Oudergem in België.
Ook dit is dermate ongeloofwaardig, dat wij u hier de gruwelijke details zullen besparen,waarbij “Hoog
adellijke”jagers niet op dieren jagen(wat al erg genoeg is), maar op kinderen. Met dezelfde afloop.
De K. familie heeft geregeld dat Robert Mikelsons vanuit Duitsland naar Nederland kwam.
Mikelsons is aangezocht wegens zijn pedofilie en pedofiele geschiedenis in Duitsland.
De K. familie heeft ervoor gezorgd dat Robert Mikelsons, als tussenstation tussen Duitsland en Nederland,
een hele tijd verbleef in een kindertehuis in Afrika. De zoon van de vrouwelijke eigenaresse van dat
Afrikaanse kindertehuis woont in Amsterdam en is een van de vele criminele hulpkrachten van de K. familie.
Robert Mikelsons taak is vanaf het begin geweest het aanleveren van baby’s en kleuters voor de pedo
vereniging van hooggeplaatsten. Die baby’s en kleuters werden, na aanvang van het kinderdagverblijf, door
Robert Mikelsons afgegeven aan zijn partner Richard van Olffen die met zijn busje, voorzien van 2
kinderzitjes, dan bij het kindertehuis voor kwam rijden. Richard van Olffen bracht vervolgens die kindjes naar
een hooggeplaatste pedo die daar zijn gang mee mocht gaan. Dat tegen contante afrekening van tussen de
5.000 en 15.000 per kind per beurt. Betaling kreeg Mikelsons uitgekeerd via zijn jonge Letse vriendje. In de
escortagenda van Richard van Olffen stond o.a. het GSM telefoonnummer van mr. Frits van Straelen van
het OM te Amsterdam.
In 2005 en in 2007 is, omdat Mikelsons toen op marktplaats.nl een adres in Amsterdam opgaf, de
Amsterdamse zedenpolitie verteld van de werkelijke werkzaamheden van Robert Mikelsons. De betreffende
Amsterdamse zedenrechercheur heeft het in 2005 en in 2007 voorgebracht bij de 3hoek en de 4 hoek;
waarbij van hoger hand nader onderzoek is tegengehouden. Nadat Robert Mikelsons, via de VS, en later
Richard van Olffen werden opgepakt, is de Amsterdamse zedenrecherche opnieuw gewezen op de
berichten in 2005 en 2007. Maar haastig vertelde de Amsterdamse zedenrecherche dat er uitvoerig
onderzoek zou zijn gedaan, tot in Letland toe, en dat nergens iets van blijkt van een toeleverantie aan
hooggeplaatste pedofielen.
Erik van den Emster.
Mr. Erik van den Emster (voorzitter voor de Raad van de Rechtspraak) heeft er voor gezorgd dat Carla
Eradus, ongeacht haar hele slechte staat van dienst, is gepromoveerd tot president van de rechtbank
Amsterdam. Een toppositie in de rechterlijke macht in Nederland. Carla Eradus was getrouwd met de
inmiddels overleden psychiater Gustave Guillaume Francois Pareau Dumont, de vaste psychiater van
“prins”Johan Friso. ( Carla Eradus heeft van 1974 tot 1984 als jurist gewerkt bij het Pieter Baan Centrum en
ontmoette opnieuw de psychiater Guus Pareau Dumont, bij de periodieke satanische moordpartijen.Carla
Eradus was/is daarbij vaste aanwezige.) De connectie met Erik van den Emster, tevens een vaste bezoeker
van de satanische moordvoorstelling, is bij haar benoeming ongetwijfeld van invloed geweest.
De moeder van Erik van den Emster is een Brenninkmeijer en daarmee ook familie van de Nederlandse
Nationale Ombudsman. Erik van den Emster is pedofiel en kreeg via bemiddeling van de criminele K. familie
baby’s en kinderen aangeleverd o.a. reeds in zijn pand in Bavel, toen hij nog bij de Rechtbank Breda werkte.
De woonkamer van dat huis leek op een verlaten legerslooppand. Er stond alleen op een soort verhoging,
alsof het een leeg leslokaal was, een groot houten bureau met een stoel. En verder 1 of 2 versleten houten
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stoelen.Op dat grote bureau stond het aquarium met piranha’s en aan de muur hing een touwwerk klaar voor
gebruik.
Die toe leveranties van hele kleine kinderen voor de hooggeplaatste pedo’s stopt natuurlijk niet en is tot op
heden nooit gestopt.
Er zijn 2 doelgroepen te onderscheiden waarvoor kinderen nodig waren en zijn, want deze pedofiele
toestand stopt niet.
1. Om stelselmatig verkracht te worden door hooggeplaatste pedofielen. Daarvoor worden baby’s en
kleuters gebruikt. De bedoeling daarbij is dat de kinderen blijven leven en geen uiterlijke kenmerken van
misbruik vertonen. Die kinderen komen uit kinderdagverblijven en daar zorgden o.a. Robert Mikelsons en
Richard van Olffen voor. Veelal met medewerking van de baas van het kinderdagverblijf.
2. Voor de satanische martel/moordvoorstellingen voor zeer hooggeplaatste functionarissen t/m de hoogste
ladder. Daarvoor worden en werden kinderen gebruikt uit jeugddetentiecentra. waarbij bij de werving verteld
wordt dat het koninklijk huis een werkplek aanbood aan een dergelijk kansloos kind. Uitgezochte kinderen
zonder broer/zuster enz.
Ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag werd schrijfster Yvonne Keuls geïnterviewd door EenVandaag.
Onder meer over haar boek ‘Annie Berber en het verdriet van een tedere crimineel’. Daarin beschrijft zij hoe
een Haagse rechter (Rueb) zich vergreep aan jongens. In EenVandaag toont Keuls zich woedend over ‘de
godvergeten arrogantie’ binnen de Haagse rechtbank en over ‘de lafheid van politici en Justitie’. Terwijl nota
bene in het Haagse Paleis van Justitie pedo-pornofoto’s werden gemaakt, keken de machthebbers de
andere kant op. Wijlen rechter Rueb , vertelt Keuls in EenVandaag, kon ‘zijn handen niet thuis houden’ en
‘liet gewoon met een dienstauto van Justitie kindertjes ophalen waar hem het welgevallig oog op was
gevallen’. De schrijfster kaartte de zaak in 1985 in haar boek aan en bleef er daarna voortdurend op
hameren dat helemaal niemand ingreep. In Vrij Nederland vertelde Keuls in mei 2010 nog dat de
pedofiele praktijken van Rueb ‘algemeen bekend waren bij de Haagse rechtbank, maar ze lieten hem
veertien jaar gewoon zijn gang gaan. Het was één groot complot aldus Keuls. Wij trachten deze conclusie
met dit artikel aan te vullen.
Van 1986 tot 2003 werkte de als gevolg van zijn wangedrag in de Chipshol-zaak gevallen NMa-baas
Kalbfleisch bij de rechtbank Den Haag. En ook liegende rechter Westenberg (eveneens gesneuveld door
toedoen van Chipshol) was bij de Haagse rechtbank van de partij, van 1985 tot zijn smadelijke aftocht
in 2009. Wat wisten de twee prominenten gedurende hun lange periode bij de ‘zieke’ Haagse rechtbank van
deze en andere zaken? Hebben zij er hun mond open over gedaan of vielen/vallen zij onder de door Keuls
gesignaleerde ‘lafheid van politici en Justitie’? Saillant: als lid van de commissie Deetman die het
misbruik binnen de R.K. Kerk onderzocht, bleek Kalbfleisch volledig buiten beeld.
Keuls kaartte de Haagse zaak aan en werd meteen gemarginaliseerd. Een inmiddels bekend patroon. De
Haagse griffier die de misdragingen van Kalbfleisch en Westenberg openbaarde onderging eenzelfde lot. En
wie in alle redelijkheid en rust om een onderzoek naar aanhoudende pedo-beschuldigingen jegens Justitietopman Demmink vraagt, wordt al evenzeer aangepakt. Terwijl serieus onderzoek naar de Haagse heren
Westenberg, Rueb, Stolk en Kalbfleisch niet van de grond komt en willens en wetens wordt getraineerd.
30 april 1999 / 1 mei 1999
Dan de Walpurgisnacht en de verdwijning van Marianne Vaatstra en de overtuiging is dat de verdachte
van de moord met twee busjes over de grens zijn gebracht.De walpurgisnacht is een vruchtbaarheid mythe
vol magie en wordt geassocieerd met het satanisme die o.a plaats vind in de Veluwse bossen bij Putten.. De
16-jarige Marianne Vaatstra is in de nacht van 30 april 1999 op 1 mei 1999 nabij Veenklooster verkracht en
vermoord door wurging en doorsnijden van de keel door een bewoner van het AZC-Kollum (de man had hier
asiel gekregen ondanks dat hij in eigen land verschillende vrouwen had verkracht en de keel doorgesneden).
Op 3 mei 1999 is de moordenaar onder grote geheimhouding overgebracht naar het AMOG-Musselkanaal.
Daar werd hij opgehaald door de Vreemdelingendienst en de volgende dag onder zware begeleiding op een
vliegtuig gezet. Feik Mustafa en Ali Hussein Hassan, twee onafscheidelijke, gewelddadige,
drugsgebruikende, getraumatiseerde asielzoekers waren al jaren gehuisvest op het AZC Kollum. Feik was
zelfs bevriend met een 13 jarig meisje dat later door hem zou worden verkracht. Feik en Ali bedreigden
Marianne 2 weken voor de moord in de Ringo bar te Veenklooster. Marianne werd vermoord in de nacht van
Koninginnedag, vrijdag 30 april 1999. Zij werd op 1 mei gevonden in een weiland op een aantal kilometers
van het AZC. Ze was verkracht (vaginaal en anaal) gewurgd en haar keel was doorgesneden. Feik
verkrachtte eerder op die Koninginnedag in 1999 zijn 13 jarige vriendin. Helaas deed zij pas enkele dagen
later aangifte, uit angst voor Feik. Deze aangifte van verkrachting werd op 15 juli 1999 geseponeerd door
Onderofficier van Justitie mr. J. Stoffel. Feik Mustafa en Ali Hussein Hassan zijn nooit als verdachten
aangemerkt. Van Feik en Ali is nooit DNA afgenomen. Dat kon ook niet, want zij waren direct na de moord
verdwenen. Het was die betreffende nacht de beruchte Satanische Walpurgisnacht, waar perverse figuren
hun lusten uitleven. Stephanie van Reemst is de meest cruciale, nooit gehoorde getuige in de moordzaak
van Marianne Vaatstra.
Het andere verhaal van Marianne Vaatstra.(anders als het OM vertelde)
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De broers organiseerden, regisseerden, verkrachtten en vermoorden al enige tijd voor Johan Friso en zijn
onfrisse bestuurdersvriendjes, betaald door Beatrax.
Op koninginnen dag 30 april 1999 werden de broers in de middag telefonisch benaderd door het koninklijk
huis met het dringende verzoek om die martel/moorvoorstelling die avond te laten plaatsvinden voor Johan
Friso.
De broers werden door dat verzoek verrast. Zij meenden op zo korte termijn die voorstelling niet te kunnen
regelen. Zij hadden geen slachtoffer geregeld en de. hotellocatie die staat naast het gebouwtje waar de
martel/moordvoorstellingen altijd gegeven werden was door de broers gevuld met 60 Polen die daar
verbleven, dus de vaste locatie kon niet gebruikt worden.
De broers weigerden het verzoek vanuit het koninklijk huis om die avond die martel/moordvoorstelling voor
Johan Friso te doen.
Vanuit het koninklijk huis werd de druk opgevoerd en de normaal aan de broers betaalde bedragen voor die
voorstelling goed verhoogd.
De broers weigerden. Daarna verhoogde het koninklijk huis het bedrag nogmaals
De broers weigerden.
Toen het koninklijk huis het bedrag dat betaald zou worden verhoogde naar ca 500.000,= of zelfs nog meer,
meenden de broers dat zij dat niet meer weigeren konden. De broers Van Korlaar gingen ervan uit dat er
klaarblijkelijk hele hoge nood was bij Johan Friso. De broers accepteerden om voor dat bedrag diezelfde
avond nog een martel/moordvoorstelling op te voeren voor Johan Friso. Het door het koninklijk huis
aangeboden bedrag stond, ondanks de zondagsluiting (koninginnen dag) toen binnen 10 minuten op de
rekening van de broers van K.
Via criminele kanalen werd op korte termijn een locatie geregeld en dat was een sta caravan in het
noorden van het land. Een stacaravan die voorzien was van allerlei opname en afluisterapparatuur.
Aan het koninklijk huis werd de locatie doorgegeven.
Die avond was ook de Allesweter bij de voorstelling die werd uitgevoerd door de Commissaris en de
Tweespaltmaker.
De Allesweter was benieuwd of naast Johan Friso en zijn vaste psychiater Guus Pareau Dumont misschien
nog meer familieleden van Johan Friso aanwezig zouden zijn op die koninginnen dag. Hij werd teleurgesteld,
alleen Johan Friso en zijn vaste psychiater waren aanwezig.
Als slachtoffer hebben de Commissaris en de Tweespaltmaker toen iemand zomaar van de straat
gepakt.
Het slachtoffer is daarna gedrogeerd en voor de ogen van Johan Friso en zijn vaste psychiater op gruwelijke
wijze verkracht en vermoord.
2000
De Monaco Tapes.
De vastgoedwereld laat een video maken van een exclusief feest van 3 dagen in Monaco.
http://www.holleeder.info/0244.De-Monaco-Tape.html Chris Thunnessen, groot geworden in de vastgoed,
betaalt alles voor iedereen. De “bovenwereld”en de onderwereld is aanwezig.
Op de video vertelt de reporter dat Bram Moszkowicz te zien is, die staat te praten met John Mieremet.
Mieremet staat echter niet te praten,maar spreekt met de topcrimineel “de Allesweter” ,Evert Van Korlaar, die
daarbij net met zijn schouder in beeld komt. De Allesweter is daar aanwezig onder de naam Harro Dijkhuis
en vreest dat Mieremet hem aanspreekt met Evert.
Hij stapt op Mieremet af en de conversatie gaat als volgt:
-Allesweter: hallo John.
-Mieremet: hai
-Allesweter: ik ben hier onder een andere naam.
-Mieremet: je doet maar.
-Allesweter: ik wil niet gestoord worden.
-Mieremet: is goed.
De Allesweter heeft de camera en geluidsman voorzien van een
honderdje en verzoekt hen, hem niet in beeld te nemen. Enige
keren (3 x) op deze videoband komt hij toch onscherp en kort in
beeld.
Later (de volgende dag) zien we op een terrasje zitten: John
Mieremet, Sam Klepper en merkt de verslaggever op: duidelijk
in beeld is Willem Holleeder te zien. De NOS heeft deze onzin
verspreid omdat de man in beeld niet Holleeder is maar de broer
van de Allesweter met de bijnaam “de Commissaris”
(Zie de pleister om de trouwring)
Dit gesprek op het terras, was aanleiding Sam Klepper later te liquideren.
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De Commissaris reed 10 oktober 2000 naar het huis van Sam Klepper. Daar aangekomen kwam Klepper
net naar buiten. De Commissaris bedacht zich geen seconde en schoot Sam Klepper neer.
Het toneelspel welke door de reporter op de Monaco videoband wordt opgevoerd is aangestuurd door het
O.M. cq Overheid om de identiteit van beide broers van Korlaar niet prijs te geven. Het schijnt dat dit tot nu
toe is gelukt.
Bram Moszkowicz.
Bram Moszkowicz heeft tussen 2003 en 2006 voor meer dan een miljoen euro belasting ontdoken.
In 2010 heeft hij van de belastingdienst een boete en een naheffing gekregen voor de niet opgegeven
inkomsten. Het vermoeden is dat het gaat om contante betalingen van cliënten waarvan hij maar een deel
administratief heeft verwerkt. Om er zeker van te zijn dat Moszkowicz de schuld betaalt, heeft de fiscus een
hypotheek van 1 miljoen euro gekregen op zijn kantoorpand aan de Herengracht. Deze hypotheek is op 10
mei 2010 gevestigd blijkt uit een akte van het kadaster.
De maatschap Moszkowicz is wel eigenaar van het pand Herengracht te Amsterdam waar Bram Moszkowicz
woont en werkt, maar de maatschap Moszkowicz heeft de koopprijs daarvoor (volgens ongeveriefieerde
informatie) nooit zelf betaald. De koopprijs voor dat pand is,VOLGENS ONGEVERIFIEERDE INFO, betaald
door de Nederlandse criminelengroep. Om dat te verbergen is met behulp van een Duitse bankrekening en
een bankrekening op naam van Moszkowicz sr, die koopsom betaald. Zelfs de schenkingsrechten zijn
betaald door dezelfde Nederlandse criminelengroep.
Klandizie voor Moszkowicz werd geregeld, zodat de maatschap bekendheid kreeg.
Hier moest natuurlijk een tegenprestatie tegenover staan en die kwam er. Bram werd vriendelijk gechanteerd
kopieën af te staan van een strafzaak waar hij een verdachte als advocaat bijstond. De eerste keer heeft
Bram rosoluut geweigerd maar de crimineel aan de andere kant van het bureau, schoof over het bureau
foto’s van de blote Bram en een even blote ontvoerde jonge vrouw. (Een jonge ontvoerde vrouw die op dat
moment reeds vermoord was gevonden). Bram voldeed hierna aan het verzoek en de crimineel kon een
kopie van het hele strafdossier meenemen. Een telefoontje was hierna voldoende om een dossier bij de
secretaresse van het kantoor op te halen (Later heeft zich een chantage, nogmaals herhaald door Dino
Soerel, nadat Bram metde zuster van Dino, Orminda, Minnie Soerel het bed had gedeeld)
Een criminele investering met het doel om verdachten te flessen, getuigen te laten verdwijnen en over het
algemeen strafzaken te frustreren. Voorkennis dus.
Dijkhuis Vastgoed en Sedijko
Van de gebroeders Harro en Chris Dijkhuis van Dijkhuis vastgoed, zult u geen foto vinden.
Eenvoudig weg omdat de broers Harro en Chris Dijkhuis niemand anders zijn dan de gebroeders Van
Korlaar en Willem Holleeder. De broers Van K hebben alles voor dat bestaan wel geregeld, zoals
geboortebewijzen, paspoorten, rijbewijzen, id kaarten, achtergronden.
Harro Dijkhuis = alle 4 broers van K gezamenlijk. EvK treedt het meest naar buiten op als Harro Dijkhuis.
Chris Dijkhuis = Willem Holleeder.
Willem Holleeder is vergezeld door Marcel Kaatee bij de broers van K gekomen met het verzoek of hij met
hen kon samenwerken met de belegging van zijn criminele vermogen. ongeveer 5 besprekingen, altijd op de
zondag, hebben plaatsgevonden met de broers van K., Willem Holleeder en zijn vaste adviseur Marcel
Kaatee.(een beheerder Gokhallen/BIBOB procedure). Die besprekingen vonden altijd plaats in het ouderlijk
huis van de broers van K te Kerkdriel, gem. Maasdriel. Uiteindelijk kwamen ze tot overeenstemming en
Willem Holleexer zou 150 miljoen storten, wat hij ook daadwerkelijk heeft gedaan. Na de overeenstemming
met Willem Holleeder gingen de broers van K zoeken hoe zij die samenwerking daadwerkelijk zouden
opzetten. De broers van K werkten toen al enige jaren met de valse identiteit Harro Dijkhuis.
De Allesweter (Evert) kon de broers vertellen dat er wellicht muziek zat in het gegeven dat de vriendin van
Willem Holleeder de naam droeg van Maike Dijkhuis. Willem Holleeder had die vriendin ergens in een
gevangenis in het noorden van het land opgedaan, waar Holleeder toen gedetineerd had gezeten.
Vervolgens zijn de broers van K. voor Willem Holleeder de naam Chris Dijkhuis gaan regelen,
(steekpenningen werden betaald) de zogenaamde broer van Harro Dijkhuis. Daarbij hebben de broers van K
geregeld dat Maike Dijkhuis opeens de dochter van nieuw geschapen Chris Dijkhuis werd. Willem Holleeder
vond dit het hele gebeuren uiterst grappig en stelde dat hij in feite dus nu het bed deelde met zijn eigen
dochter. Zo is Willem Holleder met de broers Korlaar eigenaar van de Rembrandt toren in Amsterdam, het
Hilton Hotel en is men nu bezig met de bouw van het Waldorf Astoria Hotelketen.
6 mei 2002
De moord op Pim Fortuyn.
Volkert van de Graaf wordt in de media als enige moordenaar van Pim Fortuyn gepresenteerd.
De 2de moordenaar en ingehuurde Hitman, Alias Abu Fatah, Die op het elektriciteitshuisje het fatale schot
loste wordt niet in de publiciteit gebracht. Deze Abu Fatah stapte om 18.25 uur op die dag in een
donkerblauwe BMW serie 7 en werd in allerijl naar Schiphol vervoerd om per klaarstaande privéjet het land
te verlaten.
Het pistool (Een Star, type Firestar)waarmee de ingehuurde moordenaar Volkert van der Graaf op Pim
Fortuin schoot, heeft Volkert van der Graaf voor zijn verjaardag cadeau gekregen samen met de daarbij
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behorende munitie.Hij kreeg dat wapen van zijn bevriende advocaat Wilbert Elings.Een advocaat die
volledig wordt beschermd door Maffia Nederland BV (met aan de top de Allesweter)en door hen wordt
voorzien van zijn noodzakelijke voorraad cocaïne. Deze Wilbert liet het wapen door een cliënt van hem(een
vrachtwagenchauffeur) in België kopen (Centaure/ Kabarka?).Betreffende advocaat veganist en ooit
bestuurder bij MSVN (samen met mevrouw Winnie Sorgdrager) behoort bij de een macrobiotische club van
denkers. U mag denken wat u wilt, maar het ruikt bij deze moord naar in opdracht van……
2003
Mr. Wilfred Brinkhuis organiseerde seksfeestjes voor volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met
hoge ambtenaren die zijn ruimtes wilde gebruiken voor pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan meewerken en
klaagde bij het OM. Hij leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is hij gestorven.
Chauffeur Mosterd reed zowel Aad Kosto als Joris Demmink. Hij beklaagde zich bij zijn chef over het gedrag
van Demmink die op de achterbank van zijn auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder
verdachte omstandigheden.
2006 ( Oud-defensieminister Job de Ruiter wilde het boek “Een man tegen de Staat van Journalist
Alexander Nijeboer door de rechter laten verbieden omdat hij in enkele passages in verband werd gebracht
met een zedendelict. De oud bewindsman koos eieren voor zijn geld door akkoord te gaan met het opnemen
van een aanvullende verklaring middels een inlegvel. De eis van De Ruiter dat Nijeboer ook moest beloven
geen onderzoek meer te doen naar een mogelijk pedofiel verleden van De Ruiter werd door de auteur
verworpen. )
2006
Willem Holleeder heeft geen opdracht gegeven voor de liquidatie van Thomas van der Bijl. Willem( 20 april
2006 ) Holleeder was wel de reden dat Thomas van der Bijl geliquideerd diende te worden. De opdracht tot
liquidatie van Thomas van der Bijl zal gegeven zijn door de vriendjes van Willem Holleeder en wel de familie
K. van de mafia Nederland BV.
Via het OM is bekend geworden dat Thomas van der Bijl had gepraat. En via OvJ Fred Teeven werd even
gezorgd dat Thomas van der Bijl uit de gevangenis met verlof werd gestuurd, zodat liquidatie kon
plaatsvinden. De Allesweter en broers. hebben alle vijanden van Holleeder allang naar de andere wereld
geholpen. Met dank aan het OM.
Wat het OM vergeet te vermelden is dat Holleeder misschien gevaar loopt buiten de gevangenis muren,
maar dat Holleeders zoontje ook gevaar loopt. Binnenkort zal Holleeder die zweeg worden vrijgelaten in de
veronderstelling dat dit buiten de muren escaleert. Willem Holleeder is in het verleden zo dom (of zo
goedgelovig) geweest om zijn miljoenen vermogen te beleggen bij De Allesweter en zijn club
vastgoedhandelaren. Bij inleg omstreeks 2000 was dat vermogen van Willem Holleeder 150 miljoen.
2008
Zo blijkt dat de operaties van mensenhandel door Saban Baran, werd ‘gerund’ door deze vier broers uit het
dorp Hoenzadriel . Deze broers worden omschreven als de ‘absolute top van de Nederlandse maffia’. Via
deze broers en Jan Koers is de ‘operatie Free Saban’ in gang gezet. Dick van Dijk, president van het
Gerechtshof in Arnhem, heeft zich een bedrag van rond de 250.000 Euro laten betalen om ervoor te
zorgen dat de Turkse crimineel Saban B. kon ontvluchten naar Turkije. ( 2009)
Zie:
http://zaplog.nl/zaplog/article/president_van_het_gerechtshof_arnhem_nam_250000_euro_smeergeld_aan_i
nzake_s
De 4 criminelen zijn uitgegroeid tot de bijnamen De Allesweter, De Commissaris, De Tweespaltmaker en De
4de Nitwit, opererende als een moderne James bond on “Her Majesty’s secret service niet in Staatsbelang,
en hebben in Nederland en België voor hun handel (drugs en pedofilie) belangrijke personen gecorrumpeerd
zodat zij tot nu toe nimmer vervolgd zijn. Het Landelijk Parket in Nederland ontkent hun bestaan zelfs
nadrukkelijk. Dankzij diverse euro’s natuurlijk, welke aan sommige leden van het OM zelfs in maandelijkse
porties wordt uitbetaald. Daardoor ontkennen nu al 3 achtereenvolgende ministers van justitie en hun
staatssecretarissen het bestaan van deze top criminelen. Ook tegen betaling natuurlijk of tegen gratis
vakanties of gratis verblijven in kuuroorden zoals in Engeland is gebeurd.
De 4 genoemde criminelen hebben het zelfs klaargespeeld om door Joris Dremmink op de lijst geplaatst
te worden van door de Staat te beveiligen personen in het kader van het Koninklijk Huis. Daarnaast
weten deze 4 genoemde criminelen zodanige schandalen van Beatrix, haar zusters en haar kinderen, dat
deze mevrouw er alles aan zal doen om die 4 criminelen buiten elke vervolging te houden. De Allesweter en
Commissaris zijn kind aan huis bij de koninklijke familie Amsberg en niet op de koffie, maar om te voldoen
de specifieke seksuele voorkeuren van de “dames”. De Allesweter, de absolute hoofdcrimineel in Europa en
misschien ook wel daarbuiten, heeft omstreeks 2002 tevens geregeld dat hij een eigen pasje kreeg om het
gebouw van het Landelijk Parket te Rotterdam zelfstandig en ongecontroleerd te betreden. Hierdoor kon/kan
hij in dat overheidsgebouw rustig praten en overleggen met door hem uitgekozen en betaalde Officieren van
Justitie hoe volgens hem en zijn zwaar criminele groep een bepaalde strafzaak behandeld diende te worden,
c.q. hoe de strafzaak gefrustreerd diende te worden, zodat hij processtukken uit strafdossiers kon
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meenemen en ervoor kon zorgen dat getuigen zich bedachten, zich niets meer herinnerden, dan wel dat
getuigen gewoon geliquideerd werden en/of meteen verdwenen.
Mr B. Nieuwenhuizen was vanaf 1 augustus 2001 plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie van het
Landelijk Parket, plaatsvervangend griffier van de eerste en tweede Kamer en was vanaf 1 oktober 2005
definitief de Hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket. En wie bij het Landelijk Parket is in staat om
de zware crimineel De Allesweter zomaar een pasje voor het gebouw te geven, denkt Nederland. De
afgelopen decennia hebben politie en justitie telkens overduidelijk aangetoond vergeven te zijn van corrupte
elementen. Die corruptie dient uitgeroeid te worden.
Mr. Bart Niewenhuizen.
Nederland moet op politie en justitie kunnen vertrouwen.
Nederland dient beschermd te worden tegen zwaar criminele elementen.
Vraag maar eens aan de oud Hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket – thans Hoofdofficier van
Justitie bij het OM in arrondissement Den Bosch – hoeveel zware Nederlandse criminelen en hoeveel
enorme Nederlandse criminele netwerken hij gedurende zijn beheer bij het Landelijk parket heeft opgepakt
en heeft opgerold.
GEEN EEN!!!!!!!!!! En diezelfde vent beslist nu alles in Noord-Brabant, Van 1989 tot 1993 was hij directeur
van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba.
De grootcriminelen wassen hun crimineel verkregen geld wit via buitenlandse banken en rekeningen.
Met behulp van (thans minister) Melanie Schultz van Haegen – Maas Geesteranus zijn hoogstwaarschijnlijk
via de luchtvaartmaatschappij Air Exel van Eric de Vlieger ( zie :
http://www.holleeder.info/0074.Erik%20de%20Vlieger.html ) wekelijks weekeindtassen met crimineel geld uit
Nederland weggevlogen naar bijvoorbeeld de Kaaimaneilanden. Honderden miljoenen Euro’s zijn zo
witgewassen. Waarom Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus dat deed?
Omdat Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus haar studententijd met het werk als luxe call girl
heeft betaald en foto’s van haar blote seks activiteiten uit die tijd bij de grootcriminelen liggen.
Ondanks het gegeven dat die vliegtuigmaatschappij nimmer aan de vereisten heeft voldaan , heeft de
toenmalige staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat altijd een vliegvergunning afgegeven. Die
staatssecretaris ,Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus. is bezocht met de foto’s gemaakt van
haar jarenlange werk als luxe callgirl en de factuur van het halssieraad dat zij als afscheidscadeau van de
pooierbaas gekregen heeft, toen zij na haar afstuderen met dat werk stopte. Ook haar maatje in de callgirl
organisatie Ayaan Hirshi Ali heeft als afscheid hetzelfde sieraad . Een antikruis van goud hangende aan
een gouden ketting. Zij is door de AIVD goedgekeurd voor een ministerpost!!!
Erik de vlieger is gechanteerd, met het feit dat hij door de broers een voor Erik een vervelende zakenrelatie
heeft laten vermoorden. Die moord is uitgevoerd door de Commissaris en de Tweespaltmaker gezamenlijk.
Op dat moment werd Erik de vlieger gevoelig voor chantage.
Maar deze Topcriminelen hebben ook eigen vervoermiddelen. Onder anderen een privéjet met mogelijk de
registratie PH-MEX (een Citation) wordt genoemd.In ieder geval werd deze ook gespot in Marrakech
Marocco. Hiervoor gaan we even terug naar Willem Endstra. Ondertussen bouwde Endstra rustig verder aan
zijn onroerend goed imperium. In 2001 was hij samen met de Rotterdamse havenbaron “Hans van der
Lande”(De Allesweter gebruikte deze naam ook als alias) betrokken bij de aankoop van het voormalige Brits
militair vliegveld RAF Laarbruch, vlak over de Nederlandse grens tussen Nijmegen en Venlo, nu bekend als
Airport Weeze of ook als Düsseldorf Niederrhein. In een later stadium werden daar de Ubbergenaar Herman
Buurman en Erik de Vlieger bij betrokken. Eind 2001 moest Endstra uit het project stappen, nadat de Duitse
overheden erachter kwamen dat de Nederlandse justitie hem op de korrel had. Later zou blijken dat Endstra
daarna toch zes miljoen euro in het vliegveld had gestoken, dat inmiddels Flughafen Niederrhein was
gedoopt. Endstra kende De Vlieger al van eerdere samenwerking, samen met vastgoedhandelaar Klaas
Hummel.Maar Evert van Korlaar doet zich o.a. ook voor als Havenbaron Hans van der lande en heeft de
beschikking over een eigen vervoermiddel, een privéjet. Een privéjet die o.a. onder beheer was van het
latere Failliete Solid Air.
Een van de gebruikelijke namen voor de eigenaar van Airport Weeze is H.E. Buurman.
Airport Weeze is financieel echter naar onze informatie volledig eigendom van de gebroeders Korlaar.
Gekocht toen het nog vliegveld Niederrhein was met ca. 150 ha grond.
Alle andere namen verbonden aan vliegveld Niederrhein zijn ofwel valse namen ofwel stromannen van de
broers.
In airport Weeze heeft E.v.K een appartement. Ingang in de aankomsthal om een hoek. Deur is met
toegangscode te openen. Trap omhoog. Mooi appartement met recht uitzicht op de start en landingsbaan.
Ten tijde van Bernhard van Lippe Biesterfeld was er een “Stay Behind” organisatie opgericht Operatiën &
Inlichtingen genoemd, onder de naam Gladio. Zie o.a. :
http://herstelderepubliek.files.wordpress.com/2012/01/het-schaduwcommando-van-prins-bernhard.pdf Een
gevechts- en inlichtingenorganisatie die voornamelijk het doel hadden de communisten niet aan de macht te
laten komen en het koninklijk huis in het zadel te houden.
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Gladio was/is een geheime organisatie en werd voorzien van wapens en geld door het ministerie van
defensie en nam sabotagen, overvallen en liquidaties voor hun rekening. Een van de belangrijkste leiders
van Gladio was Hans Teengs Gerritsen de boezemvriend van Bernhard. In een brief van 13 november 1990
bevestigde de toenmalige premier Ruud Lubbers het bestaan van een Nederlandse Stay-Behind organisatie.
Formeel werd de organisatie begin 1992 opgeheven, de afwikkeling daarvan duurde voort tot in 1994, doch
de signalen zijn er dat deze organisatie nog steeds actief is en leden van een motorclub worden hiermee in
verband gebracht.
Het ziet er echter naar uit dat parallel aan deze Gladio organisatie een nieuwe criminele organisatie van de
grond is gekomen, die gesteund door de allerhoogste ambtenaren, zich bezig houden met, drugsimport
,wapentransporten, liquidaties en pedofilie.
Een zwaar criminele organisatie waar miljarden in omgaan en welke de democratie en Rechtsstaat
Nederland ondermijnd. Deze organisatie wordt ongekend en crimineel gesteund door de verwerpelijke
belangenverstrengeling van topambtenaren en hoger. De pedofiele aantijgingen van o.a. Joris Demmink
in Nederland alsmede zijn betrokkenheid tot o.a. het Arend de Ru meisjeshuis in
Shihanoukville/Cambodja dienen diepgaand te worden onderzocht, waarbij de overige hoge Ambtenaren
mede schuldig aan pedofilie en criminele activiteiten voor een volkstribunaal dienen te berecht.
Ieder vorm, om deze volksverraderlijke activiteiten te elimineren moet gezien worden als prioriteit nummer
één om de Rechtsstaat Nederland, INDIEN BOVEN- EN ONDERSTAANDE OP WAARHEID BERUST,
weer gestalte te geven.
Extra:
Toen Leistra op 16 juli 2005 een artikel schreef waarin hij Demmink sprekend opvoerde, wist hij van de
affaire af omdat in 2003 de zaak ‘Demmink 2′ (Anne Frank Plantsoen Eindhoven) wekenlang landelijk
nieuws is geweest. Desalniettemin heeft hij het nagelaten Demmink over deze zaak te bevragen. Een pedo
uit Zeeland die verder niemand kent overlijdt, Leistra schrijft een jubelende necrologie waaraan ook
Demmink zijn steentje bijdraagt en waarbij zowel de overledene als Demmink banden hebben met
een jeugd-instelling in een pedo-paradijs in Cambodja. Dan hebben we het feit dat de hoofdredacteur
van Leistra, de homofiel Arendo Joustra, het in 2007 op het hoogtepunt van de affaire-Demmink 3 in een
ongelofelijk commentaar opnam voor de kinderverkrachter waarvan de laatste zin luidde: Maar hij verdient
het niet om zonder een spoor van bewijs te worden beschuldigd van seks met jongens onder de achttien of,
erger, pedofilie. Dit bewijst in onze ogen dat Leistra medeplichtig is aan het buiten beeld houden van de
delicten van Demmink. Waarom? Omdat Leistra aanwezig was bij de satanische moordvoorstellingen in
Hattemerbroek?Een getuige vertelt: Gerlof Leistra zat bij de martel/moordvoorstelling links van mij, op een
stoel aan het middenpad en ca 4-5 rijen voor mij. Ik heb hem goed kunnen zien, want er zat geen ander
persoon op de stoelen van de rijen voor mij.
Greg Remmers groeide op in Ned. Indië en wordt door justitie gezien als één van de kopstukken in het
Amsterdamse drugsmilieu. Zijn organisatie staat in nauw contact met het beruchte Colombiaanse Cali-kartel.
Een belangrijke rol binnen de organisatie is ingeruimd voor zijn zoons, die elk sleutelposities vervullen
binnen de groep-Remmers. Eind 1997 begon de recherche onder de codenaam ‘Speed’ aan een
grootschalig onderzoek naar de bende van Remmers. Ze ontdekten dat de Amsterdammer nauwe banden
onderhield met de Colombiaanse drugsbaron Eugenio ‘Don Hugo’ Montoya. Op 14 december 2000 werd
Remmers uiteindelijk veroordeeld wegens drugshandel en kreeg hij een gevangenisstraf van zeven jaar.
Andy Remmers werd veroordeeld tot vijf jaar celstraf, en zijn broer Danny werd vrijgesproken. Eind 2002,
met het einde van zijn straf in zicht, kwam Remmers in het kader van reclassering te werken bij Smart
Verzekeringen BV. Deze firma had ook een vastgoedpoot: Smart Vastgoed BV. Via dit onderdeel regelde
Greg Remmers een villa in Vinkeveen voor een lid van zijn organisatie, Fred Ros. De villa werd gehuurd van
actrice Katja Schuurman. Nadat Ros in januari 2003 werd gearresteerd wegens wapenbezit, wordt het huis
in Vinkeveen doorzocht. Daar trof de politie een waar wapenarsenaal aan. Op verdenking van betrokkenheid
bij deze wapencollectie werden Greg Remmers en twee van zijn zoons opgepakt in januari 2004. Kort na de
moord op Van Houdt wordt er in een villa in Vinkeveen een grote partij wapens gevonden door de politie. De
villa werd gehuurd door Fred Ros, die drie dagen eerder was gearresteerd omdat hij een wapen op zak had.
Naast Ros moet ook Jesse Remmers zich verantwoorden voor de lading wapens. Samen zitten ze lange tijd
in voorarrest.
Na zijn vrijlating in 2003, had G. Remmers niet lang stilgezeten. Hij ging zich vrijwel meteen weer
bezighouden met de handel in drugs en wapens. Zo kreeg hij in mei 2003 een conflict over een lading
amfetamine. Die zou Greg Remmers leveren aan twee Joegoslaven, Serjan M. en Alexander Bulatovic. Die
zouden het weer verkopen aan de Britse drugshandelaar Peter G. De deal mislukte echter, omdat de speed
van slechte kwaliteit zou zijn. Doordat de telefoons van de M. en Bulatovic werden afgeluisterd, kon de
politie de hele ruzie op de voet volgen. Na de liquidatie van Bulatovic op 17 mei 2003, besloot de politie tot
actie over te gaan en alle betrokkenen te arresteren. Remmers zelf wordt op 3 juni 2003 gearresteerd. Een
andere zoon, de in 1968 geboren Jesse Remmers en hitman, wordt in februari 2007 opgepakt in verband
met de moord op Thomas van der Bijl. In november 2011 hoort Greg Remmers 24 jaar cel tegen zich eisen
in het Italiaanse Napels voor zijn betrokkenheid bij een internationale drugsbende. Voor deze Italiaanse zaak
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zit Remmers sedert juni 2010 vast. Greg Remmers stelt onschuldig te zijn. Naar gelijkluidende mening van
de Italiaanse topadvocaten van Greg Remmers, Ettore Stravino en Carlo de Pascale, is er in de reeds
beschikbare Italiaanse dossiers van de Tamanaco-zaak, eveneens geen substantieel bewijs tegen hun
Nederlandse cliënt. De Tamanaco-zaak behelst voorbereidende handelingen in 2004 en een grote
drugsvangst door de Italiaanse politie in 2005. Greg Remmers was echter van april 1999 tot juni 2006
gedetineerd, waardoor hij onmogelijk een wezenlijke rol hierin heeft kunnen spelen.Greg Remmers zegt
hierover : ik krijg de doodsteek.
Moet Greg Remmers misschien “kalt” gesteld worden omdat hij te veel in het vaarwater van de 4 broers zit?
Zie voor Jesse remmers: http://www.holleeder.info/0136.Jesse%20Remmers.html

Prikbord nr 280 (leo j.j. dorrestijn)
Egypte
De democratie in Egypte zal de komende jaren rusten op de moslimpartijen die 2/3 van de stemmen hebben
verzameld. Of daarmee een einde komt aan het bloedvergieten, moet worden afgewacht. Veel doet denken
aan de omwenteling in Iran toen de Sjah werd verdreven.
In Syrië is het nog niet zo ver, maar de islamitische opstandelingen zullen zeker bondgenoten vinden in Iran,
bij Hezbollah (Libanon) en bij de Hamas-terroristen. Waarschijnlijk zelfs bij de Turkse regering en de EU.
Wat dit voor Israël betekent, laat zich raden, met name als we het hier ‘normaal’ gaan vinden dat dictators
worden vervangen door fundamentalisten en shariapolitie, en dat bommenleggende islamitische
opstandelingen altijd het ‘recht’ aan hun zijde hebben.
EU-dwang
De ‘dwang’ die de EU uitoefent op Hongarije kost ons uiteindelijk miljarden. De Hongaarse chantage heeft
gewerkt… Kennelijk om de aandacht af te leiden, laat Verhofstadt met zijn kritiek op Nederland nu zien waar
Brussel naar toe wil: alle corrupte en failliete landen binnenboord houden en de rest dwingen te betalen,
vreemdelingen toe te laten en de Palestijnse terreur te steunen. Verhofstadt is al weer vergeten welke
problemen het Belgische vreemdelingenbeleid heeft veroorzaakt tijdens zijn regering. En die zijn nog steeds
niet opgelost, integendeel.
Griekse belastingen
Nederlandse deskundigen gaan de Grieken uitleggen hoe ze belasting moeten heffen. Neen, niet hoe ze de
corrupte elite daar achter de tralies moeten krijgen, want dat is een probleem waar de hele EU geen
oplossing voor heeft. Intussen vroeg Griekenland om 100 miljard kwijtschelding zodat men weer 130 miljard
zou kunnen lenen. Begrijpt u het nog of is minister De Jager de enige die gelooft dat we onze miljarden terug
zullen krijgen? En dan te bedenken dat we met ons ‘voorbeeldige’ belastingsysteem de halve overheid
moesten privatiseren, het bankgeheim opheffen, de ABP-pensioenen afromen, de krijgsmacht uitdunnen en
de griffierechten verhogen om de staatsschuld onder de 400 miljard te houden. Wat met deze regering echt
niet gaat lukken zolang de heilige huisjes van ontwikkelingshulp, immigratie en EU-garanties overeind
blijven.
Pieter Baan Centrum
Weer een rechtszaak uitgesteld, omdat het PBC maanden nodig heeft om een doorgaans simpel rapport op
te stellen. De suggestie dat daarbij ‘wetenschappelijk’ en langdurig onderzoek plaatsvindt, blijkt in de praktijk
niet altijd te worden waargemaakt. Zelfs het aantal opgegeven contacturen klopt soms niet. Het zal allemaal
wel iets te maken hebben met managementkosten en gebrek aan toezicht, want elke kritiek – ook van
voormalige medewerkers en advocaten – wordt weggewuifd. Gemakzucht van de rechters of
belangenverstrengeling met het ministerie van Justitie? De Algemene Rekenkamer zou daarop het antwoord
moeten geven.
Goeroe Wijffels
Een wonderlijk advies van de heer Wijffels. De pensioenfondsen moeten hun miljarden gebruiken voor de
(Nederlandse?) economie… Zou hij echt niet weten dat dit juist die enorme verliezen heeft veroorzaakt.
Natuurlijk wel, maar daarmee gaan we meer op andere EU-landen lijken, die helemaal geen
pensioenfondsen kennen. Tja, met zo’n redenering is het begrijpelijk dat onze pensioenfondsen niet
‘tevreden’ waren met een rendement van 6% op langlopende hypotheken. Want dat was te waardevast en
geen reden om jezelf een goeroe-bonus toe te kennen.
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Krachtige energie, die vrijkomt uit de kern van de aarde, geregistreerd
Het Internationaal Geodynamisch Monitoring System, een deel van GNFE
(Londen, UK) heeft op 15 november 2011 een krachtige energie geregistreerd,
die vrijkomt vanuit de kern van de Aarde.
De intense driedimensionale zwaartekracht anomalie werd bijna tegelijkertijd
geregistreerd door alle geofysische ATROPATENA stations, van elkaar
gescheiden op grote afstand in de volgende steden: Istanbul (Turkije), Kiev
(Oekraïne), Baku (Azerbeidzjan), Islamabad (Pakistan) en Yogyakarta
(Indonesië).
Volgens GNFE voorzitter professor Elchin Khalilov, geeft de gedetailleerde
analyse van het ATROPATENA station aan dat een krachtige energie vrijkomt,
welke komt uit de kern van de Aarde. Volgens de wetenschapper kan dit feit een intensivering van de
geodynamische processen in onze planeet betekenen, en kondigt als gevolg daarvan, een hoger aantal
zware aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tsunami's aan.
De aardbeving voorspelling-zenders van ATROPATENA registreren in het bijzonder driedimensionale
zwaartekracht anomalieën, die zich voordoen, gemiddeld, 3-7 dagen voorafgaand aan een zware
aardbeving. Deze afwijkingen (onregelmatigheden) worden gegenereerd door het passeren van tektonische
golven (stress golven) onder de stations. Ze worden uitgestoten door de op handen zijnde grote
aardbevingen, op het moment dat de stress golven kritieke waarden bereiken. Deze golven reizen heel
langzaam, hun snelheid varieert van een gemiddelde van 30 km/u op de continenten, tot 120 km/u in de
oceanische korst. De stress golven zijn van een lage frequentie en de duur varieert van gemiddeld enkele
uren tot twee dagen, waardoor het voor de seismische stations onmogelijk is om ze te detecteren. Echter, de
ATROPATENA stations registreren het doorlaten van golven met een groot tijdsverschil, en helpt hun
bewegingen te bewaken. Met vrij hoge nauwkeurigheid berekenen ze de locatie van het epicentrumgebied
van de verwachte aardbeving.
Bron: Theextinctionprotocol.wordpress.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

Kardinaal: Paus zal binnen het jaar sterven
Geruchten over moordcomplot in Vaticaanstad
Paus Benedictus XVI
De paus zal binnen het jaar sterven. Dat lugubere nieuws maakte
kardinaal Romeo in het Vaticaan bekend. De opmerkingen van deze
kardinaal hebben geleid tot een geheim onderzoek in het Vaticaan,
meldt de Telegraph.
De website van Il Fatto Quotidiano
Kardinaal Romeo deed de uitspraak in november tegen
Italiaanse zakenlui en Chinese vertegenwoordigers van de
katholieke kerk. Zij dachten meteen aan een moordcomplot en
besloten het Vaticaan in te lichten. Eind december werd het
nieuws in een rapport aan Paus Benedictus XVI overhandigd.
Het Vaticaan opende een onderzoek. De Italiaanse krant 'Il
Fatto Quotidiano' ontdekte het gerucht en pakte er vandaag
mee uit. 'Tijdens zijn gesprekken in China voorspelde kardinaal
Romeo de dood van Paus Benedictus XVI. Zijn opmerkingen
werden met zoveel overtuiging uitgesproken dat men meteen
dacht dat er een moordcomplot op til was', schrijft de krant.
Romeo had niet gedacht dat het Vaticaan zou worden ingelicht
en doet nu alsof er niets aan de hand is. De woordvoerder van
het Vaticaan zegt dat het verhaal 'zo ongelooflijk is dat we er
niet op kunnen reageren'. Hij ontkent echter niet dat een
document over een moordcomplot bestaat. Romeo zou in China zelfs al de naam van de vermoedelijke
opvolger van de paus genoemd hebben. Dat zou kardinaal Angelo Scola zijn. Mogelijk zijn er ook interne
strubbelingen aan de gang binnen het Vaticaan.
De laatste moordpoging op een paus dateert van 1981, toen Paus Johannes Paulus II werd neergeschoten
en in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht.
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3171183/2012/02/10/Kardinaal-Paus-zal-binnen-hetjaar-sterven.dhtml
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Peter Vereecke in aktie tegen chemtrails
Geüpload door AardwormJim op 22 aug 2009
Grenswetenschap.nl ging op bezoek bij Peter Vereecke, bekend als 'de chemtrailburgemeester'.
Wie is Peter Vereecke nog meer dan de chemtrail-burgemeester die het internationale nieuws
haalde?
Peter Vereecke is oud-burgemeester van Evergem, België. Begin juli 2009 kwam hij ‘in the picture’ van
zowel de (schrijvende) pers als de (regionale) tv omdat hij als ex-burgemeester in de gemeenteraad
aandacht had gevraagd voor het zorgwekkende fenomeen van de chemtrails…
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 ook ’s avonds en zelfs ’s nachts!
Het fenomeen is ontstaan begin de jaren negentig, maar het neemt de laatste jaren exponentieel toe.
Waar doet het fenomeen zich voor?
Over heel de wereld, maar vooral in dicht bewoonde gebieden.
Hoe gebeurt het?
De verspreiding gebeurt op twee manieren: door vermenging met de brandstof of door besproeiing 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,
die zijn aangesloten op de holle statische ontladingsbuizen aan de achterranden van de vleugels en de
horizontale stabilisatoren.
Anderzijds zijn er de specifieke sproeivliegtuigen en ook de tankvliegtuigen van het type KC-135, KC-10, DC
10 en Hercules C-130. Sommige zijn onherkenbaar, andere dragen militaire kentekens.
Wat is de samenstelling van de chemtrails?
Uit onderzoek en op basis van bronnen blijken chemtrails de 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.
Op internet vind je een aantal bewijzen, die geleverd zijn door laboratoria na onderzoek volgens alle
geldende regels:
• www.rense.com/general21/conf.htm
• 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 kun je een metaalachtige geur of smaak waarnemen.
Wat is het effect op de gezondheid van de mens?
Uit diverse studies blijkt dat de cocktail van al de hierboven vermelde ingrediënten erg desastreus 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 als excemen
• achteruitgang korte termijngeheugen, concentratieproblemen
Op hevige sproeidagen stelt men in de spoedafdelingen van ziekenhuizen spectaculaire stijging vast van
allerlei klachten, vooral met de 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.
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’ en ‘Owning the weather in 2025’ openlijk gesproken over ‘aerial obscuration’.
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Hier in Europa en België is het dus zeker niet denkbeeldig dat iets gelijkaardigs 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 VS, 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 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!
Overheden van verschillende landen als de VS, UK, Australië, Duitsland hebben al publiekelijk moeten
toegeven dat ze zelfs hun eigen bevolking gedurende jaren stelselmatig hebben blootgesteld aan allerlei
chemische en biologische stoffen in het kader van biologische oorlog-experimenten.
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 is bevestigd dat het hier gaat om een meermaals feitelijk bewezen fenomeen: er
worden systematisch en doelbewust chemisch-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.
Tot slot
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, dat ik uit diverse bronnen heb
verzameld. Ik besef dat ik een ‘gewone’ burger ben die in deze materie geen specifieke opleiding of ervaring
heeft. Het heeft dan ook niet de pretentie volledig of volmaakt te zijn. Ik sta volledig open voor iedere
opmerking 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.
Chemtrails: Interview met Peter Vereecke 8 jan 2011
Bekijk deel 1 t/m 4
Daarna gaat Peter helaas over in de New Age trant, waar zovelen helaas door worden misleid.
Een interview met Peter Vereecke over chemtrails, geo-engineering, case orange, de Belfort-groep en
meer.
Toen een krantenartikel hierover door een door hem onbekend iemand ook op internet gezet werd (o.a. in
het Engels) begon Peter heel wat reacties te krijgen (zelfs vanuit Amerika!): “eindelijk iemand die zijn nek
uitsteekt en dit schandalige fenomeen aanklaagt!”. Dit is dus een zaak die veel meer mensen beroert dan
dat hij oorspronkelijk dacht.
Sindsdien heeft hij zich nog verder en dieper geïnformeerd, en contacten gelegd met tal van
overheidsdiensten en is zijn verontwaardiging / onrust nog verder toegenomen.
Zie ook:
Eindtijdnieuws.blogspot.com/2011/09/chemtrails-in-handen-van-de-illuminati.html
Eindtijdnieuws.blogspot.com/2011/12/gedegen-bewijs-dat-weermodificatie.html
Bron: Wijwordenwakker.org
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Schuldenunie een feit; Nederland nu pinautomaat van nieuw ESM verdrag
De leiders van de eurozone besloten gisteren definitief tot de
oprichting van het Europese Stabilisatie Mechanisme (ESM),
waarmee de Europese schuldenunie een feit is. Vanaf vandaag
is de Tweede Kamer alle soevereiniteit over onze nationale
begroting kwijtgeraakt. De Europese Centrale Bank mag
ondertussen doorgaan met geld drukken, waardoor hoge inflatie
op den duur verzekerd is. Door het sterk verwaterde fiscale pact
is Nederland nu niets anders dan een pinautomaat geworden
van het ESM, waar onbeperkt geld vanaf kan worden gehaald
om de steeds dieper wordende schuldenput van Zuid Europa te
dempen. Geheel op kosten van de burgers, want vooral de
banken zullen profiteren van de honderden miljarden euro´s die in het ESM zullen worden gestort. (1)
Het lijkt er, gezien het uitblijven van iedere vorm van protest, sterk op dat onze parlementariërs geen flauw
benul hebben waar ons land gisteren mee heeft ingestemd. Onze volksvertegenwoordiging werd namelijk
met één pennenstreek compleet buitenspel gezet. Ook het Europese Parlement mag slecht toekijken hoe
een zojuist opgericht fonds de financiële almacht over alle lidstaten krijgt, en hoe de technocraten die dit
fonds gaan besturen volledig onaantastbaar worden verklaard.
Parlementen nog maar een show
Democratie en zelfbeschikkingsrecht zijn vanaf 30 januari 2012 definitief verdwenen begrippen in Europa.
Onze parlementen zitten er nu nog slechts voor de show, om de burgers zolang mogelijk in de waan te laten
dat zij nog ergens voor kunnen kiezen. Maar ongeacht op welke partij er wordt gestemd, deze zal met
handen en voeten gebonden zijn aan de Brusselse financiële dictatuur. Tenzij besloten wordt om hier
definitief mee te breken, maar niet één partij zal hiertoe durven overgaan. Met uitzondering misschien van de
PVV, maar het is maar de vraag of de partij van Geert Wilders de komende tijd zijn rug recht zal houden en
zal besluiten om niet langer mee te werken aan het opgeven van onze vrijheid, soevereiniteit en uiteindelijk
ook onze welvaart.
Nederlandsche Bank pinautomaat
De nationale parlementen zullen voor de vorm nog mogen stemmen over het ESM, maar in werkelijkheid
hebben ze geen enkele keus meer. De meeste parlementariërs weten überhaupt niet wat het ESM precies
inhoudt. Heeft u ooit één van hen horen spreken over het Target-2 systeem, een financieel verdeelinstrument waarmee de Nederlandsche Bank feitelijk als pinautomaat voor de Europese schuldenindustrie
gaat functioneren? Of dat het ESM de schuldenstaten tot niets verplicht dat al niet in het Verdrag van
Maastricht werd afgesproken, het verdrag dat het afgelopen jaar op werkelijk álle punten werd gebroken?
Onbeperkt financieel vangnet voor schuldenlanden
Ontdaan van alle stoere, maar loze taal over 'begrotingsdiscipline' is het nieuwe ESM niets anders dan een
onbeperkt financieel vangnet geworden voor de tot over hun oren in de schulden gestoken Zuid Europese
lidstaten. Tot in lengte van jaren zullen ze keer op keer nieuwe EU miljarden kunnen krijgen als blijkt dat ze
hun huishoudboekje maar niet op orde kunnen -lees: willen- krijgen. Eigenlijk geldt dat voor álle landen van
de eurozone. Op misschien Finland en Estland na hebben alle lidstaten de afgelopen tientallen jaren door
mooie, maar kostbare verkiezingsbeloften een onhoudbare schuldenberg opgebouwd - ook Nederland.
Grote Depressie op herhaling
Het ESM maakt het mogelijk om deze schulden verder te blijven verhogen. Dit zal onvermijdelijk leiden tot
inflatie voor consumenten en deflatie voor (vermogens)bezitters. Simpel gezegd: de prijzen zullen gaan
stijgen, maar de waarde (van huizen, spaargeld, etc.) zal gaan dalen. Hiermee gaan de jaren '30 van de
vorige eeuw op herhaling. Tijdens de Grote Depressie werden vooral de particuliere sector en zelfstandigen
getroffen. Inkomens en de waarde van bezittingen daalden, maar de prijzen van goederen en
levensmiddelen bleven sterk stijgen, waardoor op den duur alles onbetaalbaar werd. In Den Haag en de
andere Europese regeringssteden zullen ze het liefste hun mond houden over deze nu niet meer te
voorkomen ontwikkeling, die door Nobelprijs econoom Nouriel Roubini een 'slow motion treinongeluk' werd
genoemd. De bezuinigingen zullen de komende jaren steeds harder en permanenter worden, vooral als zal
blijken dat Zuid Europa keer op keer nieuwe miljarden van ons nodig heeft om overeind te blijven.
Banken grote winnaars, burgers de verliezers
Grote winnaar is de financiële industrie. Goldman Sachs manager Jim O' Neill drukte het eenvoudig maar
heel treffend uit: De volken moeten bezuinigen en de ECB moet geld drukken - voor de banken. Dat gebeurt
overigens al geruime tijd, en zal in februari opnieuw gebeuren met nog eens een slordige 1,5 biljoen euro.
Geen cent van deze honderden miljarden komt terecht in de echte economie, bij de burgers. ECB chef Mario
Draghi heeft dit zelfs toegegeven. Ondertussen stijgt in alle landen die door het ESM gevangen zijn gezet in
de schulden-bezuinigingen-recessie spiraal de werkloosheid onder jongeren dramatisch. De
jeugdwerkloosheid in de eurozone bedraagt nu al 21,3%, in Spanje en Griekenland zelfs bijna 50%. Ook de
algehele werkloosheid in de eurozone bereikte eind vorig jaar een nieuw record van 10,4% (2).
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Komende generaties moeten bloeden
Conclusie: vooral de Duitsers en Nederlanders zullen tot in lengte van jaren moeten bloeden om de tot een
verschrikkelijke nachtmerrie verworden illusionaire droom van een verenigd Europa overeind te houden. De
komende generaties zullen daarom genoegen moeten nemen met minder, véél minder dan u en ik gewend
zijn. Of de 'slow motion crash' zonder slag of stoot zal plaatsvinden is echter maar de vraag. Het is niet
ondenkbaar dat de huidige crisis, zodra deze nog ernstiger en blijvender wordt, net als in de jaren '30
uitmondt in een nieuwe (Wereld)oorlog.
Te laat?
Het is laat, misschien zelfs al te laat om het tij nog te keren. Tenzij de burgers van Europa heel snel
besluiten dat het genoeg geweest is en het heft weer in eigen hand nemen. Het risico is echter dat de
groeiende onvrede zal ontaarden in geweld, maar dat zal dan voor de volle 100% de verantwoording van
onze volksvertegenwoordigers zijn. Zij zijn immers degenen die hun onderdanen blindelings hebben
opgeofferd aan hun Europese ambities en aan de banken. Hopelijk komt er een dag waarop zij ter
verantwoording zullen worden geroepen voor het vrijwillig en enthousiast, en met een arrogante, grenzeloze
verachting voor alle lessen uit de geschiedenis uit handen geven van onze vrijheid, democratie en welvaart.
Xander - Teken deze petitie tegen het ESM-verdrag.
(1) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (2) NU

'In maart 100.000 Amerikaanse soldaten in positie voor oorlog met Iran'
In maart zal de massale Amerikaanse militaire aanwezigheid in
en rond de Perzische Golf dezelfde omvang hebben als pal voor
de invasie van Irak in 2003.
De afgelopen weken zijn de Verenigde Staten in alle stilte
begonnen met de grootste troepenverplaatsingen sinds 2003,
toen zo'n 100.000 soldaten naar Koeweit werden gevlogen voor
de invasie van Irak. Hoewel de precieze aantallen niet bekend
zijn schatten Westerse inlichtingenbronnen dat er half februari
zo'n 50.000 Amerikaanse soldaten naar twee eilanden nabij de
Perzische Golf zijn gevlogen, waarmee het totaal aantal
Amerikaanse troepen in de regio begin maart op circa 100.000 komt, klaar voor een eventuele oorlog met
Iran.
De massale militaire opbouw vindt vooral plaats op het in de Indische Oceaan gelegen Jemenitische eiland
Socotra en het eiland Masirah, dat zich vlak voor de kust van Oman en op iets meer dan 500 kilometer
afstand van Iran bevindt. Hoewel het officieel nog steeds geheim is wordt Socotra sinds 2010 gebruikt als
basis voor onder andere onderzeeërs en stealth drones. Daarentegen bestaat de Amerikaanse basis op
Masirah al sinds het begin van de jaren '80.
Volgens getuigen zouden er vrijwel dagelijks transportvliegtuigen met verse troepen op beide eilanden
aankomen. De meeste van hen reizen via het bekende eiland Diego Garcia, dat op zo'n 3000 kilometer
afstand ligt en onderdak biedt aan één van Amerika's grootste militaire bases ter wereld.
Vier vliegdekschepen
Naast de circa 100.000 soldaten, mariniers en ander militair personeel zullen er in de eerste week van maart
drie Amerikaanse vliegdekschepen -de USS Abraham Lincoln, de USS Carl Vinson en de USS Enterprise
met de daarbij behorende aanvalsgroepen in en rond de Perzische Golf gestationeerd zijn. Ook het Franse
vliegdekschip Charles de Gaulle zal zich dan bij deze vloot hebben aangesloten. Een vierde Amerikaans
vliegdekschip zal in de Stille Oceaan paraat worden gehouden en binnen enkele dagen Iran kunnen
bereiken.
Drie factoren
Of en wanneer er een aanval op de Iraanse nucleaire installaties -en waarschijnlijk ook militaire bases van
de Revolutionaire Garde- komt hangt onder andere af van de uitkomst van geheime gesprekken tussen
Washington en Teheran. Ook zou Israël plotseling kunnen besluiten om op eigen houtje militaire actie te
ondernemen. Daarnaast spelen ook de Amerikaanse verkiezingen in november een grote rol; Obama zou tot
een aanval kunnen besluiten, omdat hij als een zwakke president zal worden beschouwd als Iran later dit
jaar ondanks de strenge sancties (bijna) over 'de bom' zal blijken te beschikken.
Xander - (1) Pacific Rim
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Nieuwe islamvriendelijke bijbel schrapt God als Vader en Jezus als Zoon
In de nieuwe 'chrislamitische' religie is het christendom geheel
aangepast aan de islam, en op geen enkel vlak andersom.
In een duidelijke poging het christendom en de islam met elkaar
te verenigen hebben de internationaal bekende Wycliffe
Bijbelvertalers 'islamvriendelijke' vertalingen uitgebracht waarin
alle voor moslims godslasterlijke termen zijn veranderd of zelfs
geheel zijn geschrapt, inclusief de in islamitische ogen grootst
mogelijke zonde ('shirk'), namelijk het toekennen van 'partners'
aan God. In deze nieuwe Bijbels zullen christenen dan ook
tevergeefs zoeken naar God de Vader en Jezus de Zoon.
Voorbeeld: Jezus' opdracht om alle volken te 'dopen in de naam
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest' (Mat.28:19) is veranderd in 'reinigen met water in de naam
van Allah, zijn Messias en zijn heilige Geest.' In Arabische bijbels is het woord 'Vader' vervangen door 'Heer',
'Beschermer', 'Allerhoogste' of 'God'. In Bangla (Bangladesh) bijbels is 'Zoon van God' vertaald als 'Messias
van God', zodat het in overeenstemming is met de Koran, waarin Isa al-Masih (Jezus de Messias) slechts
als mens wordt afgeschilderd.
'Geen enkel respect voor de Schrift'
Christenen, waaronder ook veel voormalige moslims, hebben in de landen waar deze Bijbels worden
verspreid -onder andere in het grootste moslimland Indonesië- verontwaardigd gereageerd en hebben een
petitie georganiseerd waarin wordt opgeroepen de verspreiding van deze islamvriendelijke Bijbels stop te
zetten. De Turkse voorganger Fikret Böcek noemde de nieuwe vertalingen 'een typisch Amerikaans idee
waarin er geen enkel respect wordt getoond voor de heiligheid van de Schrift, noch voor de groeiende
Turkse kerk.'
Een kerkleider in Bangladesh zei dat de aan de islam aangepaste vertalingen -waar er inmiddels zo'n van
200 bestaan, waarvan 30 tot 40 de termen Vader en Zoon hebben geschrapt- voer zijn voor de beweringen
van moslims dat christenen leugenaars zijn die de Bijbel hebben verdraaid, met als doel moslims te
misleiden. Hierdoor zou de toch al benarde positie van christenen in de meeste islamitische landen nog
verder onder druk komen te staan.
Joshua Lingel., co-redacteur van het boek 'Chrislam: Hoe zendelingen een geïslamiseerd evangelie
promoten', wees erop dat Jezus verwachtte dat zijn volgelingen zouden veranderen, en niet dat God Zelf
veranderd moest worden om in de ogen van moslims of andere mensen aanvaardbaar te worden.
Chrislamieten blijven moslims
Voorstanders van de 'Insider Beweging' die toewerkt naar de totstandkoming van de 'chrislam', wijzen erop
dat de nieuwe vertalingen goed vallen bij moslims. Tegenstanders zeggen echter dat de meeste zogenaamde islamitische 'bekeerlingen' gewoon naar de moskee blijven gaan, als moslim blijven bidden, Mohammed
als de profeet blijven erkennen, de Koran als het geïnspireerde woord van Allah blijven zien en de
islamitische geloofsbelijdenis ('shahada') blijven afleggen. Verder zouden berichten dat er in Bangladesh al
zo'n 300.000 tot 1,2 miljoen 'Insiders' of 'chrislamieten' zijn zwaar overdreven zijn om zo de geldstroom van
Amerikaanse zendingsorganisaties op gang te houden. In werkelijkheid zouden het er hooguit 10.000 zijn.
Meeste moslims doen alsof
Chrislamieten die inmiddels weer zijn 'herbekeerd' of afgevallen -die bestaan er dus ook al- zeggen dat veel
'Insiders' in werkelijkheid gewoon moslims blijven, maar dat zij alles doen en zeggen om aan een baan en
aan geld voor hun gezinnen te komen, ook als dit wordt aangeboden door pro-chrislam organisaties.
Volgens Lingel beweren Amerikaanse kerken daarom ten onrechte dat er inmiddels heel veel islamitische
bekeerlingen zijn. In bijvoorbeeld Noord Afrika blijven deze gelovigen zichzelf gewoon als moslims zien, de
profeet Mohammed volgen en de Drie-eenheid (Vader, Zoon en heilige Geest) ontkennen. Lingel: 'Zijn het
dan christenen of moslims? Waarom wordt dit een zendingssucces genoemd?'
Antichrist
De oorspronkelijke vertalingen van de Bijbel zijn zonder uitzondering heel duidelijk over het ontkennen van
God als Vader en Jezus als Zijn Zoon:
'Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader
niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.' (1 Joh.2:22-23)
'Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet
belijden. Dit is de misleider en de antichrist... Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus,
heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon.' (2 Joh.1:7+9)
En: 'Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is - God blijft in hem en hij in God.' (1 Joh. 4:15)
'Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een
leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon... Wie
de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.' (1 Joh.5: 10+12)
Xander - (1) World Net Daily
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Bloodlines of the Illuminati
Ligging in België
1, Les Amerois te B-6830 Bouillon
Fritz Springmeier vermeldt het kasteel in zijn boek :
“Bloodlines of the Illuminati” op pagina 205
Sinds februari 2003 zit Fritz Springmeier opgesloten in een federale gevangenis waar hij 10 jaar
gevangenisstraf moet uitzitten wegens vermeende hulp aan een bankoverval. Dit is weeral een typische zet
van de Illuminati om mensen het zwijgen op te leggen.
Samen met Cisco Wheeler heeft Fritz Springmeier een boek geschreven
over hoe de Illuminati en totaal niet te detecteren een totaal mentaal
gecontrolleerde slaaf kunnen creëeren en hoe deze slaven voor allerlei
doeleinden in de maatschappij worden binnen gebracht. Deze slaven
worden gebruikt voor moordoperaties, spionagedoeleinden, sex en
pornodoeleinden, enz.
In mijn boek “9/11 – 2012: Operatie Genocide’ vermeld ik de werkwijze van
de Illuminati en de CIA en andere agentschappen hoe zij zulke jonge
mensen (en meestal kinderen) uit de maatschappij plukken en deze
vervolgens volledig te programmeren volgens het Monarch programma
opgesteld door het Tavistock institute. Eén van hun grote specialisten
betreffende het programmeren van mensen (Monarch Program) bij hun
aanvangsfase was Jozef Mengele, een specialist die de Illuminati uit het
Auschwitz concentratiekamp hebben overgesmokkeld naar de VS…
Door gebruik te maken van elektrische revolvers brengen zij deze mensen
dermate hevige pijnen toe zodat hun verstand zich losmaakt van het
lichaam en de opdracht registreert die de Illuminati hen geven. Hiernaast
ziet U zulk een meisje dat als mannequin optreed in een modeblad, maar
dat verder uitgebuit wordt als sexslavin. In haar hals ziet U de twee puntjes
van de elektroden van de de elektrische revolver. Boodschappen worden zo
ingebracht en gewist uit het verstand van deze slachtoffers.
Weinige van deze slaven halen de ouderdom van 30 jaar. Vermoord of
totaal uitgeblust als gevolg van de kankers die ontstaan van het veelvuldige
gebruik van deze methodes. De lezer moet beseffen dat een gelijkspanning
van 120.000V wordt gebruikt om boodschappen in het verstand te brengen
en 200.000 V wordt gebruikt nabij de schedel om deze boodschappen
nadien te wissen. Het is duidelijk dat de hersenen van deze mensen op
korte termijn onherroepelijke schade oplopen. Maar het beperkt zich niet
alleen daartoe.
Verder houden de Illuminati ook van satanische rituelen. Op de zomer- (21
juni) en winterwende (22 december) vinden kinderoffers plaats. Om aan kinderen te
geraken worden hospitalen bezocht (zieke kinderen) of worden kinderen van de
straat opgepikt. Sommigen worden op korte termijn geofferd aan Baphomet of
Moloch, de god die menselijke offers vraagt – zie Abraham die zijn zoon Isaac had
moeten offeren, maar gezien zijn statuut als farao was dit niet nodig – andere
kinderen worden opgesloten in ondergrondse kelders of kerkers (zie de Dutrouxaffaire in België) in afwachting van gebruik, misbruik en opoffering.

Bohemian Grove
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Het is verzamelplaats waar de groten de aarde: koningen, prinsen, politici, bankiers,
…een groot feest houden ter verafgoding van Moloch, een Semitische, Kanaänitische,
Feninische en Carthaagse godheid. Het staat bekend dat aan deze godheid kinderen
worden geofferd door hun eigen ouders (onder dwang). Van de Judese koning
Manasse staat gekend dat hij zich hieraan schuldig maakte. Ook koning Salomon
heeft zich hieraan schuldig gemaakt en hij heeft er zelfs een tempel voor gebouwd
waar weelderig geofferd werd. Het waren vooral de kinderen van hun werkvolk en
slaven die werden geofferd. Namen als Malik, Malach Bel, Haddad en Baal worden
geindetificeerd als Moloch. Koningen, wereldleiders, religieuze leiders en andere elite’mensen’ houden deze traditie in ere en bewijzen hiermee dat zij hebben geen enkel
respect voor mensenlevens.
Hieronder vindt U een tekst welke gedeeltelijk werd overgenomen van een openbare aanklacht aan het
adres van satanisten (Federal Grand Jury Demand in Las Vegas, Nevada US District Court Sept 2001. Zaak
Nummer CV-S-01- 0714-PMP-PAL.): The Tiffany Lamp Meetings met menselijke
opoffering in Sedalia Colorado at the Kimball Castle , met de betrokkenheid van de
volgende gekende personen:

George Herbert Walker Bush (Former CIA Director, Former President USA);

George W. Bush (President of USA) ;

Jeb Bush (Governor Florida)

Leonard Yale Millman ("The Denver Connection")

George Shultz (Former Secretary of State USA)

Henry Kissinger (Former Secretary of State and NSA USA) ;

Lawrence Rockefeller (Banker New York)

Carl Lindar ("The Ohio Connection")

David Rockefeller (Banker NY)

Alsook vele tempelridders die Baphomet aanbidden en deel uitmaken van de 'Tiffany
Lamp Meetings Group' Deze groep is gekend als de USA-schaduwrege-ring in de
regering. Leiders wie de USA Wereldpolitiek dicteren zijn gekend als Satanisten.
Tijdens hun meetings wordt een kind gekidnapt uit een in de buurt gelegen hospitaal
en vervolgens opgeofferd aan Satan (Baphomet) als deel van hun ziekelijke
rituelen.
Een verslag van deze feiten werd gegeven door het FBI-Denver Field Office
op 20 november 2001, met melding van moord op een kind als offer aan
Satan, met melding van de namen van de hierboven vermelde personen.
DE FBI ONDERNAM GEEN ENKELE ACTIE OM DEZE MOORD TE
VOORKOMEN.
AUB neem video’s van deze locaties, The Kimball Castell in Sedalia, Colorado
(Sedalia is south of Denver at the Castellrock exit and west to Wadsworth then
north 1/2 mile on the east side).
Vervolgens, na de moord, gaan deze Satanisten gewoonlijk golf spelen in
Cherry Creek Country
Het is ook geweten dat zij logeren in het Brown Palace Hotel Downtown Denver.
Het is ook geweten dat zij feest vieren in de Leonard Yale Millmans home en zij hun
bureel hebben in 2400 Cherry Creek Dr. North (University and Cherry Creek Drive).
Dit is één van de aanklachten voor moord, (menselijke offers) welke ik voor wil
brengen aan het US Federaal Gerechtshof.
Stew Webb
Federal Whistleblower
De volledige aanklacht vindt U terug in mijn boek 9/11 – 2010: Operatie Genocide,
alsook ondermeer wat hieronder hernomen wordt.
Binnen de lluminati families start mind control al voor de geboorte van het
slachtoffer. In vele gevallen worden premature geboorten opgewekt omdat dit
traumatisch is voor het kind. Springmeier en Wheeler verslag in Volume II:
‘Een premature geboorte is belangrijk omdat de gebeurtenissen rond het kind op een
natuurlijke wijze traumatiserend werkt op het kind.
Een premature geboorte zal het vechtersinstinct naar boven halen in het kind.
Mocht het kind geen sterk overlevingsinstinct hebben en het vecht niet om te overleven
tijdens zijn premature geboorte, dan zal het niet vechten om te overleven tijdens de
folteringen gedurende het programmeren.
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Bij een premature geboorte is het selectieproces al gestart. De geruststellende stem van de programeerder
spreekt met hypnotische tonen en wordt zo ook gehoord.
De hypnotiserende stem heeft als voordeel het dissociërende trance-effect van het kind dat pijn lijdt. De
hypnotische stem bereidt het kind al voor in de baarmoeder.
Hypnotische staafjes worden al bij zeer jonge leeftijd in de hersenen van het kind ingeplant.
Hypnotische staafjes gebruiken al de zintuigen.
In werkelijkheid zijn de programmeurs al bezig borelingen te programmeren. Borelingen worden
onderworpen aan opgewekte weeën of aan keizersneden bij een premature ouderdom om zeker te zijn dat
zij een trauma ondergaan. Wanneer de boreling prematuur het comfort van de baarmoeder moet missen dan
ondervindt het een trauma. Door borelingen vervroegd uit de baarmoeder weg te nemen geeft de
programmeurs het voordeel om een vervroegde start van de programmatie te beginnen … ‘
Uit Fritz Springmeier and Cisco Wheeler, The Illuminati Formula, Oregon City, OR; 1996, pp.21-24)
‘Een veelvoudige Illuminati zal verschillende rituele functies dragen volgens het aantal occulte niveaus. Er
bestaan verschillende bevorderingen voor verschillende niveaus en verschillende rituele data. De
schaduwzijde van het hiërarchische systeem wordt maar in werking gezet vanaf de bezegelingceremonie op
een ouderdom van 19 en welke Egyptische magie inhoudt.
Tussen de 16 en 19 jarige ouderdom worden diepgaande Satanische bevorderingen doorgevoerd
gebaseerd op “pathworking.” De ‘wegbewandeling’ wordt beëindigd voordat de ouderdom van 19 bereikt
wordt. De ceremonie op 19 omvat de 1.000 lichtpunten ceremonie welke plaats vindt in het super
geheime Mother of Darkness kasteel – het in België gelegen ‘Château des Amerois’ nabij de Franse
grens en op 20 kilometers afstand van Luxemburg. Dit is een ceremonie waarbij de moeders in het zwart
gekleed zijn. Bewaking en dichte bebossing beschermen het kasteel van de buitenwereld. De bewoners
woonachtig in het daarnaast gelegen spookachtig dorpje Muno, behoren hoofdzakelijk tot het
kasteelpersoneel. Het kasteel heeft een binnen kathedraal met koepel met duizend lichten. Het woord
‘thousand lights’ (duizend lichten) is een Illuminati sissend woord. Wanneer de president dit woord gebruikt
om de kerstboom van het Witte Huis te beschrijven, dan weet de hiërarchie wat hij hiermee bedoelt. De
kathedraal heeft een grote hal met pijlers aan elke zijde en de troon van the Queen Mother is daar
opgesteld...’
Al naargelang de Luciferiaanse traditie, zouden Jenna en Barbara Bush al naar België zijn gevlogen samen
met hun ouders om deel te nemen aan Mothers of Darkness 'bezegelende ritueel' volgens planning.
(Springmeier and Wheeler, Volume II, pp. 204,213)
Verder onderzoek brengt ons op een ander zeer gewichtig dossier: de DUTROUX-affaire
Eigenaardig genoeg is Fritz Springmeier niet de enige die dit kasteel vermelde.
In hun boek uitgegeven in 2001 en welke de zaak Dutroux beschreef als pedofiel
dossier : “Le scandale de l’affaire Dutroux’ p. 259, maken Jean Nicolas en Frédéric
Lavachery ook melding van het kasteel van Amerois als een plaats waar satanistische
rituelen met geofferde kinderen plaatsvonden.
Dit landgoed behoorde eerst toe aan Prins Philippe van Saksen-Coburg-Gotha, Graaf
van Vlaanderen en vader van Koning Albert I.
Het romantische kasteel werd in 1877 voor Philippe van Saksen Coburg Gotha
gebouwd door architect Gustave Saintenoy. Het heeft 365 vensters.
Hij verkocht het landgoed aan Marquis van der Noot d'Assche, die het later
doorverkocht aan Alice Solvay, de nicht van de Belgische wetenschapper en industrieel Ernest Solvay
Het verslag in de Dutroux affaire verwijst naar een brief van een op pensioengestelde rijkswachter die
melding maakte van dit kasteel. In het begin van de maand april 1996 logeerde hij een Mexicaanse priester.
Een Nederlandstalige vriend van de priester kwam hem ophalen.
Deze Nederlandstalige persoon maakte melding van het kasteel ‘Château des Amerois’ als een plaats waar
satanische avonden plaats vonden en waar kinderen werden opgeofferd. Een Amerikaan werkzaam bij de
NAVO en die zogezegd had deelgenomen aan één van deze ‘parties’ en welke zich hierdoor enorm misselijk
gevoeld had, gaf deze informatie door aan deze Nederlandstalige persoon.
Het domein behoort nog steeds toe aan de Solvay familie.
Het document op de volgende bladzijde toont de vergunning afgeleverd in 2005 aan Denis Solvay om herten
te mogen jagen op het domein Amerois. (23 oktober, 13 november en 4 december)
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Denis Solvay (geboren op 1 juli 1957) is vice-president van de Solvay group, Chief Executive Officer of
Abelag Aviation and Director of Eurogenetic (een biotechnologie bedrijf).
Overeenkomstig het Grand Duché du Luxembourg bulletin officiel (28 December 2001),
stichtte Patrick Solvay, aandeelhouder van de Solvay Group, wie in het kasteel van Amerois woont (1, Les
Amerois, B-6830 Bouillon (Belgium) een bedrijfje op samen met Alexander de Wit, op 3 juli 2001.
Dit bedrijfje noemt Itaca International. Via zijn holdingmaatschappij is Patrick Solvay hoofdaandeelhouder
van The Little Gym, dat activiteiten voor kinderen organiseert zoals zomerkampen en vakantiekampen.
Op 1 mei 2004 wordt in het registreerkantoor melding gemaakt dat Itaca International verhuisde naar
Bertrange (5 rue Pletzer, L-8080 Bertrange).
Dit adres stemt overeen met het adres van Le Petit Gym. Het blijkt dat Itaca International eerst "The Life
Skills Company" noemde, dat ook aan Patrick Solvay toebehoorde.
Er zijn getuigenissen opgenomen tijdens de Dutroux affaire die aanwijzingen gaven dat er orgieën
georganiseerd werden in kastelen. Michel Nihoul, de medeplichtige van Marc Dutroux, organiseerde orgieën
in zijn kasteel Faux- les-Tombes.
Kinderlichamen werden opgegraven in het park van le Château de Sautou, nabij de Belgische grens, dat
eigendom was van de seriemoordenaar Michel Fourniret.
Door mij in dit onderzoek verder te verdiepen heb ik kunnen vaststellen dat de Illuminati zich niet beperken
tot de jacht op herten, maar op een ander soort ‘wild‘.
Wat hierna volgt grenst aan het onwaarschijnlijke en het onzinnige… Wie U ook bent, als U een mens
bent, het zal U raken tot op het beenmerg van uw botten.
En als U dan zult beseffen wie dit spel speelt… dan denk ik dat U de essentie van mijn hele
boodschap zeker zult begrijpen, met uitzondering van een aantal mensen misschien die zullen tilt
slaan en die dit alles als totaal onmogelijk zullen beschouwen. Maar de getuigenissen en beelden
liegen er niet om.
Hierna laat ik enkele slachtoffers aan het woord. Zij die nog kunnen getuigen mogen door Justitie niet
worden gehoord. En de mond van de andere slachtoffers werd voorgoed gesmoord.
Getuige X1
 Geboren in 1969. Misbruikt en verwaarloosd door haar ouders. Op haar 2de verhuisde ze naar haar
grootmoeder in Knokke, die eigenaar is van een hotelvilla die werd gebruikt als een bordeel voor
pedofielen en sadisten uit de hogere bourgeoisie.
 Pedofiele video's werden ook hier gemaakt. Haar pooier, Tony Vandenbogaert, introduceert haar in
het milieu toen ze 4 jaar oud was. Ze werd gebracht naar andere locaties voor seksueel misbruik
en marteling.
 Ze werd teruggebracht bij haar ouders te Gent in juni 1979 en dit voor verscheidene redenen (10
jaar oud op dat ogenblik – zie verder). Daar werd ze totaal verwaarloosd voor een aantal maanden
tot haar pooier terug kwam opdagen. Ze werd jarenlang met de regelmaat van de klok misbruikt op
seks en martelpartijen.
 Ze werd verplicht zich te prostitueren aan een jongen waar ze verliefd op werd en met wie ze later
trouwde. Zij kon onmiddellijk verhuizen in 1988 en zo ontsnappen aan de ‘snif ’ (snuff) praktijken
(Snif of snuff staat voor filmen met slachtoffers die NIET acteren maar alles totaal moeten
ondergaan)
 Maar de band met het netwerk werd niet helemaal verbroken. Het gebeurde dat wanneer haar man
voor zijn werk (internationaal vrachtwagenchauffeur) het huis verliet voor enkele dagen, de pooier
terug kwam opdagen en hij haar meenam naar plaatsen waar andere kinderen werden misbruikt en
gemarteld.
 Bij deze gelegenheden werd ze verkracht of diende ze zelf mee te participeren in het seksuele
misbruik van andere kinderen.
 X1 werd gediagnosticeerd met MPD / DID.
“ Père dwong me weer op mijn knieën en duwde me met mijn gezicht op het koele tafelblad en de andere
bonden mijn linker- en rechter pols aan het bed... Ik was niet in staat om in gelijk welke richting te bewegen
en ik werd gedwongen om zo te blijven in deze vernederende positie...
Alles wordt klaar gemaakt, de lampen worden gepositioneerd in de juiste richting, de lichtintensiteit wordt
gemeten, maar wat er gaat gebeuren weet ik niet. De spanning bouwt zich op in mijn maag.
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Wat is de deal met die honden?...
Ik voel hoe de klauwen van de ruwharige hond drukken in mijn zijden. Ik voel hem in mijn nek hijgen. Hij
kwijlt en druppels van zijn tong vallen op mijn rug. Ik schreeuw “haal hem van me af " wanneer ik voel als hij
in mij komt .
Mijn kreten gaan verloren in het enthousiaste gejuich rondom mij als ik iets nats voel neerdruppelen tussen
mijn benen...
Dit was de eerste fotoshoot in een lange rij met honden.”
X1 beschrijft hoe zij en anderen soms werden verkracht door Duitse herders en hoe zelfs slangen werden
ingebracht in de vagina van de meisjes.
De foto’s hieronder zijn van een in beslag genomen DVD van zulk netwerk en welke verscheen in het
Dutroux-dossier. Er bestaan foto’s van honderden kinderen in het dossier.
Een ander voorbeeld van mishandeling die X1 heeft ondergaan in Knokke, toen ze 10 jaar oud was:
"Mijn oma deed een aantal telefoontjes, toen mijn weeën begonnen. De gebroeders Lippens, Vanden
Boeynants en de assistent van de politiecommissaris van Knokke kwamen aan. De Bonvoisin en Vander
Elst kwamen daarna... Vander Elst zette een mes op mijn keel, terwijl Bonvoisin mij verkrachtte... Vervolgens
werd ik verplicht mijzelf te masturberen. Hiervan maakt Vander Elst een aantal foto's. Lippens verkrachtte mij
vervolgens met een scheermesje. Toen het kind te voorschijn kwam, sloeg de Bonvoisin mij meerdere malen
in het gezicht. Direct na mijn bevalling werd ik opnieuw verkracht en gesodomiseerd. Mijn dochter verdween
zes weken later.“
X1 sprak ook vaak over het "einde circuit", waarin vele meisjes naar het einde van hun leven vorderden toen
ze hun 16de verjaardag naderden. Veel te oud, niet meer zo manipuleerbaar om misbruik te kunnen
ondergaan of wanneer zij aan een klant niet konden voldoen, dit alles leidde tot de vroegtijdige dood van een
kind prostituee, aldus X1.
X1 beweerde getuige te zijn geweest van de marteling en moord van tientallen kinderen, vooral in de periode
1976-1988. Ze gaf ongeveer 35 namen van vermoorde kinderen op en beweerde de namen van nog eens
30 andere kinderen te zijn vergeten.
Inspecteurs controleerden enkele van de meer interessante namen en beschrijvingen gegeven door X1 in
een poging om haar geloofwaardigheid vast te stellen.
Als gevolg hiervan werd het onderzoek van vier overleden meisjes heropend: Veronique Dubrulle, Christine
Van Hees, Carine Dellaert en Katrien de Cuyper.
Hoewel de informatie die X1 vrijgaf over deze meisjes ongelofelijk nauwkeurig bleek te zijn en in andere
gevallen geleid heeft tot hele lijsten met interessante toevalligheden, werd elk onderzoek uiteindelijk
stilgelegd.
Het gerechtelijke onderzoek dat in alle ernst begon werd vervolgens een klucht omdat andere spelers de
hoofdrollen hebben overgenomen en die de mening waren toegedaan dat X1 (Regina Louf) alles
‘gefantaseerd’ heeft, zoals U overtuigend kunt vaststellen op de volgende foto’s waarop Regina Louf de
‘hoofdactrice speelt’:
Niet minder dan 17 getuigen bevestigen het verhaal en de
verklaringen van Regina Louf, maar desondanks blijft het
gerecht doof en blind.
Getuige X2
 X2 werkte als politieagente mee aan het Dutrouxonderzoek. Wanneer de zaak X1 werd besproken tijdens
een vergadering, viel het de deelnemers op dat X2 erg
overstuur bleek te zijn.
 Na het bespreken van haar geschiedenis met één van
haar hogere officieren betreffende deze
kindermishandeling, besloot ze om als getuige op te
treden.
 X2 was beland als een meesteres bij een magistraat in
Brussel en ‘evolueerde’ later naar een hoger echelon, tot
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het niveau functionaris en woordvoerder van het ministerie van Justitie, die lid was van de Rotary.
Deze twee mannen maakten deel uit van een netwerk waarin ze werd misbruikt vanaf het einde van
de jaren ‘80.
X2 werd gespaard van de extreme martelingen sessies, maar hoorde van andere meisjes spreken
over kindermoorden en was aanwezig bij een jachtpartij op kinderen, iets waarover ook de andere
X-getuigen hebben gesproken.
Enkele van de daders en locaties waar deze misbruiken plaats vonden bleken dezelfde te zijn zoals
genoemd door X1 en andere X-getuigen.
X-2 trok zich terug als getuige toen ze zag dat het onderzoek werd gesaboteerd, iets wat haar niet
verraste

Getuige X3
 X3 was een lange tijd geleden in het netwerk, 1950 tot 1962. Vanaf de leeftijd van 3 tot 12, werd ze
samen met haar zus zwaar mishandeld en gemarteld, bij hun thuis.
 Na die leeftijd, brachten haar vader en zijn invloedrijke groep van vrienden haar in het netwerk. Ze
beschreef dezelfde elementen als de andere X-getuigen, maar het niveau van mensen van één van
die bijeenkomsten die ze beschreef was moeilijk te aanvaarden zonder dat één van de andere
getuigen haar daarin kon bijtreden over de praktijken en specifieke locatie (een aantal andere zaken
werden door de anderen genoemd ).
 Vooraleer contact te hebben opgenomen met Neufchateau, had X3 al anoniem geschreven over
haar ervaringen met misbruik van kinderen en ze was zeer gerespecteerd voor haar werk met
andere slachtoffers van kindermishandeling.
 Het duurde vijf interviews lang voordat de onderzoekers van haar iets geschreven op papier hadden
staan en zelfs na het schrijven van haar verklaring, werd geprobeerd om zoveel mogelijk de
Koninklijke familie uit het dossier te verwijderen uit de samenvatting van haar getuigenis. Er bestaat
een ongeschreven regel in België waarbij de koning in theorie niet kan worden vervolgd
Getuige X4
 Geboren in 1965. Net als X1, werd X4 overgehaald door een vriend om te getuigen.
 Als een jong kind was ze uitgeleend door haar moeder aan een pooier, genaamd Jacques V. Die
produceerde SM films met kinderen.
 Haar verhaal loopt grotendeels parallel met die van de X1, ondanks dat de ervaringen van X4 in
verschillende sekten plaats vond.
 Ze herkende twee jeugdvrienden van X1 die misbruikt waren en noemde een aantal van daders op
die ook werden aangewezen als daders door de andere getuigen.
 De ouders van X4 bleken te wonen naast een villa waar X1 beweerde dat haar vriendin dermate
misbruikt werd dat zij hieraan stierf.
Getuige X7
 Geboren in 1969. Ze werd gecontacteerd door de BOB na de getuigenissen van X1.
 Eerst ontkende ze ook maar iets te weten over de X1. Maar al snel bleek dat ze zwaar
getraumatiseerd was en waarschijnlijk MPD / DID had ondergaan.
 Nadat zij binnen gebracht werd voor een interview, begon ze te spreken over haar vader, over hoe
die haar seksueel misbruikte en hoe graag hij haar zus met sigaretten verminkte.
 Ze bevestigde vervolgens dat X1 haar beste vriendin is, dat ze wist over de seksuele relatie met
Tony en dat men haar had verboden om naar de eerste verdieping te gaan van de hotelvilla van de
grootmoeder van X1.
 De interviews werden geannuleerd door de latere onderzoekers.
 X4 identificeerde X7 als een meisje dat gedwongen werd te spelen in pedofilie filmen
Getuige Chantal S.
 Geboren in 1968. Een andere vrouw die benaderd werd door de BOB na de getuigenissen van X1.
Zij wist onmiddellijk waar het over ging.
 Seksueel misbruikt door haar ouders.
 Haar grootmoeder was een Sataniste.
 Ze verhuisde met haar ouders naar Knokke op de leeftijd van 6 en werd soms naar de hotelvilla van
de grootmoeder van X1 gebracht.
 Hier werd ze ook seksueel misbruikt, hoewel ze het niet heeft over extreme vormen van
martelingsessies die X1 regelmatig moest doorstaan.
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Zij bevestigd dat één van de daders inderdaad de bijnaam "Monsieur" had.
Zij heeft gezien dat X1 werd bedreigd met een revolver door haar grootmoeder.
Net als X7, werd ze verboden om naar de eerste verdieping te gaan.
Chantal's getuigenissen resulteerde in een verbale strijd tussen haar man en haar ouders, wat haar
vader deed toegeven haar naar de grootmoeder van X1 te hebben gebracht.
Ze heeft geprobeerd zelfmoord te plegen en werd weer opgenomen in een psychiatrische instelling.
X4 identificeert Chantal ook als een meisje dat gedwongen werd te spelen in pedofilie filmen.

Getuige Nathalie W.
 Geboren in 1965. Met de steun van haar therapeut legde ze haar eerste getuigenis af bij de
gendarmerie in februari 1996, zes maanden vóór de Dutroux-affaire. De officier die haar interviewde
weigerde een proces-verbaal op te schrijven.
 In juli 1996 vond ze twee andere gendarmeofficieren die bereid waren om mee te werken met haar.
Nathalie vertelde hoe ze was verkracht door haar vader, een lid van de Rotary, sinds de leeftijd van
zes. Kort daarna werd ze in het netwerk gebracht en misbruikt door vrienden van haar vader op
feesten in verschillende villa's in de regio van Waterloo.
 Toen ze 10 jaar oud was, overhandigde haar vader haar aan een prins en zijn belangrijkste
adjudant, die haar naar verschillende misbruikpartijen in België brachtten. Zij bevestigt het verhaal
van X1 over de club Les Atrebati, over Nihoul en Tony.
 Op haar beurt, herkent X1 Nathalie als een meisje uit het netwerk en zij kon haar nauwkeurig
plaatsen in Les Atrebati. Hoewel Nathalie aspecten van het verhaal van X1 bevestigde, was ze
gemakkelijk in diskrediet gebracht door haar nieuwe ondervragers, dit omdat ze niet alleen te lijden
had van extreme psychologische trauma's (MPD / DID), maar ook uit pathomimie, dat is een neiging
tot zelfverminking met het oog om de rol als slachtoffer te spelen. Deze laatste psychologische
eigenaardigheid lijkt voornamelijk te zijn opgedoken nadat haar oorspronkelijke interviewers werden
vervangen door twee beledigende personnages (zoals dit ook gebeurde met X1).
 Nathalie kon met deze druk niet omgaan en stopt met te getuigen in maart 1997. Nathalie werd
vervolgens zwaar vervolgd voor het te hebben aangedurfd om buiten te treden met haar verhaal,
misschien zelfs meer dan X1
Getuige VM1
 Een ‘gangster’ die naar Neufchateau kwam in februari 1997.
 Hij vertelde hoe hij was opgegroeid in een kindertehuis in Mont-Saint-Guibert.
 Vanaf de leeftijd van 9 tot 13, werd hij daar regelmatig opgepikt door een lokale jonge rechter die
hem naar misbruikparties bracht rond het Brussels.
 Hij vertelde dat hij later werkte als een kind prostituee in Le Mirano, een elitaire club bezocht door
een aantal van dezelfde mannen die voorkomen in de getuigenissen aangehaald door de andere
slachtoffergetuigen, met inbegrip van Nihoul.
 Binnen twee dagen na zijn zogenaamd geheime getuigenis, werd VM1 aangehouden op straat en
werd hij met de dood bedreigd.
De eerste grote verandering in het onderzoek vond plaats op 14-10-1996.
Connerotte werd verwijderd als onderzoeksrechter met als reden dat hij een geldinzameling had
bijgewoond van ouders van vermiste kinderen. Sabine en Laetitia, de meisjes die hij persoonlijk had gered
uit de kerker van Dutroux, waren er aanwezig als eregasten. De advocaten van Dutroux en Nihoul begonnen
een succesvolle procedure om Connerotte te verwijderen met als argument dat de onderzoeksrechter niet
objectief genoeg bezig was met zijn onderzoek.
Rene Michaux, een van de meest incompetente politiefunctionarissen van de wereld. De
mislukkingen van Michaux leidde tot felle kritiek van de ouders van An Marchal, die de
kelder van Dutroux zelf gingen inspecteren. De ouders van Melissa Russo dienden een
officiële klacht in tegen hem. Toen Bourlet Michaux bekritiseerde in 2004 wegens falen
van het vinden van Sabine's brieven, kon Michaux alleen maar reageren door Bourlet op
te bellen en uit te schelden voor leugenaar. Deze intellectuele antwoorden werden al
snel gevolgd door bedreigingen. Michaux werd beloond met een nieuwe functie als een
lokale commissaris van politie.
Er bestaan verder ook beelden en getuigenissen over kinderen die op een zeer pijnlijke manier vermoord
worden: het breken van armen en benen, het doorspiesen van handen en voeten, het bewerken van het
lichaam met een mes, enz. en dit alles terwijl de kinderen nog leven. Meer informatie hierover vindt U op
volgend adres: http://www.isgp.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_of_the_Dutroux_affair.htm
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Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven
hebben heel wat bijgedragen tot het opsporen van
pedofilienetwerken. Ondanks zijn volle medewerking aan
het gerecht, werd Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep
Morkhoven gerechtelijke vervolgd wegens bezit van
pedofiliefilmmateriaal. Het parket van Turnhout (strafrechter
Caers) blokkeerde elke mogelijke overdracht van
bezwarend materiaal dat Marcel Vervloesem aan de andere
parketten en tribunalen zou kunnen overmaken. Dat de internationale politie en
rechtbanken, alsook de koning zelf hebben het dossier in handen gekregen… maar
nergens werd vooruitgang in deze zaak. Daaruit moet men als leek besluiten dat alles
de doofpot in moet. Uit het filmpje dat hierna volgt moet men niet
van een hoog intellectueel niveau zijn om goed te begrijpen waar
het schoentje wringt. Voor meer informatie :
http://werkgroepmorkhoven.skynetblogs.be/archive/2007/09/22/de-kinderpornovan-de-koning.html
Eén van de in het filmpje aangewezen acteurs is Honorary Chairman
(voorzitter) van de Bilderberggroep:
Het is dus duidelijk dat binnen de Bilderberggroep machtige mensen
zitten die alles behalve menselijke bedoelingen hebben.
Abdelkader Belliraj is jarenlang een informant geweest van de
Belgische Staatsveiligheid. Belliraj werd in Marokko opgepakt als
leider van een terreurgroep. In België zou hij eind jaren '80 zes
moorden hebben gepleegd. Hoe moet de bevolking tegenover
Staatsveiligheid aankijken… en tegenover de betrokken ministers?
Hoe zit dat met de Bende van Nijvel... zit de Staatsveiligheid daar
ook tussen ? Het was duidelijk dat de Bende van Nijvel vervelende
getuigen diende weg te ruimen en dat alles minitieus gepland was.
Welke terroristische bende zou zo tewerk zijn gegaan ? Geen
enkele.
Het gaat hier niet meer over politiek, godsdienst of
te beschermen koninklijke families... Wat deze
mensen gedaan hebben en doen is niet menselijk.
Dit is geen waanzin…
Het is gewoonweg DUIVELS.
Kan U hiermee leven ?
Ik kan het niet.
Daarom dat ik opkom om zoveel mogelijk mensen
te verwittigen om deze demonen tegen te houden.
Kunt U mij helpen deze boodschap
mee over te brengen naar het volk?
In naam van al deze kinderslachtoffers dank ik U.
http://www.deverdwaaldedichter.be/page_59.html
[http://video.google.com/videoplay?docid=-82095917705734983#]
[http://www.isgp.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_of_the_Dutroux_affair.htm]
[http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2007/09/22/de-kinderporno-van-de-koning.html]
[http://www.youtube.com/watch?v=x-CrNlilZho&feature=fvw]
[http://www.youtube.com/watch?v=KsEUca2Mul8]
[./page_64.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

Nieuwsbrief nr. 145 – 10 februari 2012 - pag. 46

Europa bereidt zich voor op mogelijke gascrisis
AP −03/02/12
Gaspijpleiding in Rusland.© AP
De Europese Unie maakt zich op voor een mogelijke
energiecrisis, juist nu de winter Europa in zijn greep heeft. De
levering van Russische gas is in een aantal Europese landen de
afgelopen week plots met zo'n dertig procent afgenomen. Het
Russische staatsgasbedrijf Gazprom zegt echter zich aan de
leveringscontracten te houden.
De Europese Commissie heeft vandaag het gascoördinatiecomité in staat van paraatheid gebracht. De EC
benadrukte echter dat er nog geen noodsituatie is ontstaan, omdat EU-lidstaten elkaar helpen en de
opslagfaciliteiten in veel Europese landen verbeterd zijn.
Volgens EC-woordvoerder Marlene Holzner heeft Rusland te maken met extreme kou. De temperatuur is in
sommige delen van Rusland gedaald tot ruim -35 graden Celsius. De Russen hebben daarom meer gas
nodig om hun huizen te verwarmen. De gascontracten met Rusland laten 'enige flexibiliteit toe voor het geval
het zelf gas nodig heeft', aldus Holzner. En dat is nu het geval.
Meer gas
Gazprom verklaarde vandaag aan alle contracten te voldoen. 'We zijn een bepaalde hoeveelheid gas per
maand overeengekomen en hier is aan voldaan', aldus Sergej Komlev van Gazprom. 'Maar gebruikers willen
meer gas dan is vastgelegd in de contracten. Er is een gat tussen hun vraag en wat er in de contracten
staan. Gazprom houdt zich strikt aan de contractvoorwaarden en doet alles perfect.'
Moskou schuift daarnaast de schuld af op Oekraïne, dat volgens het Kremlin meer gas aftapt dan waarvoor
het heeft betaald. De autoriteiten in Kiev ontkennen dit echter. Volgens de Oekraïense minister van
brandstof en energie Joeri Boiko heeft Rusland vanwege het winterweer vijftien procent minder gas door de
pijpleiding gestuurd.
Onenigheid
De afgelopen tien jaar hebben Rusland en Oekraïne al tweemaal onenigheid gehad over de levering van
gas. Dit leidde tot problemen in Europa, omdat gas niet werd getransporteerd naar de EU-lidstaten. De EU
heeft de coördinatie tussen de lidstaten verbeterd om er zeker van te zijn dat Europa niet wordt 'gegijzeld' in
het geval Moskou en Kiev opnieuw in een conflict verzeild raken.
Dit beleid betaalt zich volgens Holzner nu uit. Polen heeft gas kunnen betrekken uit Duitsland en nieuwe
opslagfaciliteiten in Tsjechië en Slowakije hebben goede diensten bewezen.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3155281/2012/02/03/Europa-bereidt-zich-voorop-mogelijke-gascrisis.dhtml

Monster gespot in IJsland meer
Een IJslandse tv-zender heeft dinsdag beelden uitgezonden van
een berucht monster. Het gaat om de enorme Lagarfljot-worm.
Een paar dagen geleden werd door ene Hjörtur Kjerúlf een video
geschoten van een mysterieus, zwemmend object in de ijskoude
rivier Jökulsá í Fljótsdal, in het oosten van IJsland. Een aantal
mensen denkt dat dit het voor IJsland overbekende slangachtige
meer-monster Lagarfljótsormurinn - dat verblijft in de rivier
Lagarfljót (ook Lögurinn genoemd) - wel eens zou kunnen zijn
(de rivier is eigenlijk zo breed dat men beter over een meer spreekt). Lagarfljótsormurinn is het equivalent
van IJsland voor het monster van Loch Ness van Schotland.
Voor het eerst in de geschiedenis gemeld in 1345
Volgens de legende was het aanvankelijk een heel kleine worm die op een gouden ring gezet werd om het
goud te laten groeien. Toen de eigenaar van de ring een tijdje later ging kijken naar het resultaat, zag ze tot
haar grote verbijstering dat de worm enorm gegroeid was, en niet het goud. Daarop gooide ze uit frustratie
de ring met de worm het meer Lagarfljót in, waar de worm bleef groeien.
Dát er iets zwemt, is duidelijk
Of onderstaande video inderdaad het bewijs is van het bestaan van het legendarische IJslandse meermonster Lagarfljótsormurinn is natuurlijk betwistbaar. Monsters zijn altijd betwistbaar. Dat er iets zwemt
tussen het waterijs is toch vrij duidelijk, maar bepaalde sceptici denken dat het een visnet is dat door de wind
in de rivier geblazen werd. Eenmaal in het water bevroor het visnet… Vreemde visnetten daar in IJsland.
Zie ook: Monster gezien in Chinees meer
Bron: Au.news.yahoo.com en Grenswetenschap.nl
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Kurkuma en curcumine blokkeren op natuurlijke wijze groei van kanker
Bron / origineel: naturalsociety.com
Kurkuma en curcumine zijn in het verleden opgevallen als krachtige
antikanker stoffen maar onderzoek heeft nu nog meer licht geworpen
op het verbazingwekkende vermogen van zowel kurkuma als
curcumine om daadwerkelijk de groei van kanker te blokkeren. Dit is te
danken aan de unieke mogelijkheid van een hoofdbestanddeel in
kurkuma dat daadwerkelijk in staat is om een enzym te blokkeren dat
de verspreiding van hoofd en halskanker bevordert.
Onderzoekers van UCLA ontdekten dat curcumine, het belangrijkste
component in kurkuma dat ook verantwoordelijk is voor de kleur, deze
kankerblokkerende eigenschappen toonde tijdens een onderzoek met
21 deelnemers die leden aan hoofd en halskanker. De proefpersonen
kregen elk twee curcumine kauwtabletten met 1000 milligram van de stof. Na het toedienen van de
curcumine kauwtabletten was een onafhankelijk laboratorium in Maryland belast met de evaluatie van de
resultaten.
Wat het lab vond was dat de enzymen in de mond van de patiënt die verantwoordelijk waren voor het
bevorderen van de verspreiding van kanker en de groei werden geremd door de curcumine suppletie. Als
gevolg hiervan stopte de curcumine inname de verspreiding van de kwaadaardige cellen. Van curcumine
was al eerder in een gelijkwaardig schokkend onderzoek ontdekt tumoren te verminderen met 81 procent,
dat ook geloofwaardigheid geeft aan de natuurlijke antikanker voordelen van inname van kurkuma en
curcumine.
Hoewel de voordelen van kurkuma geen grote bekendheid heeft in de Verenigde Staten, is kurkuma bekend
voor het wijdverbreide gebruik in veel Zuid Aziatische en Midden-Oosterse landen. Gebruikt als specerij in
traditionele gerechten hebben veel culturen al volledig de krachtige gezondheidsbevorderende aspecten van
kurkuma herkend.
Misschien wel het beste deel over kurkuma is het feit dat het erg goedkoop is in vergelijking tot zeer
ineffectieve geneesmiddelen tegen kanker die daadwerkelijk hebben aangetoond om tumorcondities te
verslechteren en patiënten te doden. Naarmate er meer gezondheidswerkers de eigenschappen van
kurkuma en curcumine gaan realiseren is het zeer goed mogelijk dat het net zo populair en wijdverbreid zou
kunnen worden, zo niet meer, dan de supervoedingsstof vitamine D.
Door, Anthony Gucciardi
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/kurkuma_en_curcumine_blokkeren_op_natuurlijke_wijze_groei_van_kank
er

Curcumine vernietigt resistente kankercellen
Bron / origineel: (c) www.hln.be
Curcumine, een gelig, pittig kruid dat wordt gebruikt in curry's, zou resistente
kankercellen kunnen helpen vernietigen, chemotherapie effectiever maken
en de terugkeer van de kanker bemoeilijken. Dat blijkt uit experimenten van
de universiteit van Leicester. In eerste instantie is het vooral de bedoeling
darmkanker aan te pakken.
Curcumine wordt verkregen uit de wortels van de kurkumaplant. Het kruid
kurkuma wordt gewonnen uit de plant zelf. In labo-experimenten bleek het
kruid erg succesvol in het aanvallen en vernietigen van kankercellen die niet reageren op chemotherapie.
Resistente cellen
"Na elke behandeling zijn er kankercellen die in het lichaam achterblijven, en die ervoor kunnen zorgen dat
de kanker terug de kop opsteekt. Deze zijn anders dan de cellen in een tumor en lijken resistent voor
chemotherapie. Daarom is het erg goed nieuws dat we deze cellen toch kunnen aanpakken", aldus
hoofdonderzoeker Karen Brown.
Hoe en wie?
"We hopen uit te vissen hoe curcumine resistente cellen in tumoren vindt en aanpakt. Ook kunnen we in een
latere fase die patiënten eruit pikken die het meest van deze behandelingen zullen profiteren."
Daarvoor is nog veel verder onderzoek nodig. Zo is niet geweten hoe vaak en hoeveel curcumine er moet
gegeten worden, en of het kruid ook preventief werkt.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/curcumine_vernietigt_resistente_kankercellen
Reactie
De nederlandse naam is geelwortel. Curcumine, geelwortel is standaard met andere specerijen verwerkt in
kerrypoeder. Dat is pittig. Geelwortel niet.
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De Griekse puinhoop - enkele voorbeelden
Ik ben op dit moment het boek "Boomerang" aan het lezen van Michael Lewis. Een aanrader. Hij beschrijft in
dit boek hoe de landencrisis is ontstaan in onder meer IJsland, Ierland en Griekenland.
Voor wat betreft de Grieken is het duidelijk dat ze zichzelf in de Eurozone hebben gelogen. Het hoofd van
het statistisch bureau wist de cijfers zelfs zodanig te manipuleren dat hij als bijnaam "The Magician" had. De
EU-politici zijn er met open ogen ingetuind, terwijl een beetje logisch denken al genoeg was om te weten dat
de Griekse staatsfinanciën één grote puinhoop zijn. Enkele voorbeelden uit het boek die amusant en triest
tegelijk zijn.
 Twee derde deel van de Griekse medici hebben een officieel jaarinkomen dat lager is dan €12.000
(onder 12.000 euro hoef je geen belasting te betalen).
 Als iemand die belasting ontduikt wordt gepakt, dan duurt het 15 jaar voordat een veroordeling
plaats kan vinden.
 De Griekse spoorwegen hebben een omzet van €100 miljoen. Alleen de personeelskosten bedragen
al €400 miljoen. Overige kosten zijn €700 miljoen.
 De gemiddelde Griekse spoorwegmedewerker verdient €. 65.000 per jaar.
 Het Griekse onderwijssysteem is het slechtste van Europa, maar heeft per leerling 4 keer zoveel
leraren als het Europese gemiddelde.
 Voor zware beroepen geldt een pensioenleeftijd van 55 jaar voor mannen en 50 jaar voor vrouwen.
Meer dan 600 beroepen zijn bestempeld als zwaar.
Van bovenstaande zaken zal onder Europese druk ongetwijfeld al het nodige zijn veranderd. Maar een
cultuur waar burgers massaal belasting ontduiken en waar de overheid een grote, enorme puinhoop is,
verander je niet even in één jaar. Ook niet in tien jaar.
Als je het allemaal leest, dan kan je tot maar één conclusie komen. Iedere euro die richting de Grieken
gaat, is weggegooid geld.
Jack Hoogland. Follow @jack_hoogland

VK: Dodelijke vleesetende MRSA bacterie verspreidt zich nu ook buiten ziekenhuis
De gevaarlijke MRSA USA300 variant kan onder ander dit soort
builen veroorzaken.
In het Verenigd Koninkrijk is onrust ontstaan nu een variant van de
dodelijke 'ziekenhuis bacterie' MRSA zich via onder andere het
openbaar vervoer naar perfect gezonde mensen verspreidt. De
levensgevaarlijke variant heet USA300 en wordt niet alleen
overgedragen door huid op huid kontakt, maar ook via het aanraken
van voorwerpen. USA300 dook het eerst op in de VS, waar het
inmiddels een steeds groter probleem wordt, en is nu dus de oceaan
overgestoken.
De MRSA variant is bestand tegen diverse antibiotica en kan grote builen, fatale bloedvergiftiging en een
vorm van longontsteking veroorzaken waarbij het longvlies langzaam wordt weggevreten. Volgens dr. Ruth
Massey van het Britse Departement Biologie en Biochemie liepen het afgelopen jaar zo'n 1000 mensen de
MRSA bacterie op, waarvan 200 de levensgevaarlijke USA300 variant kregen.
'Deze in de samenleving voorkomende varianten lijken heel goed gezonde mensen te kunnen infecteren,
veel beter dan de ziekenhuisvarianten dat doen,' legde ze uit. 'Ze zijn niet, zoals in het ziekenhuis,
afhankelijk van verplegers om zich te kunnen verspreiden.' Ze sprak de hoop uit dat de verspreiding in Groot
Brittannië snel kan worden gestopt en het niet zo'n groot probleem wordt als in de VS.
De nieuwe MRSA bacterie heeft een andere celwand dan de ziekenhuis variant en lijkt precies te weten
wanneer het zijn giftige werking moet beginnen en wanneer niet. Hierdoor kunnen veel vormen van
antibiotica worden weerstaan en kunnen zelfs jonge, volkomen gezonde mensen worden besmet en zelfs de
dood vinden.
Een woordvoerder van het Britse Gezondheids Beschermings Bureau (HPA) wees erop dat de MRSA
bacterie al circa 10 jaar in hoofdzakelijk Noord Amerika huishoudt, maar niet in de rest van de wereld. Nu in
Engeland de eerste besmettingen met de nieuwe variant zijn opgedoken roepen de autoriteiten werknemers
in de gezondheidszorg extra waakzaam te zijn en bij infectie de juiste controlemaatregelen te nemen, zodat
het risico op verdere verspreiding wordt geminimaliseerd.
Xander - (1) Daily Mail
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Bestrijding sprinkhanen
door Mark Veldkamp, Amsterdam 27 november 2004
Met een vrachtwagen vol houten palen en een vierenhalf kilometer meter lange koperen kabel trekt de
Amsterdamse biofysicus Johan Boswinkel in november 1988 de Marokkaanse Sahara in. Op verzoek van
koning Hassan II gaat hij er persoonlijk een einde te maken aan de grote sprinkhanenplaag die het leven van
de Noord-Afrikaanse volkeren tot een hel maakt. Als Boswinkel zijn uiterst primitief ogende installatie opricht
zendt deze een infrarood licht uit. Binnen een etmaal raken miljarden vraatzuchtige rovers volledig
gedesoriënteerd en sterven een snelle dood. Nu, zestien jaar later, hergroeperen de sprinkhanen zich. Een
nieuw en onstuitbaar leger is in aantocht. De voorhoede heeft inmiddels Cyprus en Israël bereikt. De
biofysicus staat klaar om zijn antenne weer op te richten. Helaas heeft koning Mohammed VI, zoon en
troonopvolger van de in 1999 overleden Hassan II, nog niet gebeld.
Je moet ten minste groene marsmannetjes met blauwe puntmutsjes de polka hebben zien dansen voor je in
het succes van de 'sprinkhanenantenne' van Johan Boswinkel gelooft. En dat de methode werkzaam is kan
de wetenschapper ook pas bewijzen als hij gereproduceerd is. Maar het deert hem niet. Wie scepsis als
leidraad in zijn leven hanteert zal weinig moois achter de horizon ontdekken. Hij heeft in 1988 persoonlijk
een einde gemaakt aan de grote Afrikaanse sprinkhanenplaag.
De laatste maanden werkt hij aan de vervolmaking van een door hem ontworpen instrument dat een
gestresst lichaam weer in balans brengt. Want ondanks het ongeloof en de tegenwerking die hij heeft
ontmoet, wil hij nog altijd niets liever dan de mens 'helen'.
"De sprinkhanen hebben Cyprus en Israël inmiddels bereikt. Maar ik sta niet te trappelen om terug te gaan.
Ik heb er een bittere smaak aan overgehouden. Zonde, want het is zo eenvoudig om de antenne weer op te
zetten. Volgens mijn laatste informatie staat hij er nog steeds. Maar hij werkt niet meer. Logisch, want hij
staat door het verschuiven van de aardmagnetische velden op de verkeerde plaats." In '88 werden 45
landen in Afrika overspoeld door de sprinkhanen die de complete oogst opvraten. Miljarden guldens schade,
honger en armoede waren het gevolg. De naweeën bleven nog jaren voelbaar. Uit sproeivliegtuigen daalden
duizenden tonnen pesticiden op de akkers. Maar de inmiddels resistente sprinkhanen vraten in hoog tempo
door en legden massaal hun eieren. Vroeger werden de dieren -die rijk zijn aan eiwit- tijdens plagen
gevangen, geroosterd en opgegeten. Nu stierven de mensen als zij in grote hoeveel heden sprinkhanen
consumeerden. Het vergif deed zijn werk, maar maakte de verkeerde slachtoffers. Johan Boswinkel leefde
in 1988 in Noord-Amerika. Dat najaar had hij in New York een ontmoeting met de 90 jarige miljardair Charles
Allen, die hij probeerde over te halen geld te steken in zijn alternatieve onderzoek naar aids. Het gesprek
had een vreemd verloop. De vermogende Amerikaan raakte inderdaad geïnteresseerd in zijn bijzondere
benaderingswijze van de ziekte. Boswinkel wilde het virus niet bestrijden met chemische middelen maar met
een apparaat dat lichtenergie uitzendt. Aan het einde van het gesprek drukt Charles Allen de biofysicus een
telefoonnummer in zijn hand. Het is van Karim Ben Abbes, de honorair consul van Marokko in New York..
"Vijf dagen later zat ik in Noord-Afrika. In het militair hoofdkwartier, omringd door ministers en de generale
staf", herinnert hij zich nog goed. "Of ik met mijn apparatuur de aanstormende sprinkhanenplaag tegen kon
houden, was de simpele vraag. Voor de Amerikaan was dit een mooie manier om erachter te komen of mijn
theorie klopte." De Nederlander kreeg een laboratorium tot zijn beschikking. Als hij vraagt om 'enkele'
sprinkhanen staat de ruimte de volgende dag vol met honderd containers, waarin zich zo'n 16.000
sprinkhanen bevinden. "Ik begon aan een dagenlange observatie. Ik ontdekte dat er net zoveel sprinkhanen
in leven bleven als er eten aanwezig was. Als ik 80 procent van het voer weghaalde, stierven binnen enkele
uren acht van de tien sprinkhanen. En dat was vreemd, want de dieren aten niet en kunnen veel langer
zonder voedsel." "Ik besefte ook dat de dieren in de zwerm eigenlijk als één grote sprinkhaan functioneren.
Elk exemplaar kan worden gezien als een cel. Het is de volmaakte synthese. De communicatie is
onvoorstelbaar direct, de dieren zijn uiterst gevoelig voor signalen."
Dan ontdekt Boswinkel een merkwaardig fenomeen. Als hij in een verduisterde kooi met groen licht schijnt
kruipen de dieren ernaartoe. Als dan wordt gewisseld naar een rode lamp gaan zij van het licht weg. Op
andere kleuren reageren zij helemaal niet. "Dat was het antwoord. Sprinkhanen zijn zeer sensitieve dieren
die reageren op alles wat groen is, dat zien ze als hun voedsel. Zodra dat voedsel een andere kleur heeft
gaat bij sprinkhanen de knop om. Als er onvoldoende eten is sterft de populatie. Hun gelegde eieren zorgen
voor een nieuwe populatie zodra de voedselsituatie zich verbetert."
Breuklijnen
Boswinkel ontdekte ook dat sprinkhanen hun weg vinden langs de aardmagnetische velden. "Die velden
lopen van zuid naar noord. Daarom hebben ze in het tropische gedeelte van Afrika nooit last van deze
dieren. Ze zullen altijd naar het noorden trekken, waarbij de breuklijnen in de aardkorst, die de magnetische
velden onderbreken, nooit worden overgestoken. Daar stoppen ze of maken een omtrekkende beweging."
Gewapend met deze wetenschap trok de onderzoeker de Sahara in nadat hij eerst in Nederland een
vierenhalve kilometer lange koperen kabel had gekocht. Met dertig militairen, een truck vol houten palen,
isolatoren en de rol koperdraad verdween hij bij het plaatsje Guelmin, twee uur rijden ten zuiden van Agadir,
in het zand. In Guelmin was de Marokkaanse centrale post van de sprinkhanenbestrijding gevestigd. Een
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militaire post, want de bestrijding wordt groots aangepakt en valt daarom onder de militaire operaties in het
land. "Binnen twee dagen stond de antenne. Veel stelde het niet voor, het was gewoon een horizontaal over
palen gespannen kabel. De antenne zond vanwege z'n lengte meteen een infrarode energie uit. Wel had ik
de plaats zorgvuldig uitgekozen, precies op een kruispunt van meridianen. Het infrarode licht legde een
gekleurde deken over het hele gebied. Al het groen zou nu door de sprinkhanen als rood gezien worden."
Van de militaire post wist Boswinkel dat er inmiddels een zwerm in aantocht was. "Een zwerm met een
lengte van 100 kilometer, een breedte van 70 kilometer en ruim drie kilometer dik. Miljarden en miljarden
dieren vlogen 24 uur later over het gebied dat door de antenne met een rode gloed was bedekt. Nog eens
een etmaal later kwamen de eerste berichten binnen van een grote sterfte."
Als de dag daarop observatievliegtuigen de lucht in gaan blijkt de zwerm verdwenen. De dieren waren wel
geland maar nooit meer opgestegen. Binnen drie maanden na het oprichten van de antenne is de plaag in
geheel Noord-Afrika van Marokko tot Egypte, bedwongen. "Terwijl in de meest noordelijke gebieden nog
voldoende voedsel te vinden was."
Politiek
De wonderbaarlijke interventie van de sprinkhanenman zette echter ook veel kwaad bloed. Vooral bij de
regering. De politiek, met name het ministerie van Landbouw, was door het koninklijk hof volledig buitenspel
gezet. "De plaag veroorzaakt ziekte en armoede. Maar niet bij iedereen. Er zijn ook mensen die bij een
catastrofe veel geld verdienen en extra macht krijgen. Het produceren en importeren van pesticiden is een
miljoenenhandel, evenals het importeren en distribueren van voedsel dat de schaarste moet opvangen. Dat
zijn niet te onderschatten krachten. Ze opereren achter de coulissen, zijn onzichtbaar en nooit ter
verantwoording te roepen. Zo gaat het overal. Een kleine groep uiterst vermogende en invloedrijke mensen,
hooguit tweehonderd man, houdt de wereld in z'n greep."
"Ik heb in totaal acht maanden in het project gestoken, vervolgonderzoek gedaan en aanbevelingsrapporten
ge schreven voor de FAO en de Verenigde Naties. Ik heb artikelen gepubliceerd in wetenschappelijke
tijdschriften, allemaal op 'no cure, no pay'-basis." Maar als hij in '89 zijn onkostenrekening van 400.000 dollar
bij Marokko indient blijft het stil. Ook op aanmaningen wordt niet gereageerd. Alle lijnen zijn doorgesneden,
contact is onmogelijk. "Egypte leek positief te reageren op mijn aanbieding om bij een nieuwe plaag te
helpen. Ik heb de brief nog liggen. Men begint vol lof maar halverwege het epistel blijkt gewoon dat ze toch
liever kiezen voor de traditionele bestrijdingsmiddelen. Dat krijgen ze namelijk gratis van de FAO. Mijn
rekening bedraagt ongetwijfeld enkele tonnen. Dat de pesticiden het hele land vergiftigen, daar zitten ze
schijnbaar niet zo mee..."
Boswinkel voelt zichzelf een roepende in de woestijn. Maar hij gaat niet gebukt onder de miskenning en
tegenwerking. "Ik lever mijn bijdrage. Ik heb lang gewerkt aan een apparaat dat 'ontspoorde' lichaamscellen
weer op de juiste frequentie zet, in harmonie brengt met de rest van het lichaam. Het is deels voortgekomen
uit onderzoek naar de sprinkhanen."

Europa bereidt zich voor op mogelijke gascrisis
Gaspijpleiding in Rusland
Net nu koning winter Europa in zijn greep houdt, is de levering van
Russisch gas aan een aantal Europese landen de afgelopen week
met zo'n 30% afgenomen. Staatsgasbedrijf Gazprom zegt echter
zich aan de leveringscontracten te houden.
Marlene Holzner, woordvoerster van de Europese Commissie, meldt
dat Rusland te maken heeft met extreme kou. Daarom hebben de Russen meer gas nodig om hun eigen
huizen te verwarmen. "De gascontracten met Rusland laten enige flexibiliteit toe voor het geval het zelf gas
nodig heeft", aldus Holzner. De Europese Commissie benadrukt dat er geen noodsituatie is ontstaan.
Volgens een medewerker van Gazprom ligt de fout niet bij het bedrijf. "We zijn een bepaalde hoeveelheid
gas per maand overeengekomen en hier is aan voldaan", aldus Sergej Komlev van Gazprom. "Maar
gebruikers willen meer gas dan is vastgelegd in de contracten. Er is een gat tussen hun vraag en wat er in
de contracten staan. Gazprom houdt zich strikt aan de contractvoorwaarden en doet alles perfect."
Oekraïne
De schuld ligt volgens het Kremlim bij Oekraïne, dat gas aftapt zonder ervoor te betalen. Maar de
autoriteiten in Kiev bevestigen het Europese verhaal en zeggen dat Rusland vanwege het winterweer 15%
minder gas door de pijpleiding heeft gestuurd, meldt de Volkskrant.
Doordat er de afgelopen 10 jaar vaker gasconflicten tussen Europa en Rusland zijn geweest, is er een
vangnet opgezet. De EU heeft de coördinatie tussen de lidstaten verbeterd om er zeker van te zijn dat
Europa niet wordt 'gegijzeld' in het geval Moskou en Kiev opnieuw in een conflict verzeild raken.
Bron: Powned.tv
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Oorlog nabij? Massale militaire opbouw Westen, Israël, Arabische landen, Iran
Amerikaanse analisten denken dat een Israëlische aanval zal beginnen met
vanuit Israël afgevuurde Jericho-2 ballistische raketten met conventionele
ladingen.
In de Amerikaanse media praten officials vrijwel uitsluitend over hun 'vrees'
dat Israël op korte termijn op eigen houtje Iran aanvalt. Over hun eigen
massale troepenverplaatsingen naar de Perzische Golf wordt echter geen
woord gezegd. Ook de Britten, Fransen, Saudi's en de andere Arabische
Golfstaten hebben hun strijdkrachten gemobiliseerd voor een gewapende
confrontatie met Iran, dat zich eveneens voorbereidt op oorlog. De Revolutionaire Garde begint vandaag
onder het mom van de zoveelste grootscheepse oefening met een grootschalige militaire opbouw rond de
Straat van Hormuz, om klaar te zijn voor een Amerikaanse en/of Israëlische aanval. Afgelopen woensdag
berichtten we dat de VS in alle stilte zo'n 50.000 extra manschappen overbrengt naar de Perzische Golf
regio, waardoor het totale aantal Amerikaanse troepen begint maart op zo'n 100.000 zal komen. De laatste
keer dat er zo'n massale troepenopbouw plaatsvond was aan de vooravond van de invasie van Irak in 2003.
Ook Saudi Arabië is intensief bezig met zich voor te bereiden op oorlog met Iran. Het land zet grote
legereenheden en Patriot PAC-3 anti-raketsystemen in om de olievelden, pijplijnen en exportfaciliteiten in het
oosten van het land te beschermen. Amerikaanse, Britse en Franse gevechtsvliegtuigen zijn naar Saudische
militaire vliegvelden gevlogen om onder andere de hoofdstad van het land, Riyadh, te bewaken.
Oefeningen in Israël
Afgelopen dinsdag werd er ook in Israël een grootschalige militaire oefening gehouden. Troepen met de
omvang van een divisie oefenden op het mobiliseren van reservisten tijdens een massale raketaanval van
Syrië, Iran, Hezbollah en Hamas. Avivi Kochavi, het hoofd van de militaire inlichtingendienst, wees er
donderdag op dat er op dit moment zo'n 200.000 raketten op Israël staan gericht. Daarmee is de joodse
staat het enige land ter wereld dat met zo'n omvangrijke militaire dreiging wordt geconfronteerd.
Twee weken eerder hielden de Israëlische paratroopers hun grootste oefening in 15 jaar tijd. Meer dan 1000
paratroopers sprongen boven zuidelijk Israël uit hun toestellen om te laten zien dat Israël in staat is om
commando's diep in vijandelijk gebied te droppen. Analisten denken dat deze commando's in Iran zullen
worden ingezet om doelwitten zoals militaire- en nucleaire installaties met lasers te markeren, zodat
Israëlische bommen en kruis- en ballistische raketten deze met grote precisie kunnen vernietigen.
Khamenei: Iran laat zich niet stoppen
In zijn op de tv uitgezonden preek maakte de Iraanse opperleider ayatollah Khamenei gisteren nog eens
goed duidelijk dat Iran ieder land en iedere terreurgroepering zal helpen om het Zionistische 'kankerregime'
van Israël te verwijderen. Ook waarschuwde hij Washington dat een oorlog Amerika 'tien keer harder' zal
raken dan Iran. Hij schepte op over de met Iraanse hulp behaalde zogenaamde 'overwinning' van Hezbollah
op Israël in 2006. Ook het 'succes' van Hamas bij het afweren van de Israëlische anti-terreuroperaties
schreef hij op het conto van Iran. Khamenei onderstreepte met zijn preek wat een groot aantal hoge Iraanse
officials al weken zeggen, namelijk dat Iran ongeacht hoe groot de internationale druk ook wordt zal
doorgaan met zijn nucleaire programma. Het land liet afgelopen week een uitgelezen kans liggen om de
spanningen te verminderen, toen inspecteurs van het Internationale Atoom Energie Agentschap de Iraanse
nucleaire faciliteiten wilden inspecteren. Zij kregen echter tot geen enkele installatie toegang, vooral niet in
Parchin, waar Iran werkt aan kernbommen en kernkoppen voor ballistische raketten. Ook Iraanse nucleaire
wetenschappers die daar werken mochten niet worden geïnterviewd. Wachten Iran en Israël af?
De grote vraag is of de Iraanse ayatollahs gezien de enorme Amerikaanse, Saudische, Israëlische, Britse,
Franse en Arabische militaire opbouw rond hun grenzen zullen wachten totdat het zwaard boven hun hoofd
zal vallen, of dat ze besluiten dat de aanval de beste verdediging is en de eerste klap aan Israël zullen
uitdelen, iets waar ayatollah Khamenei gisteren in zijn preek duidelijk gewag van maakte.
Daarnaast is het onduidelijk in hoeverre de 'zorgen' van de Amerikanen over een éénzijdige Israëlische
aanval op Iran echt zijn of onderdeel vormen van een tactiek om Iran zoveel mogelijk te laten gissen naar
het waar en wanneer van een militaire aanval. Volgens het Amerikaanse NBC zal een Israëlische aanval
beginnen met Jericho-2 ballistische raketten, die vanuit Israël op Iran zullen worden afgevuurd. Daarnaast
zullen F-15i gevechtsvliegtuigen en onbemande drones worden ingezet. Commando's zullen zoals
geschreven worden gedropt om de doelwitten te markeren (2). Syrië
De situatie in Syrië, Irans bondgenoot, speelt een niet onbelangrijke rol bij de oplopende spanningen. Alleen
al vandaag zouden er bij bombardementen van het Syrische leger bij de stad Homs zo'n 350 doden en 1300
gewonden zijn gevallen. De Arabische landen en het Westen proberen in de VN Veiligheidsraad een
resolutie aangenomen te krijgen waarmee eventueel actie kan worden ondernomen tegen het regime van
president Assad, maar met name Rusland, bondgenoot van Syrië, houdt dat tot nu toe tegen. De Russische
minister van Buitenlandse Zaken Lavrov dreigde zelfs met een 'schandaal' -dus een veto- als de resolutie in
stemming wordt gebracht. - Xander - (1) DEBKA, (2) Arutz 7
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China en Duitsland willen Europa helpen
Bondskanselier Angela Merkel schudt de hand van premier Wen Jiabao
China is bereid om in nauwe samenwerking met Duitsland te helpen bij
het oplossen van de financiële crisis in Europa. Er wordt gedacht aan
steun via het Europese reddingsfonds EFSF, terwijl China tot nu toe
alleen indirect via het IMF wilde helpen.
Dat bleek op de tweede dag van het staatsbezoek van bondskanselier
Merkel aan China. In de Hal van het Volk in Peking gaven Merkel en de Chinese premier Wen Jiabao een
persconferentie. Wen benadrukte wel dat Europa eerst zelf schoon schip zal moeten maken. Pas dan zal
China mogelijk investeren in het Europese reddingsfonds of bereid zijn om Europese staatsobligaties te
kopen. China beschikt met 2,4 biljoen euro over de grootste valutareserve ter wereld.
Mevrouw Europa
Het bezoek van Merkel wordt in China gezien als een bezoek van de belangrijkste Europese leider. Niet
alleen omdat China en Duitsland binnen afzienbare tijd elkaars belangrijkste handelspartners zullen zijn,
maar ook vanwege het optreden van Merkel in de eurocrisis. In Peking spreken ze vol lof over 'Mevrouw
Europa.' Premier Wen onderstreepte dat China en Duitsland steeds meer invloed hebben op de wereldpolitiek. De twee landen zijn de grootste netto-exporteurs van de wereld en zijn in hun regio's de motoren
van de economie. Volgens waarnemers zou Merkel het echter niet prettig vinden om als leider van Europa
neergezet te worden. Ze stuit nu al op veel tegenstand, bijvoorbeeld in Griekenland waar wordt gesproken
over het Duitse dictaat en waar Merkel wordt afgebeeld als nazi. Peking is niet gevoelig voor dergelijk
Europees sentiment en drukt de Europeanen op het hart realistisch te zijn en de Duitse leiding te volgen.
Groot eerbetoon / A-merk
De warme banden tussen China en Duitsland waren er niet altijd. In 2006 permitteerde Merkel het zich nog
om de dalai lama te ontvangen. In de ogen van de Chinese leiders was dat een belediging voor China, want
de dalai lama is de leider van het naar onafhankelijkheid strevende Tibet. Van die wrevel is niets meer te
merken. Op de tweede dag van haar bezoek, in de Zuid-Chinese provincie, is Merkel begeleid door premier
Wen Jiabao. Volgens Duitse diplomaten is dat zeer bijzonder en een groot eerbetoon, want een Chinese
premier is nog nooit met een buitenlandse gast meegereisd naar de provincie.
De goede verhoudingen tussen China en Duitsland lijken vooral ingegeven door de groeiende wederzijdse
economische belangen. Volgens Peking zijn de betrekkingen met Duitsland inmiddels ongeveer net zo
belangrijk als die met de Verenigde Staten. De Duitse import uit China is twee keer zo hoog als de import
vanuit Amerika. En andersom zullen naar verwachting de Duitsers over enkele jaren meer exporteren naar
China dan naar de Verenigde Staten. 'Made in Germany' staat voor de Chinezen gelijk aan een A-merk. Niet
alleen de bekende automerken als BMW of Audi, die de vraag uit China amper aan kunnen, maar ook
talloze Duitse familiebedrijven in de machinebouw genieten de Chinese voorkeur. Dat dwingt ook bij de
huidige generatie politici respect af, want volgens een Chinese politicoloog hebben veel van de huidige
Chinese leiders technische opleidingen gevolgd en was Duitsland altijd een voorbeeld.
Dissidenten
Toch bleef het bezoek van Merkel aan China niet smetvrij. Op haar lijst van aandachtspunten had Merkel
ook de mensenrechten staan. Maar daar was Peking minder happig op. De bondskanselier wilde een
bezoek brengen aan een liberale krant in het zuiden van China, maar dat bezoek werd verhinderd.
Ook zou ze een ontmoeting hebben met advocaat Mo Shapoing, die bekend is vanwege zijn werk voor
dissidenten. Merkel zou met hem dineren, maar hij kwam niet opdagen. Chinese veiligheidsagenten hadden
Shaoping in zijn kantoor opgezocht en verteld dat hij de uitnodiging moest negeren. Toen hij zei dat zij hem
dat niet konden verbieden, zijn de agenten zo'n drie uur in zijn kantoor gebleven. De Duitse delegatie
reageerde teleurgesteld, maar wilde niet reageren op de veronderstelling dat de Chinese autoriteiten druk
uitoefenen op dissidenten. Een Duitse diplomaat liet het persbureau DPA wel weten: "Iedereen kan wel
invullen wat hier aan de hand is." Morgen sluit Merkel haar bezoek af. Dan staat een ontmoeting met een
omstreden katholieke bisschop op het programma. Vooralsnog lijkt die afspraak door te gaan.
Duitsland kan leiden of struikelen: Zoellick
Duitsland zou in 2012 als leider van Europa naar voren kunnen komen, door het aanbieden van een uitweg
uit de schuldencrisis aan Italië en Spanje - óf struikelen en de woede van de continenten op haar hals halen,
als andere Europeanen het slechts zullen associëren met een impopulair opdrijven van bezuinigingsmaatregelen, waarschuwt het hoofd van de Wereldbank. Robert Zoellick sprak, toen de jaarlijkse
Veiligheidsconferentie van München opende met een bespreking over de rol van het economische
zwaargewicht Duitsland binnen Europa en daarbuiten - een weerspiegeling van het feit dat, zoals
conferentie-organisator van Wolfgang Ischinger het stelde, "meer dan ooit niet-militaire kwesties van cruciaal
belang voor onze veiligheid zijn". "2012 kan een jaar worden, waarin Duitsland een leider van Europa wordt,
of... het zou het jaar zijn waarin Duitsland struikelt en de woede van Europa naar zich toe trekt", aldus
Zoellick. Bron: Nos.nl en verder lezen: Au.finance.yahoo.com
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'Kerk niet klaar voor grote eindtijd misleiding'
CNN reportage over mogelijke UFO wrakken op bodem Baltische Zee
Veel mensen zijn totaal niet voorbereid op de mogelijkheid dat
science fiction wel eens op korte termijn werkelijkheid zou kunnen
worden.
Het grootste deel van de wereldwijde christelijke Kerk slaapt nog
steeds en is niet klaar voor de snel dichterbij komende grote eindtijd
misleiding. Dat vindt althans L.A. Marzulli, één van de bekendste
voormannen van evangelisch Amerika. Hij wijst in dit verband op
New Age aanhangers, die al jaren gespannen wachten op het jaar
2012, omdat volgens hen dan het 'sterrenvolk' -oftewel: buitenaardse
wezens- zich aan de wereld zullen bekendmaken en de planeet
zullen redden van een wisse ondergang.
Het bestaan van UFO's en aliens is voor de meeste mensen, en zeker christenen, ondanks het de laatste
jaren sterk toegenomen aantal waarnemingen door soms honderden mensen tegelijk op z'n best nog steeds
een vaag verhaal dat je niet al te serieus moet nemen. Onterecht, vindt L.A. Marzulli, en met hem diverse
andere christelijke researchers en wetenschappers. De in de Bijbel voorzegde 'grote misleiding' in de
eindtijd, waardoor velen van hun geloof zullen afvallen, zou volgens hem heel goed kunnen bestaan uit een
publieke verschijning van enorme UFO's, bestuurd door wezens die zullen beweren van andere planeten
afkomstig te zijn.
'Ascension' rond 21-12-2012
In de New Age wereld richten velen zich daarbij op het inmiddels vrijwel iedereen bekende einde van de
'lange' Mayakalender op 21 december 2012. Ergens rond deze datum verwachten zij de 'ascension', in hun
eigen verklaringen de 'opstijging' van de mensheid naar een nieuwe dimensie of een verhoogd bewustzijn. In
christelijke termen betekent 'ascension' niets anders dan 'hemelvaart' (Ascension Day: Hemelvaartsdag).
Op 'The 2012 scenario', één van de vele New Age sites rond dit onderwerp, staat dat de 'sterrenvolken' klaar
staan om rond 21 december in te grijpen op Aarde. Op een nog onbekende datum zal naar alle
waarschijnlijkheid president Barack Obama openlijk aankondigen dat de wereld contact heeft met
buitenaardse wezens en dat zij ons al jaren bezoeken in al dan niet onzichtbaar gemaakte ruimteschepen
(UFO's). De mensheid zal dan te horen krijgen dat er op veel planeten in het heelal ander intelligent leven
bestaat.
Channelers, Obama en de vijfde dimensie
Sommige hoge New Agers noemen zich 'channelers', doorgevers van boodschappen die naar hun eigen
zeggen afkomstig zijn van hoog ontwikkelde geestelijke wezens of wezens die bestaan in een andere
dimensie. Vooraanstaande 'channelers' beweerden enkele jaren geleden dat ze van hun 'bronnen' hadden
gehoord dat de toen net gekozen Amerikaanse president Obama de leider zou worden die de wereld
eindelijk in het 'tijdperk van licht' zou brengen.
Behalve New Agers zouden ook wetenschappers, militairen en andere hoge officials al velen jaren contact
hebben met buitenaardsen. Veel van de wezens die hun boodschappen en opdrachten 'channelen' aan hun
menselijke ontvangers zouden reeds in de 'vijfde dimensie' leven, de dimensie waar straks alle hier gereed
voor zijnde mensen naar zullen 'opstijgen'.
Sterrenvolken: automatisch goedaardig?
Veel New Agers lijken automatisch aan te nemen dat de 'sterrenvolken' goedaardig zijn en ons komen
helpen. Maar komen deze wezens écht van andere planeten? Hoe weten we dat ze zijn wie of wat ze
beweren te zijn? Hoe kunnen we ooit controleren dat wat ze ons voorspiegelen de waarheid is? Volgens L.A.
Marzulli zullen 'zij' inderdaad met grote 'geschenken' komen, bijvoorbeeld een alternatieve energiebron die
het aanzien van de hele wereld totaal zal veranderen.
En wat als ze de mensheid een implanteerbare chip aanbieden die ons DNA op zodanig wijze verandert dat
we nooit meer ziek worden en 500 jaar oud kunnen worden? Marzulli, die zegt dat mensen hiermee zullen
veranderen in 'nephilim', geeft toe dat dit scenario vergezocht lijkt, maar dat het desalniettemin de profetieën
in het Bijbelboek Openbaring over het 'teken van het Beest' zou kunnen vervullen. 'Kunt u zich de
verschijning van 5 kilometer grote moederschepen voorstellen, hoogstwaarschijnlijk pal na (of tijdens) een
oorlog in het Midden Oosten? Het zou de ultieme omwenteling zijn en velen zullen onmiddellijk accepteren
wat hen (door de buitenaardsen) wordt aangeboden.'
Contact met geesten door God verboden
De mogelijkheid dat geesten boodschappen doorgeven wordt ook in de Bijbel beschreven. God verbiedt het
mensen echter om contact met deze geesten -in de New Age wereld vaak 'geleidegeesten' genoemd- te
zoeken, omdat ze afkomstig zijn uit een kwaadaardige dimensie en erop uit zijn mensen te misleiden.
Daarom wordt gelovigen de opdracht gegeven om niet iedere geest te vertrouwen, maar hen te beproeven
of zij daadwerkelijk namens God spreken (1 Joh.4:1). Daarnaast spreekt de Bijbel op talloze plaatsen over
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de mogelijkheid dat geesten mensen in bezit nemen en/of door hen 'spreken'. Volgens Marzulli lijkt dat
verdacht veel op wat 'channelers' schrijven over hun contact met 'geleidegeesten' of andersoortige
'verheven' wezens.
In dit verband wijst hij ook op de waarschuwing van Paulus aan Timoteüs: 'Maar de (heilige) Geest zegt
nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en
leringen van boze geesten volgen...' (1 Tim.4:1). Aan de gelovigen in Tessalonica schreef Paulus al dat de
komst van de 'wetteloze' (mens / Antichrist) gepaard zal gaan met satanische 'krachten, tekenen en
bedrieglijke wonderen', die door veel mensen aanvaard zullen worden omdat zij de waarheid over de
werkelijke bron hiervan niet willen geloven. 'Daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de
leugen geloven...' (2 Tess.2:11)
'Redding' uit heelal tijdens wereldoorlog?
Die grote dwaling zou volgens L.A. Marzulli en andere christelijke researchers zoals de onlangs overleden
David Flynn heel goed kunnen bestaan uit de komst van wezens in UFO's, die mogelijk op het moment dat
er een nieuwe Wereldoorlog gaande is aan de hemel zullen verschijnen en zich voor zullen doen als de
'redders' van de mensheid (1). Dat zal dan overigens niet voor het eerst zijn, want volgens de Bijbel daalden
al in de periode vóór de Zondvloed wezens (uit het heelal / uit een andere dimensie) af naar de Aarde om
zich te bemoeien met de mensheid en zich zelfs met hen te vermengen, waardoor de 'nephilim' ontstonden.
De mensheid werd daardoor zó corrupt, dat God niets anders kon doen dan besluiten tot een vrijwel totale
uitroeiing.
CNN over mogelijke UFO's bodem Baltische Zee
Mocht u dit nog steeds allemaal fantastische onzin vinden: lees dan eens het recente artikel over de in 2005
in Bosnië ontdekte piramides, waarin talloze bewijzen zijn gevonden voor een eeuwenoude hoogstaande
('sterren'?)beschaving. En wat te denken over een in januari op CNN uitgezonden reportage over een zeer
ervaren commercieel duik/bergingsteam dat op de bodem van de Baltische Zee de wrakken van twee UFO's
lijkt te hebben gelokaliseerd. Het grootste object heeft de omvang van een Jumbo Jet en lijkt bizar genoeg
op de 'Millennium Falcon', het bekende ruimteschip uit de eerste 'Star Wars' films.
Deze opmerkelijke ontdekking is voer voor sommige complotdenkers die al enige tijd beweren dat zaken die
in science fiction films als fantasie worden gepresenteerd in werkelijkheid ook écht bestaan. Hoe u er ook
tegenaan kijkt: het is inmiddels 2012, dus mocht u al deze zaken nog steeds afdoen als complete nonsens als zowel talloze New Agers als christelijke researchers zoals L.A. Marzulli gelijk blijken te hebben, dan
wacht u mogelijk al op korte termijn een bijzonder -en waarschijnlijk zeer onaangenaam- ontwaken.
(1) LA Marzulli

VVD/CDA/D66/ willen doodstraf voor sarcoïsepatiënten
Patiënt ondergeschikt aan financiën
Per 1 januari wordt dit levensreddend medicijn niet meer
vergoed, omdat de groep patiënten niet hoog genoeg is
(tussen de 5000 en 7000)! Onze kroonprins heeft dezelfde
zeldzame ziekte, maar die hoeft zich geen zorgen te maken!
Hier schijnen alleen de rijken te mogen overleven en wij zijn
er alleen om hen te financieren! Wat niet te begrijpen is dat wij
met deze ziekte maar met een paar duizend patiënten zijn.
Dus in feite is het slechts een druppel op een gloeiende plaat,
maar zelfs dat kleine beetje geld die ons leven kan redden
wordt ons nog ontnomen!
Dit is dus de dank die wij krijgen voor een levenlang werken en betalen voor alles en iedereen!
Als sarcoïsepatiënt tekenen ze hierbij dus mijn doodsvonnis!
Ze kunnen ons net zo goed een pistool in de handen geven om er een einde aan te maken!
Ons kabinet beslist nl. over leven en dood!
Zij beslissen wie er van het volk mag blijven leven en wie niet. Als zij besluiten om een levensreddend
medicijn voor een groep patiënten niet meer te vergoeden dan kiezen zij bewust voor de overleving van de
kapitalisten! (die dit medicijn gemakkelijk zelf kunnen betalen!)
En omdat dit gelijk staat aan genocide (het doden van een deel van de eigen bevolking) zal ik een
volksopstand zeker niet veroordelen omdat deze dan valt onder “zelfbescherming”!
Eigenlijk onbegrijpelijk dat in elke eeuw zo’n kleine groep machtswellustelingen de regels maken, die wij
slaafs moeten volgen, zonder een greintje van verzet!bron http://www.ikbeneenbeetjeboos.nl/alssarcoisepatient-tekent-de-overheid-hierbij-dus-mijn-doodsvonnis/
http://www.trosradar.nl
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Bijbelteksten over demonen en onreine geesten (ingezonden)
Ik heb hier een hele rits relevante bijbelteksten over demonen en onreine geesten in de hemelse
gewesten,over sterrelegers en -volken, over afgoden en goden die geen goden zijn, over sterren die vallen
en hun connectie met gevallen engelen,etc etc.
Voor de geinteresserden christenen onder ons natuurlijk die hun mening op de bijbel baseren en die willen
weten wat de bijbel over dit alles zegt.
Deuteronomium 4,19
En als u omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er dan niet
toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren wat de HEER, uw God, voor de andere volken op aarde
heeft bestemd.
Deuteronomium 17,3
door andere goden te vereren, de zon, de maan of de sterren, en daarvoor neer te knielen, hoewel ik dat
verboden heb,
2koningen 23,5
Hij ontsloeg de afgodspriesters die door de koningen van Juda waren aangesteld om offers te ontsteken op
de offerplaatsen in de steden van Juda en in de omgeving van Jeruzalem, en stuurde de priesters weg die
offers ontstaken voor Baäl en voor de zon, de maan en de sterren, voor alle hemellichamen.
Mattheus24,29
de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen.
Lucas21,25
Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van
angst voor het gebulder en het geweld van de zee;
Openbaring12,4
Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde.
Job9,
4 Hoe wijs van hart, hoe sterk een mens ook is,
God kan hij nimmer straffeloos trotseren.
5 Hij verplaatst bergen, voor men het merkt;
in zijn woede stoot hij ze omver.
6 De aarde schudt hij van haar plaats,
zodat haar zuilen wankelen.
7 De zon houdt op te schijnen als hij het beveelt,
en hij sluit de sterren weg, verzegeld.
8 Hij spant het hemelgewelf, hij alleen,
en wandelt op de hoog oprijzende zee.
9 De Grote Beer heeft hij gemaakt, en Orion,
de Plejaden en de sterren van het zuiden.
Efeziers6,
12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers
van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
Jeremia8,
2 en ze uitspreiden voor de zon, de maan en het sterrenleger aan de hemel. Die vereerden ze met zo veel
overgave en die volgden ze, die vroegen ze om raad en daarvoor knielden ze.
Jeremia19,12
ja alle huizen waar men op de daken wierook heeft gebrand voor het sterrenleger aan de hemel en
wijnoffers heeft gebracht aan andere goden, worden zo onrein als Tofet.
Daniel8,10
Hij groeide tot aan de hemelmachten en zorgde ervoor dat een deel van het sterrenleger naar de aarde viel,
en hij vertrapte het.
Sefanja1,5
Ik zal wegvagen wie op het dak knielt voor het sterrenleger aan de hemel, wie knielt voor de HEER en trouw
aan hem zweert, maar tegelijk ook aan Milkom.
1koningen 18,22
Toen zei Elia: ‘Ik ben de enige profeet van de HEER die nog over is. De profeten van Baäl zijn met
vierhonderdvijftig man. ...
25‘Begint u maar, u bent met velen,’ zei Elia tegen de profeten van Baäl. ‘Kies maar een dier en maak het
gereed voor het offer. Roep dan de naam van uw god aan, maar steek het hout niet in brand.’ ...
26De profeten namen een van de twee beschikbare stieren en maakten die voor het offer gereed. De hele
morgen lang riepen ze Baäl aan: ‘Baäl, geef ons antwoord!’ Maar het bleef stil en niemand gaf antwoord,
hoe ze ook dansten en sprongen rond het altaar dat daar was opgericht.
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1timotheus4
1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze
luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren.
1korintiers10
19 Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat offervlees een bijzondere betekenis heeft? Of dat afgoden echt
bestaan? 20 Dat niet, maar wel dat heidenen aan demonen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u één
wordt met demonen. 21 U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen, u kunt niet
deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen.
Jeremia50,38
Het is een land vol afgodsbeelden, het wordt door demonen tot waanzin gedreven.
Psalmen 106
35 vermengden zich zelfs met hen
en spiegelden zich aan hun daden,
36 vereerden hun godenbeelden
en raakten verstrikt in hun netten.
37 Zij brachten hun zonen en dochters
ten offer aan de demonen
38 en vergoten het bloed van onschuldigen,
het bloed van hun zonen en dochters,
geofferd aan de beelden van Kanaän.
Een stroom van bloed ontheiligde het land.
39 Zij werden onrein door hun daden,
overspelig was hun gedrag.
Deuternonomium 32,
16 Ze tergden hem met vreemde goden,
met gruwelijke beelden krenkten ze hem.
17 Ze brachten offers aan demonen,
aan goden die geen goden zijn,
goden die zij eerst niet kenden,
nieuwkomers, nog maar net in zwang,
die voor hun voorouders niet eens bestonden.
18 U vergat de God die u gebaard heeft,
u verwierp de rots die u ter wereld bracht.
19 Toen de HEER zag wat u deed,
bemerkte hoe zijn kinderen hem krenkten,
ontstak hij in hevige toorn en zei:
20 “Ik zal me van hen afkeren
en dan eens zien hoe het hun vergaat.
Want dit is een verdorven geslacht,
niemand van hen is te vertrouwen.
21 Ze tergden mij met wat geen god is
en daagden mij uit met hun nietige afgoden.
Daarom terg ik hen met wat geen volk is,
ik daag hen uit met een volk zonder verstand.
Jeremia29,
8 Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden door je profeten en
waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; ze dromen slechts wat jullie wensen. 9 Wat ze jullie in
mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden – spreekt de HEER.
Joel2,2
Als het morgenlicht over de bergen, zo nadert een groot en machtig volk, zoals er nooit tevoren is geweest
of ooit nog zal zijn tot in het verste nageslacht. 3 Hun voorhoede is een verterend vuur, hun achterhoede een
verzengende vlam; als de tuin van Eden ligt het land voor hen, achter hen blijft een kale woestijn.
Niets en niemand kan ontkomen.
Openbaring8,
Uit de hemel viel een grote ster, die zo fel brandde als een fakkel. Hij viel op een derde deel van de rivieren
en op de waterbronnen. 11 De naam van de ster is Alsem. Dat derde deel van het water werd alsem. Veel
mensen stierven door het water, dat bitter geworden was.
Amos9,
2 Al kruipen ze de onderwereld in, ik breng ze naar boven; al klimmen ze de hemel in, ik haal ze naar
beneden. 3 Al verschuilen ze zich op de top van de Karmel, ik zal ze weten te vinden en ze daar weghalen;
al proberen ze zich voor mij te verbergen op de bodem van de zee, ik zal de slang daar bevelen om hen te
bijten.

Nieuwsbrief nr. 145 – 10 februari 2012 - pag. 57

Levensgevaarlijke drug 'krokodil' verovert Europa
Huid van gebruikers rot weg
De drug 'krokodil', die zo sterk is als heroïne en voor het eerst
opdook in Rusland, verovert stilaan Europa. Het spul is
levensgevaarlijk omdat het de huid kapot maakt en zelfs doet
rotten. 'Krokodil' is een zelfmaakdrug die ontwikkeld werd door
arme jongeren in Rusland. De jeugdige gebruikers laten een
hoestdrankje, benzine, jodium en zwavel pruttelen tot een dikke
brij. "Het kost bijna niets maar heeft een vernietigende werking
op het lichaam", aldus NOS-correspondent Kysia Hekster in Rusland. "Het vreet je vlees op, er komen diepe
gaten in je huid tot op het bot en het stinkt verschrikkelijk. Door de wonden op je lichaam lijkt het alsof je
bent aangevallen door een krokodil, vandaar de naam van de drug."
"Als je begint te gebruiken leef je nog een jaar, misschien twee", vervolgt Kysia Hekster. Vaak is zelfs het
eerste gebruik al dodelijk. Er zijn naar schatting een miljoen 'krokodil' verslaafden in Rusland, maar door een
gebrek aan afkickcentra kan de overheid niet adequaat optreden.
Ondertussen is de drug al overgewaaid naar Duitsland volgens Der Spiegel, onder meer in het Ruhrgebied
en Frankfurt is het levensgevaarlijke spul opgedoken. En zo schurkt de krokodil al stevig tegen de grenzen
van België en Nederland aan. Verschillende filmpjes over de verwoestende werking van de drug op het
lichaam circuleren op het internet. Let op: de beelden zijn nogal expliciet en dus niet voor gevoelige kijkers.
(kve). Bron en video’s:
http://www.hln.be/hln/nl/962/Gezondheid/article/detail/1333579/2011/10/13/Levensgevaarlijke-drug-krokodilverovert-Europa.dhtml
Anonymous hackt teleconferentie FBI-Scotland Yard – Ron Paul neo-nazi?
Hackerscollectief Anonymous is binnengedrongen in de
conference call over internetcriminaliteit die door het FBI werd
georganiseerd. Ook het Britse Scotland Yard nam deel aan het
gesprek, waarin de hackaanvallen van Anonymous werden
besproken. De hackers hebben een fragment van 17 minuten
van het overleg op YouTube geplaatst.
Geüpload door TheDigitalfolklore op 3 feb 2012
De conference call werd georganiseerd door de FBI met als doel beter wereldwijd te kunnen optreden tegen
Anonymous. Zo werd de strategie tegen de 'hacktivisten' besproken, op het moment dat leden van het
hackerscollectief meeluisterden. Zo maakten ze geplande data van nog uit te voeren arrestaties buit.
Toegangscode in mail
Het gesprek zou dateren van 17 januari, maar werd vandaag pas openbaar gemaakt door een Twitterbericht
van Anonymous. Het FBI heeft het lek inmiddels bevestigd. De hackers hadden de hand gelegd op de
uitnodigingsmail, omdat iemand die had doorgestuurd naar een niet-beveiligd privé-adres. De mail vermeldt
een algemene toegangscode voor het telefonisch overleg. Kennelijk konden ze daar simpel gebruik van
maken. De FBI heeft een strafonderzoek geopend naar het lek bij het telefonisch overleg. Volgens een
woordvoerder zijn er vooralsnog geen lopende operaties tegen de hackers in het gedrang gekomen.
Opvallende acties
Hackersgroepen als Anonymous, LulzSec en Antisec hebben enkele opvallende acties uitgevoerd tegen
websites van bedrijven en instellingen. Doelwit waren onder meer de Amerikaanse geheime dienst CIA, het
Japanse elektronicaconcern Sony en de Mexicaanse regering.
Anonymous heeft ook bewezen dat Ron Paul bij een neo-nazi organisatie actief is….
Anonymous Hackt Neo-Nazis, en vindt Ron Paul!
The hacktivist collective Anonymous set out to take down the white supremacist American Third Party (A3P)
in what they called “Operation Blitzkrieg” but they may have done much
more. In a document dump that includes private forum messages, emails,
organization notes another other information the group found numerous
connections between Republican presidential candidate Ron Paul and
A3P. According to the documents, all hosted here, Paul himself regularly
met with many A3P members, engaged in conference calls with their
board of directors and engaged in a “bridging tactic”between A3P and the
Ron Paul Revolution.
Bron: Hln.be en meer lezen: Beforeitsnews.com
Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl
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Hallucinant.. Ga zitten alvorens u dit leest !! (ingezonden)
In een vraaggesprek met Jo Vandeurzen van de CD&V beschrijft Luc Van der Kelen in HLN wat de nieuwe
"verstrenging" (!!!) van de snel-Belgwet zoal betekent. Het is werkelijk verbijsterend om te lezen wat er
achter de rug van de gewone Vlaming door dit linkse parlement allemaal wordt uitgevreten.
Wat denkt u van deze:
Alle meerderjarige kinderen van een vreemdeling die Belg werd en in België woont, krijgen automatisch het
recht op de Belgische nationaliteit, zonder dat ze nog naar België moeten komen.
Ze zullen alles kunnen regelen vanuit hun eigen land.. Ze hoeven verder geen enkele band met België te
hebben! . Het volstaat dat ze een ouder hebben die naar België emigreert en zich laat naturaliseren.
Daarna volgt de hele clan in het buitenland: meerderjarige kinderen, hun kinderen enzovoort. Na een tijd heb
je in alle landen hele kolonies Belgen.
"De hele wereld Belg" lijkt wel een devies van de regering, dwars tegen alle Vlaamse partijen in !!
Met nieuwjaar een kaartje sturen volstaat om de "band" aan te tonen tussen de Belg en de kandidaatBelgen!!!
Indien er twijfel bestaat over die band, die trouwens de enige voorwaarde is (!) om Belg te kunnen worden,
MOET HET PARKET NAAR HET LAND VAN DE KANDIDAAT-BELG GAAN OM GINDER DE ZAAK TE
GAAN ONDERZOEKEN !!!!!
Onze parketten hebben in België toch weinig of niets te doen.
Je moet hier dus nooit geweest zijn, maar je kan wel stemmen en alle rechten van een Belg uitoefenen .
Een betere en snellere methode om de islam te verspreiden werd nog nergens ter wereld uitgevonden, en
het zal van België in de kortste keren een islamstaat maken.
Een volgens Vandeurzen veel toegepaste "truuk" in België is de volgende:
zwangere vrouwen komen als toerist naar België en bevallen hier.
Ze geven het kind niet aan bij hun ambassade. Volgens de Belgische wetgeving is dat kind dan statenloos,
en heeft het dus recht op de Belgische nationaliteit.
Op basis daarvan eist de moeder een verblijfsvergunning, waarmee ze naar het OCMW stapt voor een
leefloon. Tenslotte kan ze dan, als ze lang genoeg in het land is, zelf de nationaliteit aanvragen.
Vandeurzen besluit: "Laurette Onckelinx heeft de aanpassing van de snel-Belgwet weggemoffeld in een
verzamelwet met diverse bepalingen. Zo moet er niet apart over gestemd worden.
Wanneer zullen de ogen van de ongeïnteresseerde, zelfgenoegzame, volgevreten en ongelooflijk domme
Vlamingen eindelijk opengaan?
Zich laten hersenspoelen door de linkse VRT en de gesubsidieerde media is uiteraard gemakkelijker dan
zelf een kritisch oordeel te vormen over deze (zeker voor onze komende generaties) totaal rampzalige
maatregelen !!!
Groetjes in het Nederlands .....nu het nog kan!!!

In Florida heerst de python en zorgt voor chaos
Ze fokken als konijnen en annexeren de Everglades in Florida. De andere
wilde dieren zijn vrijwel verdwenen.
Wie naar het Everglades National Park in Zuid-Florida gaat, ziet vooral...
pythons. Uit Birma. Andere wilde dieren zijn vrijwel verdwenen, ze zijn
opgegeten door de in sneltreintempo groeiende pythonpopulatie, die het
subtropische moeraslandschap heeft geannexeerd.
Niemand weet precies hoeveel pythons er in de Everglades huizen. Ze
werden voor het eerst gezien in 2000, waarschijnlijk zijn ze er beland omdat hun baasjes hun ‘huisdieren’ er
hebben gedumpt. Sindsdien hebben jagers 1.825 stuks afgeschoten. Het lijkt nauwelijks effect te hebben
gehad. Onlangs zijn wetenschappers begonnen met het inventariseren van de impact van de aanwezigheid
van de slangen in de Everglades. Hun conclusie was niet best. In de gebieden waar de pythons wonen, zijn
vossen en konijnen geheel verdwenen en 99,3 procent van de wasberen, 98,8 procent van de buidelratten
en 94,1 procent van de witstaartherten is opgegeten door de pythons, die in het gebied geen natuurlijke
vijand hebben. Volgens de National Academy of Sciences bedreigen de indringers ook vogels, coyotes en
dreigt de zeldzame Florida-panter uit te sterven, omdat hij wordt verschalkt.
Patrouille
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‘Het is een ecologische chaos’, zegt wetenschapper Michael Dorcas van de US Geological Service. Hij
vreest dat de slangen zich uiteindelijk over heel het zuiden van de Verenigde Staten zullen verspreiden. In
2008 werd de Python Patrouille opgericht: bewoners van het gebied moeten de patrouille waarschuwen als
ze een python zien. Die probeert het beest vervolgens te vangen.
Maar alle pogingen de pythonopmars te stuiten mislukken, ook door politiek geharrewar tussen de US Fish
and Wildlife Service en Republikeinse Congresleden. De Congresleden willen niet dat de Service de import
van grote slangen verbiedt, omdat dat ten koste zou gaan van banen.
Bron: Depers.nl en Bigpondnews.com

Iran: Staat roept vrouwen op ninja's te worden; Roze speelgoeddrone voor Obama
Na Barbie en Ken nu ook The Simpsons poppen door Iran verboden vanwege 'verwoestende culturele en
sociale gevolgen'
Cadeautje voor Obama: een knalroze RQ-170 drone.
Rechtsboven: Al 3500 Iraanse vrouwen zijn getraind als ninja
moordenaars. Rechtsonder: Sara, de kuise islamitische pop die
in 2008 de bandeloze Barbie verving.
Ondanks het vooruitzicht van een welhaast onvermijdelijk
geworden oorlog met Israël en/of Amerika hebben de Iraniërs
hun gevoel voor humor nog niet verloren. Zo zendt de Iraanse
staat via het propagandakanaal Press.TV promotiefilmpjes uit
waarin vrouwen worden opgeroepen ninja moordenaars te
worden, en is een Iraanse speelgoedfabrikant van plan om Obama's verzoek om teruggave van de door Iran
buitgemaakte stealth drone te honoreren - met een knalrose miniatuurmodel.
Hoewel de aan Iraanse vrouwen gerichte oproep zich aan te sluiten bij het al 3500 vrouwen sterke ninjaleger
bloedserieus lijkt te zijn, zullen er nauwelijks mensen zijn die er de humor niet van kunnen inzien. De
'propaganda' is namelijk te belachelijk om serieus als zodanig gekenschetst te worden, zelfs in de ogen van
het door velen als dom en onwetend beschouwde Amerikaanse thuispubliek dat het filmpje op MSNBC
mocht aanschouwen. (1)
De Iraanse speelgoedfabrikant Aaye Company plant een ludieke actie: het bedrijf wil Obama een knalrose
miniatuurmodel van de eind vorig jaar door Iran buitgemaakte RQ-170 Sentinel stealth drone geven.
'Daarmee willen we Obama laten weten dat wij niemands verzoek onbeantwoord laten,' aldus manager
Seyyed Saeed Hassan-pour, daarmee sarcastisch verwijzend naar het voor Amerika vernederende verzoek
dat Obama aan het adres van Iran deed om de drone gewoon terug te geven. 'We hebben deze RQ rose
gemaakt, omdat dit Obama's favoriete kleur is.' Het model, dat in Iran voor 70.000 rial (4 dollar) te koop is,
zal via de Zwitserse ambassade naar Obama worden opgestuurd.
Dara en Sara i.p.v. Barbie en Ken
In Iran lijken de autoriteiten sowieso een obsessie te hebben voor speelgoed en spelletjes, vooral als deze
uit het Westen komen. In 2008 werden Barbie en Ken, waar al jaren zware kritiek op was, officieel verboden
vanwege de 'verwoestende culturele en sociale gevolgen' voor de streng islamitische samenleving. In plaats
van de veel te Westerse Barbie en Ken kunnen Iraanse kindertjes Dara en Sara kopen - speciaal
ontwikkelde poppen met nette kleren die de traditionele islamitische waarden in stand houden.
Het commentaar van speelgoedverkoper Masoumeh Rahimi was duidelijk: 'Ik denk dat iedere Barbiepop
schadelijker is dan een Amerikaanse raket.' Dara en Sara zijn volgens de officiële kanalen ongeveer 8 jaar
oud, waardoor 'Sara jong genoeg is om onder de islamitische wet zonder hoofddoek in het openbaar te
verschijnen. Maar elk van de vier modellen van Sara wordt geleverd met een witte hoofddoek om haar
bruine of zwarte haren mee te bedekken.' Dara en Sara worden in China gemaakt en kostten enkele jaren
geleden omgerekend zo'n 15 dollar per stuk. Een originele Barbie kostte voordat ze werd verboden ruim 2,5
keer zoveel. (3)
The Simpsons eveneens verboden
Ruim 3 jaar nadat Barbie en Ken in de ban werden gedaan moeten poppen van The Simpsons hetzelfde lot
ondergaan. Mohammad Hossein Farjoo van het Instituut voor Intellectuele Ontwikkeling van Kinderen en
Jong Volwassenen gaf geen duidelijke reden op, maar verklaarde wel dat poppen van volwassenen en
poppen met duidelijk zichtbare genitaliën zijn verboden zijn Iran. Ook speelgoed waaruit Westerse stemmen
klinken en speelkeukens met 'glazen' die bestemd zijn voor de consumptie van 'alcohol' komen het land niet
in. Spiderman en Superman worden daarentegen wél toegelaten, volgens Farjoo omdat zij 'de onderdrukte
mensen helpen en een positieve instelling hebben.' (4)
Xander - (1) MSNBC, (2) Jerusalem Post, (3) Arutz 7, (4) Arutz 7

Nieuwsbrief nr. 145 – 10 februari 2012 - pag. 60

Nederlanders blijken een mak, gelaten en slaafs volk te zijn.
februari 06, 2012 Bron: R.D.
Burgers, keer je ( eindelijk eens ) tegen het immorele gedrag bankiers en investeerders
De gewone belastingbetaler is de dupe van het immorele handelen van investeringsbanken en
hedgefondsen. Het wordt tijd dat de burgers hiertegen in opstand komen, betoogt Gerrit de Jong.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw formuleerde de Sociaal-Economische Raad uitgangspunten die
moesten leiden tot een rechtvaardig en aanvaardbaar inkomensbeleid. Als je het advies nu leest, lijkt het wel
of we in een volkomen andere tijd leven. De discussie over een rechtvaardige inkomensverdeling verdween
compleet achter de horizon. De doelstelling werd vergeten en als afgedaan beschouwd.
Het aardige is dat de inkomensverdeling momenteel opnieuw in de belangstelling staat. Zo zette president
Obama de inkomensverdeling weer op de agenda en maakt hij die tot een speerpunt van zijn
verkiezingscampagne. Ook op het World Economic Forum, dat vorige week in Davos bijeen was, stond de
inkomensverdeling boven aan de lijst van belangrijke onderwerpen.
In Amerika gaat inmiddels een kwart van het inkomen naar de 1 procent rijkste mensen. Met de
vermogensverdeling is het niet beter gesteld. Dat schreeuwt natuurlijk om een reactie.
Lang werd aangenomen dat de inkomensverdeling niet van belang was voor de groei van de welvaart. Maar
in een recent verschenen boek heeft Stewart Lansley aangetoond dat de grote inkomens- en
vermogensongelijkheid wel degelijk een negatief effect heeft op de welvaart.
Het mechanisme dat hij beschrijft komt in het kort op het volgende neer. De laatste twintig jaar zwerft er in
toenemende mate een grote hoeveelheid geld dagelijks over de wereld. Dat geld is vooral afkomstig van
landen met een overschot op de handelsbalans, zoals de olielanden en China. Dit geld is op zoek naar het
hoogste rendement op een zo kort mogelijke termijn.
Investeringsbanken weten daar wel weg mee. Zij beleggen dat geld in bedrijven. Ook speciale bedrijven,
zoals hedgefondsen en private-equityfondsen, kopen bedrijven op. Deze opkopers saneren de boel, vooral
door werknemers eruit te gooien, verkopen de gebouwen en huren die terug, vervangen het eigen vermogen
door vreemd vermogen en verkopen de boel na een paar jaar weer voor een hoge prijs.
Nu is deze gang van zaken niet altijd verkeerd. Het is soms goed een bedrijf eens flink op te schudden.
Veelal is er echter ook sprake van roofridderij. In het laatste geval spreekt men wel van het meeuweffect.
Investeerders komen met veel lawaai binnen, schijten de boel onder en vertrekken weer.
Met deze roofridderij worden miljoenen ‘verdiend’. Deze miljoenen steken de directeuren van
investeringsbanken en van hedge- en private-equityfondsen in hun zak. Zij vormen de rijke 1 procent van de
bevolking.
De arbeidsproductiviteit in de overgenomen bedrijven neemt meestal sterk toe. Wat wil je ook als je er zo
veel mensen uitgooit en de achterblijvers met hoge productie-eisen worden opgezadeld. Was vroeger de
groei van de arbeidsproductiviteit een maatstaf voor de inkomensgroei van de werknemers, nu verdwijnt
echter dit voordeel in de zakken van de roofridders. De werkende middenklasse blijft berooid achter.
Om hun consumptie op peil te kunnen houden, nemen de werknemers hun toevlucht tot meer schuld. De
banken verstrekken graag krediet. Het gevolg is verder dat de financiële sector enorm in omvang toeneemt
en de industrie afkalft. Engeland is een goed voorbeeld van deze trend en ook in de Verenigde Staten is dit
effect goed zichtbaar.
Deze bel is in 2008 geknapt. In de jaren dertig hebben we eenzelfde ineenstorting van het financiële
systeem al eens meegemaakt. Een groot verschil is dat toen president Roosevelt van de Verenigde
Staten de macht van de roofridders heeft gebroken.
Ook president Obama beloofde in zijn eerste verkiezingscampagne hetzelfde te doen. Maar de
verwevenheid van de financiële sector met de overheid is te groot. Het aantal bankiers en spraakmakende
economen op belangrijke regeringsposten is aanzienlijk. Van een zelfreinigend vermogen is al helemaal
geen sprake. Er zijn te weinig lessen geleerd en inmiddels zijn de bonussen in de financiële sector weer als
vanouds: hemelhoog. We zijn op weg naar de volgende crisis.
Tenzij de beweging die er nu toe leidt dat de inkomensverdeling weer op de agenda komt, een beweging die
van onderop komt, een omslag kan bewerkstelligen. Een omslag waarin de banken weer investeren in
bedrijven met het perspectief op lange termijn, waarin de aandeelhouderswaarde niet in maanden, maar in
jaren wordt beschouwd, waarin de werknemers weer meetellen en invloed hebben en het afwentelen van de
risico’s in de financiële sector op de modale belastingbetaler tot een eind komt.
Er staan vele verkiezingen voor de deur. De koppen van regeringsleiders in Griekenland, Portugal, Ierland
en Italië hebben al gerold. Het wordt tijd dat de kiezers in meer landen in opstand komen.
De auteur is lid van de Algemene Rekenkamer.
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Duitse regering wil spaartegoeden blokkeren; Europese interventiemacht tegen EU-kritische burgers
opgericht
Het zou weer goed gaan in Duitsland? Opel fabriek in Bochum
met sluiting bedreigd - Kleurcode voor Europese burgers in
elektronische dossiers: rood, geel of groen
Schok voor het Ruhrgebied: GM, het moederbedrijf van Opel,
overweegt de enorme fabriek in Bochum, waar 5170 mensen
werken, te sluiten.
Ongeacht wat u in de media leest lijkt er in werkelijkheid geen
einde te komen aan de stroom slecht economisch nieuws. In
Duitsland, dat de kar van heel Europa trekt, zakte de export in
december 2011 met maar liefst 4,3% in, daar waar slechts 1% was verwacht. De teruggang was net zo groot
als tijdens de eerste financiële crisis in 2008-2009. Ook de industriële productie vertoonde in 3 jaar niet zo'n
sterke daling (1). Met autofabrikant Opel gaat het zelfs zó slecht dat serieus wordt overwogen de enorme
fabriek in Bochum te sluiten (2). Het water staat ook onze oosterburen klaarblijkelijk tot aan de lippen,
aangezien de Duitse regering in alle stilte maatregelen voorbereidt waarmee de spaartegoeden van de
burgers geheel of gedeeltelijk kunnen worden geblokkeerd. Dat betekent feitelijk niets anders dan dat de
overheid beslag gaat leggen op een deel van het Duitse spaargeld. De door de overheid gecontroleerde
media mogen hier echter niets over schrijven (3).
Veel Duitsers willen uit de euro
Afgelopen zaterdag werd in Duitsland met groot succes een congres georganiseerd rond het veelzeggende
onderwerp 'Europa voor de Crash'. Ondanks de bijtende kou kwamen bijna duizend belanghebbenden waaronder gezaghebbende economen, professoren en andere financiële en economische specialisten- bij
elkaar om te discussiëren over de Europese crisis en de toekomst van de eurozone. In het kort gezegd werd
eensgezind geconstateerd dat de euro nooit ingevoerd had moeten worden en dat Duitsland, wil het zelf
overeind blijven, zo snel mogelijk de eurozone moet verlaten en de D-Mark moet herinvoeren. Gebeurt dit
niet dan ontstaat er in heel Europa zo goed als zeker hyperinflatie. Tevens was er zware kritiek op het
almachtige Brussel, dat inmiddels alle vrijheid en zelfbeschikkingsrecht van de lidstaten heeft opgeslokt.
Europese interventiemacht tegen kritische burgers
Auteur en researcher dr. Udo Ulfkotte schokte het publiek door in zijn toespraak te wijzen op het door de
media verborgen feit dat overal in Europa speciale militaire eenheden worden voorbereid op het uitbreken
van sociale onrust. In het Italiaanse Vicenza bestaat hiervoor al een 3000 man sterke Europese
interventiemacht, EUROGENDFOR. Tevens zou er al jaren een geheim pact tussen Europese geheime
diensten bestaan dat zich vooral richt op openlijke tegenstanders van de EU, de euro(zone) en/of de
banken. Ook zouden er electronische dossiers bestaan waarin burgers met een kleurcode (rood, geel of
groen) worden gekenmerkt als potentieel (on)gevaarlijk voor het EU eenwordingsproject (4).
De conclusie op de 'Europa voor de Crash' conferentie was dat onze wereld helaas niet meer dezelfde is en
in grote problemen verkeert. Hoe meer mensen dit gaan erkennen en inzien, des te sneller kan de enige
juiste oplossing uit deze crisis worden doorgevoerd: het opbreken van de eurozone en een terugkeer naar
de nationale munteenheden, die vóór de ten dode opgeschreven eenheidsmunt een perfecte afspiegeling
waren van de onderling zeer verschillende economieën van de lidstaten van de EU.
Xander - (1) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (2) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (3) KOPP,
(4) KOPP

Hoe je eenvoudig 80% bespaart op wasmiddel
Voor slechts 20% van de normale prijs je kleding wassen.
Ongeveer een half jaar geleden zijn we begonnen met het vervangen van wasmiddel door sodapoeder.
Soda, dat gewoon bij de Albert Heijn te koop is voor 87 cent per kilozak.
Hoe werkt het? Simpeler kan niet: Je doet dezelfde hoeveelheid als waspoeder of vloeibaar wasmiddel in je
wasmachine. In hetzelfde vak als waar je waspoeder normaal in doet. Verder doe je alles zoals je dat altijd
doet. En voila, prima schone was voor 1/5e van de prijs. Gewoon wasmiddel kost immers zo'n 4,50 euro per
kilo. Voordelen?
- Je was wordt prima schoon.
- Je kunt de 80% geld die je bespaart ergens anders voor gebruiken
- Soda is een natuurlijk zout, is dus veel minder belastend voor het milieu
- En met dit weer helemaal handig: Je kleding wordt een heel stuk minder statisch. Ik hoor dus nauwelijks
nog geknetter als ik 's avonds mijn trui uit doe.
Meer lezen:
Link naar website ZoalsJijWilt.nl, met een artikel over wassen met soda
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Griekse politici best betaalden EU; Bankroet dreigt bankensysteem EU en VS op te blazen
Russische hulp voor Athene in ruil voor... - EU banger voor Grieks bankroet dan de Grieken zelf
Bij de zoveelste protestdemonstratie voor het Griekse parlement greep de
rellenpolitie gisteren opnieuw hard in.
Terwijl de 'Troika' eist dat er 20% bezuinigd wordt op het Griekse
minimumloon van € 750 blijven de Griekse politici bij de best betaalden in de
hele EU horen. Een Griekse parlementariër krijgt maandelijks 8500 euro
netto (ter vergelijk: Een Nederlands Tweede Kamerlid 7300 euro bruto) en
daarnaast nog eens een serie forse toeslagen, waaronder een kindertoelage
van 4900 euro, een vergoeding van 1200 euro voor het aanwezig zijn bij
commissies, 1000 euro woonkostenvergoeding en een bijdrage van 1800
euro voor 'kantoor'kosten. De Griekse communistische oppositie vindt alle bezuinigingen sowieso maar niks
en zegt dat als Griekenland failliet gaat, het hele Europese bankensysteem in elkaar stort. En... daar hebben
ze nog gelijk in ook. Ook Antonis Samaras, leider van de coalitiepartij Nieuwe Democratie, zit er met
107.150 euro per jaar warmpjes bij, vooral als bedacht wordt dat hij daarnaast nog eens 110.695 euro
neveninkomsten heeft. Naast een woning en vijf stukken grond in Athene bezit hij 285.467 spaargeld bij een
Belgische bank en nog een krappe 9000 euro bij een Griekse bank, alsmede 3500 euro aan aandelen. Geen
wonder dat het Griekse parlement bestaat uit 300 leden, twee keer zoveel als in Nederland, en dat terwijl het
land slechts 10,7 miljoen inwoners telt. (1)
Griekse oppositie woedend
De Griekse oppositie is woedend op de 'tweederangs medewerkers' van de 'Troika' die al weken probeert
om de Griekse regering hardere bezuinigingen te laten doorvoeren. Alexis Tsipras, hoofd van de
communistische SYRIZA partij, verklaarde op TV dat de schuldencrisis geen Grieks maar een Europees
probleem is. Tsipras vindt dat Griekenland moet dreigen met een ongecontroleerd bankroet, waardoor heel
Europa in enorme problemen terecht zal komen. Hij dreigde dat een omvallen van Griekenland Duitsland
500 miljard euro zal gaan kosten. (2)
Kettingreactie bedreigt bankensysteem
Dat was géén verkiezingsretoriek. Sterker nog, niet alleen het Europese, maar ook het Amerikaanse
bankensysteem dreigt in te storten als Griekenland officieel bankroet wordt verklaard. De Amerikaanse
goudspecialist Jim Sinclair legde vorige week uit dat in dat geval namelijk de Credit Default Swaps (CDS:
kredietuitvalverzekeringen) opeisbaar worden. Het Europese bankensysteem zal instorten omdat veel grote
Europese banken veel geld hebben uitgeleend aan de Grieken. Het Amerikaanse bankensysteem valt echter
om omdat de 5 grootste Amerikaanse banken 97% van de CDS markt controleren. Omdat deze CDS markt
in de loop der jaren is uitgegroeid tot een vele honderden biljoenen dollars grote zeepbel, zal het
faillissement van het naar verhouding kleine Griekenland een onstuitbare kettingreactie teweeg brengen. De
instantie die beslist wanneer een 'krediet gebeurtenis' een officieel bankroet mag worden genoemd is de
International Swaps and Derivatives Association (ISDA). Omdat deze organisatie geheel in handen is van de
banken zélf -en daarmee machtiger is dan welke regering dan ook- zal Griekenland volgens Sinclair nooit
officieel bankroet gaan, omdat de banken dan voor hun eigen ondergang zullen tekenen.
Griekenland is al bankroet
Griekenland is volgens de geldende regels echter al lang bankroet, zeker nu er gesproken wordt over een
70% schuldenkwijtschelding, die in de toekomst wel eens zou kunnen oplopen tot 100%. Om het 'bankroet
dat geen bankroet genoemd mag worden' te financieren en te voorkomen dat het bankensysteem omvalt
zullen zowel Amerika als Europa overgaan tot het massaal bijdrukken van dollars en euro's. Dat zal op
termijn zeer negatieve gevolgen hebben voor de koers van deze munten en voor de koopkracht van de
Amerikanen en Europeanen. Degenen die hiervan profiteren zijn ook volgens Sinclair natuurlijk alleen de
banken zelf. (3)
Anti-Duits protest, dodelijke spiraal
De algemene staking in Griekenland is afgelopen week opnieuw ontaard in een anti-Duits protest.
Demonstranten probeerden voor het Griekse parlement Duitse vlaggen te verbranden; ook werd een vlag
met een hakenkruis tevoorschijn gehaald. Alleen al in Athene demonstreerden tienduizenden Grieken tegen
de forse bezuinigingen op onder andere de gezondheidszorg. (4)
Ondanks de bezuinigingen maakt de ernstige recessie het echter onmogelijk dat Griekenland zich aan de
begrotingsafspraken voor 2012 houdt. Zo daalden de Griekse BTW inkomsten in januari met maar liefst
18,7% ten opzichte van een jaar eerder. De kortingen op salarissen en pensioenen zal de consumptie verder
doen afnemen, waardoor steeds meer Griekse bedrijven failliet zullen gaan. En dat zorgt weer voor lagere
inkomsten uit de vennootschapsbelasting. Kortom: Griekenland bevindt zich in een dodelijke spiraal die de
hele economie en maatschappij dreigt te verwoesten. (5)
Griekse aansluiting bij Rusland?
Het klinkt ongelooflijk maar het is wel degelijk waar: achter de schermen voeren de Grieken serieuze
gesprekken met Rusland over financiële hulp uit Moskou (10). In ruil daarvoor zou Rusland onder andere
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een Griekse haven aan de Middellandse Zee krijgen en zou Griekenland na het mogelijk verlaten van de
eurozone zelfs in het GOS (door Rusland geleide Gemenebest van Onafhankelijke Staten) kunnen worden
opgenomen (11).
EFSF ondermijnd door opkopen Griekse schuld
Volgens de gezaghebbende Wall Street Journal heeft de Europese Centrale Bank inmiddels ingestemd met
het verkopen van de opgekochte waardeloze Griekse staatsobligaties aan het Europese reddingsfonds
EFSF, iets waar het fonds nooit voor bedoeld is en waar de parlementen van de lidstaten nooit mee hebben
ingestemd. Groot probleem is dat geen enkele belegger nog geld in het EFSF zal willen steken als dit fonds
op deze wijze misbruikt wordt om financiële gaten op te vullen. Het fonds is hiermee tot mislukken gedoemd,
waardoor een redding van Portugal nu al niet meer mogelijk is.
EU banger voor Grieks bankroet dan Grieken zelf
De Griekse schuldafschrijving betekent daarom een fors verlies voor het EFSF en daarmee voor de landen
die dit fonds voor het grootste deel financieren: Duitsland, Nederland en Frankrijk. De maatregel laat tevens
zien dat de Griekse oppositie gelijk heeft en de EU banger is voor een Grieks bankroet dan de Grieken zelf.
Bijna de helft van het volgende miljarden euro's grote reddingspakket vloeit namelijk rechtstreeks terug naar
de ECB, en via de ECB naar het EFSF en de Europese banken (6). Bij een Grieks bankroet zullen de
gevolgen voor deze banken naar verwachting dan ook zeer ernstig en mogelijk zelfs fataal zijn.
Xander - (1) Deutsche Mittelstands Nachrichten, 2) Deutsche Mittelstands Nachrichtenm, (3) Bankhaus Rott
& Frank Meyer / YouTube (The Ellis Martin Report interview), (4) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (5)
Deutsche Mittelstands Nachrichten, (6) Deutsche Mittelstands Nachrichten, (7) Deutsche Mittelstands
Nachrichten, (8) Deutsche Mittelstands Nachrichten
Bill Gates financiert onderzoek naar……..Chemtrails
De vraag is dan wel: Hoe objectief is zoiets?
Rijke individuen waaronder Microsoft-oprichter Bill Gates financierden een
serie rapporten over geo-engineering, zo laat The Guardian zien.De
klimaatwetenschappers die bij overheden en internationale instellingen lobbyen
worden gefinancierd door verschillende miljardairs.
Deze wetenschappers zijn onder meer voorstander van het sproeien van
miljoenen tonnen zwaveldioxide op 48 kilometer hoogte. Ze roepen de Verenigde Naties en politici op
broeikasgassen terug te brengen om klimaatverandering tegen te gaan en stellen dat de Amerikaanse
regering zou moeten betalen voor een grootschalig onderzoek.
Afvalproduct
Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) leert ons dat zwaveldioxide een giftig industrieel
afvalproduct is dat geassocieerd wordt met serieuze ademhalingsaandoeningen zoals astma.
In 2010 is tijdens de VN-top over de biodiversiteit een moratorium ingesteld op experimenten in de zee en de
lucht. De VS hebben het nieuwe Biodiversiteitsverdrag echter niet ondertekend. Men is nu bezorgd dat een
kleine maar invloedrijke groep wetenschappers een onevenredige invloed heeft op belangrijke belissingen
over het onderzoek naar geo-engineering.
Leger
Naast Bill Gates hebben andere rijke individuen als Sir Richard Branson van Virgin Group, oliemagnaat
Murray Edwards en mede-oprichter van Skype Niklas Zennström een serie officiële rapporten over geoengineering gefinancierd. Zo kregen professoren David Keith van de Harvard-universiteit en Ken Caldeira
(pdf) van Stanford zo’n 3,5 miljoen euro van Gates voor onderzoek naar geo-engineering. Het geld werd
onder meer besteed aan workshops van professor Jay Apt van de Carnegie Mellon University. Apt werkte
samen met Keith en Aurora Flight Sciences, een Amerikaanse bedrijf dat de technologie van de
Amerikaanse legerdrones ontwikkelt. Ze onderzochten onder meer wat het kost om per jaar één miljoen ton
zwaveldioxide in de atmosfeer te sproeien.
Belangenverstrengeling
Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat Keith, Caldeira en anderen lid waren van diverse commissies,
waaronder ook een VN-klimaatbureau. “Er is duidelijk sprake van belangenverstrengeling,” zei Diana
Bronson van de geo-engineeringwaakhond ETC. “Het is een zorgelijke ontwikkeling dat dezelfde kleine
groep die werkt met gevaarlijke technologieën probeert de internationale wet- en regelgeving te
ondermijnen.” “De eco-kliek wil een grote hoeveelheid belastinggeld gebruiken voor onderzoek naar geoengineering,” zei Clive Hamilton van de Australian National University. Zij domineert vrijwel ieder onderzoek,
is aanwezig bij ieder beraad, adviseert parlementaire en congressionele commissies en haar visie domineert
de beslissingen die worden genomen door het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).” De
betrokken wetenschappers ontkennen dit beeld.
Bron: Guardian.co.uk en niburu.nl
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Drie verrassende redenen om frisdrank te vermijden
Dinsdag, 07 februari 2012
Veel mensen weten inmiddels dat frisdrank niet goed is voor de
gezondheid. Door de jaren heen is de koolzuurhoudende drank
geassocieerd met de obesitas-epidemie en de stijgende
gezondheidskosten.
Sommige experts hebben zelfs opgeroepen tot een belasting op frisdrank
zodat mensen worden afgeschrikt en er minder van gaan drinken.
Alhoewel mensen veelal weten dat frisdrank kan leiden tot diabetes
brengen zoete koolzuurhoudende dranken ook een aantal verborgen
gevaren met zich mee.
Onzichtbare vetopslag rond de organen
Deense onderzoekers hebben ontdekt dat de consumptie van frisdrank leidt tot een sterke toename van de
hoeveelheid gevaarlijke verborgen vetten in het lichaam. Tijdens de studie vroegen de onderzoekers
participanten om een half jaar lang elke dag te kiezen tussen frisdrank gezoet met 50 procent glucose en 50
procent fructose (tafelsuiker), melk met dezelfde hoeveelheid calorieën als gewone cola, caffeïnevrije cola of
water. De onderzoekers zagen een sterke toename van de hoeveelheid vetten die moeilijk met het blote oog
te zien zijn. Deelnemers die kozen voor cola hadden na zes maanden 132 tot 142 meer levervet, 117 tot 221
meer vet op de botten en bovendien was het triglyceridegehalte met 30 procent gestegen. Mensen die kozen
voor de gezoete frisdrank hadden na de periode 11 procent meer cholesterol in hun bloed.
In de Verenigde Staten worden veel frisdranken gezoet met glucose-fructosestroop dat zorgt voor nog meer
vetopslag in het lichaam. Vermijd caffeïnevrije frisdranken als gezond alternatief. Kunstmatige zoet- en
kleurstoffen worden geassocieerd met hersenbeschadiging en hyperactiviteit. Mensen die caffeïnevrije
frisdrank consumeren hebben meer kans op diabetes.
Giftige vlamvertragers
Sommige populaire frisdrankmerken zoals Pepsi, Fanta Orange, Gatorade en Mountain Dew bevatten een
giftige vlamvertrager die ervoor zorgt dat de kunstmatige smaakstoffen zich mengen met de rest van de
vloeistof. Deze gebromineerde plantaardige oliën (E443) kunnen leiden tot broomvergiftiging met huidletsel,
geheugenverlies en zenuwaandoeningen als gevolg.
Grootste wetenschappelijke experiment op Aarde
De glucose-fructosestroop waar veel frisdranken mee gezoet worden komt uit genetisch gemodificeerd mais.
Genetisch aangepast voedsel werd in de negentiger jaren geïntroduceerd in onze voedselketen. We weten
niet welke invloed deze technologie op de lange termijn op onze gezondheid heeft omdat de corporaties die
de gewassen hebben ontwikkeld nooit tests hoefden te doen. Onafhankelijke wetenschappers ontdekken dat
genetisch gemodificeerde gewassen kunnen leiden tot aandoeningen aan het spijsverteringskanaal,
onvruchtbaarheid en daarnaast het verouderingsproces versnellen.
Bron: Rodale.com - Gerelateerd:
 Gevaren van de kleurstof tartrazine in ons voedsel
 Pepsi zegt in wezen accuzuur te verkopen
 Onthuld: Wat is aspartaam?
 Vitaminwater ontmaskerd als suikerwater (video)
 Artsen: Energiedrankjes vergiftigen jeugd

Zwijgen
Toen de nazi’s de communisten arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen;
ik was immers geen syndicalist.
Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
ik was immers geen Jood.
Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen katholiek.
Toen ze mij kwamen halen
…was er niemand meer die nog kon protesteren.
Pastor Martin Niemöller (1892–1984)
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Engeland voert dit jaar medicijnen met ingebouwde microchips in
Stapje voor stapje wordt onze samenleving veranderd in één grote,
volledig gecontroleerde digitale gevangenis.
Onder het voorwendsel patiënten helpen te herinneren dat ze op tijd
hun pillen moeten innemen worden in Groot Brittannië tot aan het
einde van 2012 medicijnen voorzien van ingebouwde microchips. De
chips met de naam Helius of Raisin Personal Monitor zijn ontwikkeld
door het Amerikaanse bedrijf Proteus Biomedical en geven na inname
een bluetooth signaal af aan een kleine digitale monitor die op of in het lichaam wordt geplaatst. Deze maakt
vervolgens contact met het internet en laat de behandelende instantie weten dat de persoon tijdig zijn
medicatie heeft geslikt. De microchips kunnen echter nog veel meer doen als alleen maar een signaal
afgeven en zijn in staat om allerlei lichaamsfuncties en zelfs de psychische toestand te monitoren.
Volgens Proteus Biomedical werd de Helius chip speciaal ontwikkeld om verpleegkundig personeel en
familieleden van zieke mensen te ontlasten, zodat deze niet meer dagelijkse zorg hoeven te verlenen. Zodra
een pil met ingebouwde microchip is ingeslikt zendt deze een signaal naar een op het lichaam van de patiënt
bevestigde monitor ter grote van een hechtpleister, waarop vervolgens is te zien welk medicijn werd
ingenomen en hoe laat.
De monitor -'gezondheidsbegeleider' genoemd- kan ook vitale lichaamsfuncties zoals hartslag, ademhaling,
lichaamshouding, temperatuur, het slaappatroon en wie weet wat allemaal nog meer registreren. De
gegevens worden vervolgens versleuteld via het mobieltje van de patiënt naar het internet geupload. Ook
hebben patiënten de mogelijkheid de gegevens naar familie, artsen en anderen te versturen.
Totale controle over lichaam en psyche
Het farmaceutische concern Novartis -bekend geworden door onder andere de omstreden Mexicaanse
griepvaccins- heeft in samenwerking met Proteus onderzocht waar de Helius chip nog meer voor gebruikt
kan worden. Zo kunnen de chips ook gegevens overal allerlei ziekten -zoals diabetes, TBC-, het hart, de
toestand van getransplanteerde organen en veranderingen in de levensstijl registreren. Zelfs de psychische
toestand van de patiënt kan met de nieuwe chip worden vastgelegd.
Proteus beweert dat de medicijnen met chips de privacy van de patiënt in tact laten, maar er is weinig
voorstellingsvermogen voor nodig om te bedenken dat mensen op deze wijze van seconde tot seconde
volledig gecontroleerd kunnen worden. Mensen die bijvoorbeeld de diagnose depressie of bipolaire stoornis
krijgen kunnen via deze nieuwe techniek gedwongen worden medicijnen in te nemen.
Hersentumoren
Omdat de chips werken met bluetooth technologie wordt het lichaam ook nog eens blootgesteld aan
potentieel schadelijke straling. Uit onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken in onder andere Finland,
Zwitserland en Japan is immers gebleken dat hierdoor hersentumoren kunnen worden veroorzaakt, wat voor
sommige kantoren in Duitsland een reden was om draadloos internet te vervangen door 'ouderwetse' kabels.
De belangrijkste gezondheidsautoriteit in de VS, de FDA, heeft ondanks de mogelijke risico's toestemming
gegeven om de chips zonder veiligheidsonderzoek op de markt te brengen. Naast de potentiële
gezondheidsrisico's baart vooral de vanzelfsprekendheid waarmee het verlies van privacy wordt
doorgevoerd de nodige zorgen. Onder het mom van 'gemak' of koudweg 'geldbesparing' worden de rechten
van het individu stapje voor stapje steeds verder ingeperkt, ten gunste van de grote farmaceutische
bedrijven en natuurlijk de belangen van de overheid. (1)
Kan de chip de drager veranderen?
Omdat de Helium chip naast gegevens registeren ook signalen kan verzenden rijst de vraag of er met deze
techniek ook signalen aan het lichaam van de drager kunnen worden afgegeven. Al tijdens de Mexicaanse
griep'pandemie' in 2009 werd gesproken over het implanteren van chips die virussen kunnen herkennen en
die volgens critici ook in staat zouden zijn pijnprikkels af te geven of hormonen te beïnvloeden, waardoor de
gemoedstoestand van de drager sterk zou kunnen worden beïnvloed.
In dit verband is de naam van het bedrijf dat de chip ontwikkelde veelzeggend: Proteus (lett.:
dubbelgangers), de Griekse god die volgens de mythologie allerlei verschillende gedaanten kon aannemen
om zijn vijanden te misleiden. In figuurlijke zin is een 'proteus' een zeer onbestendig, veranderlijk mens. Het
is dan ook maar een klein gedachtestapje naar een toekomstige situatie waarin tegenstanders van een
bepaald regime onder het mom van een psychiatrische ziekte met de Helium chip worden 'behandeld',
worden veranderd, en op deze manier onschadelijk worden gemaakt.
(1) KOPP

Nieuwsbrief nr. 145 – 10 februari 2012 - pag. 66

Een interessante samenvatting van feiten en zaken verzameld door de Belfort groep (B.)
februari 07, 2012By: silviavideler
BELFORT – GROUP NIEUWSFLASH
Een pleidooi voor het recht op dissidentie
( Plaatsing van dit soort artikelen van derden hoeft niet te betekenen dat wij het automatisch 100% eens zijn
met de inhoud, wel dat de inhoud vaak zeer informatief is en wij er ons voordeel mee kunnen doen! S.V.)
7 februari 2012
Het zijn harde tijden voor wie als burger niet ‘correct’ denkt, dat wil zeggen anders dan de meerderheid .
Men krijgt allerlei etiketten opgeplakt, die kunnen gaan van ‘gestoord’ tot extremistisch, staatsgevaarlijk, antisemitisch. Het meest milde en populaire stigma is evenwel dat van ‘complotdenker’. Iedere kritische denker
wordt hierbij vlotjes over dezelfde kam geschoren van wie denkt dat Elvis Presley nog leeft en een
afslankingscentrum uitbaat in Gentbrugge.
De meeste ‘complotdenkers’ zijn echter normale, intelligente en bezorgde mensen die na grondig onderzoek
en op basis van feiten, argumenten en gezond verstand tot de conclusie komen dat de officiële versie
dikwijls niet klopt en dat de meeste evoluties niet zomaar gebeuren maar omdat daar op voorhand op het
hoogste niveau en achter de schermen over beraamd en beslist is door een beperkte groep mensen, die
omzeggens alle macht in handen hebben.
Wie het dossier bestudeert van nine eleven, de global warming, de financiële crisis, de economische
evolutie, de gezondheidszorg, de monopolisering van de voedselproductie, de zovele ‘legitieme’ oorlogen en
conflicten, de toenemende pollutie door chemicaliën en stralingen allerlei , enz. botst op een berg van
eigenaardige vaststellingen, die de indruk versterken dat we onvoorstelbaar belogen en bedrogen worden en
vooral dat we in een richting gedwongen worden die we als mensen niet willen en die telkens weer slechts
de belangen dient van een bijzonder kleine elite. Minder dan 1 % bezit het overgrote deel van de rijkdom op
deze wereld … ? En toch: wie dit niet als het resultaat ziet van toeval maar van een plan wordt genegeerd,
gemarginaliseerd of gediscrediteerd.
Het meest verontrustende is echter de vaststelling dat het open debat en het recht op vrije meningsuiting
meer en meer in het gedrang komen. Het loutere feit van anders te denken en kritisch te zijn heeft voor
gevolg dat men je niet ernstig neemt. Het wordt zelf verklaard als een ziekelijke neiging, een mentale
aberratie, een disfunctioneren van de hersenen. Men gaat ervan uit dan je zo’n fantast bent die achter alles
van alles vermoedt dat er uiteraard niet is.
Er heerst dus een soort agressieve onverdraagzaamheid, die zorgwekkend wordt en waarbij steeds het
bestaande statusquo, de heersende machtstructuren en het geldend gezag verdedigd worden. Een
dwarsdenker is niet alleen een domdenker maar wordt ook als hinderlijk tot zelfs gevaarlijk voor de
maatschappij beschouwd. Dit soort mensen moet dus stevig aangepakt worden om dramatische uitschieters
als Anders Behring Breivik te vermijden …
Deze kruistocht tegen de dissidentie wordt in belangrjke mate aangevoerd door academici met in hun
kielzog de mainstream media, de politici, de academische wereld, de ambtenaren, enz. . Regelmatig wordt
de bevolking hiervoor gewaarschuwd en recentelijk werden hierover ook enkele boeken gepubliceerd
* ” Dead and Alive- Beliefs in Contradictory Conspiracy Theories ” van psycholoog Michael J. Wood
* ” De ongelovige Thomas heeft een punt – Een handleiding voor kritisch denken “ van filosofen Maarten
Boudry en professor Johan Braeckman
Deze algemene trend van onverdraagzaamheid tegenover anders denken geldt eveneens binnen de
politieke wereld : iedereen roept om ‘meer Europa’ , ook al berooft deze kunstmatige en totaal
ondemocratische constructie de doorsnee burger in toenemende mate van zijn welvaart, zijn werkzekerheid,
zijn gezondheid, zijn politieke inspraak, zijn rechten en zijn privacy …
Het lot van dissidenten binnen de academische wereld is al niet veel beter.
Zo is het binnen de medische wereld bijzonder riskant om zich kritisch uit te laten tegenover de ene,
alleszaligmakende westerse geneeskunde en de invloed hierop van big mama pharma. Het is binnen het
milieu van meteorologen en klimatologen ‘not done’ de chemtrails als ernstig te nemen en zeker niet om te
twijfelen aan het dogma van de global warming. Wie de evolutietheorie van Darwin ter discussie stelt wordt
aan de schand- of pispaal gekluisterd.
Enkele recente voorbeelden van volgens ons onredelijk intolerante reacties tegenover mensen met
maatschappelijk aanzien :
In Nederland stelt huisarts Van der Linden op TV kritische, goed onderbouwde vragen bij het nut van
vaccinatie en stelt vast dat er een vermoeden van belangenvermenging is bij de hoofdverantwoordelijken
met de pharmaceutische industrie. Reactie : het RIVM en zijn directeur spannen een bodemprocedure in ,
die financieel niet haalbaar is voor deze dokter . Resultaat : er wordt spontaan een stichting opgericht en een
petitie <http://petities.nl/petitie/minister-schippers-stop-proces-tegen-kritische-huisarts> georganiseerd .
Bij ons wijst apotheker Fernand Haesbrouck al jaren op de onrustwekkende evolutie om onze kinderen voor
allerlei al dan niet kunstmatig gecreëerde ziekten psychotrone geneesmiddelen voor te schrijven, die de

Nieuwsbrief nr. 145 – 10 februari 2012 - pag. 67

facto drugs zijn en bv. leiden tot depressief en suïcidaal gedrag. Hij moet zich nu voor de derde maal
verantwoorden voor de orde der apothekers op basis van een anonieme klacht. Ter ondersteuning van hem
loopt er nu ook een petitie <http://petities.nl/petitie/steun-eerlijke-apotheker-fernand-haesbrouck-in-proces> .
De KU Leuven onslaat Barbare Van Dyck, een wetenschappelijk medewerker, die aanwezig was op een
demonstratie bij een proefveld van genetisch gemanipuleerde gewassen. Ze wou gewoon het zeer
problematische van GGO’s ter maatschappelijke discussie helpen stellen, maar dit kon niet getolereerd
worden door de universiteit, die meer en meer de dienstmaagd van technologie en economie geworden is.
Aan de TU Delft is ingenieur Coen Vermeeren, docent ruimte- en luchtvaarttechnieken, ‘onder toezicht
geplaatst’ van de rector magnificus omdat hij het imago van deze universiteit in discrediet gebracht heeft
door ‘onwetenschappelijk’ gedrag. Concreet wordt verwezen naar het feit dat hij in het verleden gepleit heeft
voor een objectief onderzoek naar nine eleven, dat hij af en toe gesignaleerd wordt in kringen van mensen
die ‘geloven’ in het bestaan van chemtrails en dat hij in lezingen en interviews het fenomeen van UFO’s
ernstig neemt.
Als burgerbeweging zijn we ongerust over deze evolutie en roepen we iedereen op tot een volwassen,
onafhankelijke en open dialoog over alles wat in onze maatschappij een debat verdient en zeker als het zich
als een onrustwekkend fenomeen aandient dat de toekomst van de mensheid en deze planeet in gevaar
brengt.
De waarheid is geen definitief verworven zekerheid. Het is een goed waarnaar telkens opnieuw moet
gestreefd worden. Wie achterom kijkt bespeurt een slagveld van gesneuvelde waarheden en beseft samen
met Schopenhauer dat iedere nieuwe waarheid meestal deze drie fasen doorloopt :
Eerst wordt ze belachelijk gemaakt.
Dan wordt ze hevig bestreden.
Tenslotte wordt ze vanzelfsprekend aangenomen
Namens de burgerbeweging Belfort-group
Peter Vereecke
PS Hieronder voegen we een nota van ingenieur Vermeeren met zijn instemming over het item ‘UFO’s’ . Wie
na lectuur hiervan nog meent dat dit onderwerp enkel door gestoorde geesten ernstig kan genomen worden
mag het ons zeer zeker laten weten. Wie niet tot aan het einde komt, geven we hierbij de conclusie van de
auteur :
Tot slot is het u aan te raden niets van wat hier staat zomaar aan te nemen. Doe zelf moeite om de grote
werkelijkheid achter de sluiers van wat ons op school en in de media wordt verteld te ontdekken. Dat geldt
niet alleen voor ufo’s overigens. Maar zeker ook op dit onderwerp valt veel te ontdekken. En dan zul je je
verbazen hoe vreemd het is dat we ons druk wel maken over bacterieresten op een steentje uit het heelal,
maar geen enkele aandacht schenken aan het hoog intelligent en technisch zeer geavanceerde
buitenaardse leven dat moeite tracht te doen met ons contact te maken. Het zou toch het nieuws van de
eeuw moeten zijn.
________________________________
” Ik geloof er niet in … “
Overzichtsnota van dr. ir. Coen Vermeeren
‘Ik geloof niet in ufo’s.’
Dit is de meeste gehoorde uitspraak van nuchtere mensen. Vreemd genoeg is op dit moment zoveel over
ufo’s bekend dat je er ook niet langer in hoeft te geloven. Ze bestaan gewoon. Dat gezegd hebbende rijst de
vraag wat ‘ufo’ eigenlijk betekent. Unidentified Flying Object – een onbekend vliegend object. Niet meer en
niet minder. Dat kan dus veel zijn. En als je niet veel verstand hebt van wat zich aan techniek in ons
luchtruim bevindt dan is iets al snel een ufo. Van doorslaggevend belang is dus hoe groot de kennis van de
waarnemer is. Nog altijd niets aan de hand zou je zeggen. Totdat we ons realiseren dat ufo ook een begrip
is waarbij het object onmiddellijk wordt gelinkt aan buitenaardse voertuigen en bemanningen. Een intelligent
bestuurd voertuig dus, bestuurd door wezens niet van deze Aarde. Op dat moment wordt het voor veel
mensen een stuk moeilijker om aan te nemen dat ‘ze bestaan’. De meesten van ons hebben ze immers nog
nooit gezien, en als we ‘ze’ gezien hebben dan hooguit van grote afstand, ons achter de oren krabbend
achterlatend met de vraag, ‘wat was dat?’.
Toch is er zeer veel bekend over ufo’s – en ik gebruik de term verder als zijnde een mogelijk buitenaards
voertuig met buitenaardsen – veel meer dan de meesten van ons weten. Ook van hun buitenaardse
bemanningen is, weliswaar minder, maar toch nog altijd veel bekend. Hoe weten we dat? Er zijn zeer veel
buitengewoon betrouwbare waarnemingen gedaan, door zeer betrouwbare en goed getrainde waarnemers.
Heel vaak zelfs door veel getuigen tegelijk, en met regelmaat tegelijkertijd gezien op de radar. Bedroevend is
het dan om te constateren dat deze getuigen nauwelijks aandacht krijgen in onze media en dat we
gedwongen zijn voor serieus onderzoek het internet op te gaan. Daar echter vinden we heel erg veel
schitterend materiaal.
Wie moet er wat afweten van ufo’s?
De meesten van ons kijken niet continu naar boven. Integendeel. Als je er op let kijken de meesten van ons
naar beneden, uitkijkend waar we lopen, in gedachten verzonken, nadenkend. Mensen die beroepsmatig
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naar boven kijken, al dan niet met apparatuur, of zich dagelijks in het luchtruim bevinden zijn meteorologen,
luchtverkeersleider, piloten en astronauten. Astronomen kijken ook vaak naar de hemel, maar om de een of
andere reden zoeken zij het leven heel ver weg met het idee dat dat leven, als het al zou bestaan, nooit en
te nimmer hier kan komen.
Binnen mijn vakgebied van de luchtvaart- en ruimtevaarttechniek vind ik uiteraard piloten, maar ook alle
andere mensen die waarnemen bij de luchtvaart, zowel civiel als militair en in een bijzonder geval bij
astronauten. Laat nou net deze categorieën voldoende cases aandragen voor een geloofwaardig verhaal.
Astronauten
Als eerste categorie kijken we naar astronauten, of in het Russisch ook kosmonauten genoemd. Zij zitten
immers in het echt space-domein.
Gordon Cooper, Edgar Mitchell, Buzz Aldrin, maar ook anderen.
[http://www.syti.net/UFOSightings.html].
Juist vanwege het exotische karakter van de ruimtevaart kunnen we de uitspraken die de astronauten doen
op hun waarde schatten. Zeker in ‘the old day’s’ waren astronauten zonder uitzondering militaire piloten van
een klasse die zonder enige angst in nieuwe testvliegtuigen stapte om te zien wat het ding allemaal kon.
Mensen, mannen, die zowel lichamelijk als psychisch tot het uiterste werden getest voordat zij in kostbare
ruimtevaartuigen mochten stappen. De omstandigheden waaronder zij moesten opereren waren immers
buitengewoon extreem, zowel qua fysieke als mentale uitdaging. Falen werd zoveel mogelijk uitgesloten.
Waarnemingen van deze crème-de-la-crème werden dan ook zeer serieus genomen. Laten we eens wat
uitspraken bekijken:
Eerste mensen op de maan, Apollo 11, Neil Armstrong en Buzz Aldrin, kort na de landing:
NASA: ‘Wat is daar?’
Apollo 11: ‘Deze ‘babies’ zijn enorm, meneer, ENORM! O mijn God, je zult het niet geloven! Ik zeg je dat er
andere ruimtevaartuigen zijn hier, opgesteld aan de andere kant van de krater. Ze zijn hier op de Maan en
houden ons in de gaten!’
Neil Armstrong zegt hier later over: ‘Het was ongelooflijk, natuurlijk wisten we altijd al dat er een mogelijkheid
was… het feit is dat we gewaarschuwd zijn [om geen Maanbases te bouwen] (door de buitenaardsen). Ik
kan niet in details treden, behalve door te zeggen dat hun schepen superieur waren aan de onze, in
afmetingen en technologie. Mens, die waren groot en bedreigend.’
Piloten
In de categorie piloten onderscheiden we nog beroeps en amateur, en binnen de beroeps maken we
onderscheid tussen militair en civiel. Complicatie bij militairen is dat zij vaak, zo niet altijd,
geheimhoudingsplicht kennen. Probleem bij alle categorieën is ook dat iemand die over ufo’s spreekt, het
risico loopt om voor gek te worden verklaard. Immers, je wekt de indruk dat je niet goed kunt waarnemen,
wat absoluut vitaal is in deze beroepscategorie. Of dat je in buitenaards leven gelooft en dat doet toch geen
enkel normaal mens!?
Piloten die dus wel spreken over ufo’s zijn of gepensioneerd, suïcidaal of gewoon erg brutaal.
[www.ufoevidence.org/topics/pilotsightings.htm]
USA Presidenten
Vooral van de president van Amerika hebben we het idee dat die alles weet, of in elk geval mag of misschien
zelfs moet weten. De machtigste man op Aarde. Helaas blijkt dat een illusie. Qua ‘need to know’, dus tot
welke geheime informatie je toegang krijgt in de USA, staat de Amerikaanse president absoluut niet
bovenaan. Diverse presidenten uit de recente geschiedenis, die beloofd hadden uit te zoeken of ufo’s
buitenaardse voertuigen zijn, kregen nul op rekest.
Link [http://www.youtube.com/watch?v=c3F3Cxspsuo]
[www.presidentialufo.com]
Militairen
Zoals gezegd mogen militairen om redenen van ‘staatsveiligheid’ niet uit de school klappen. Gezien hun taak
is alles wat boven eigen grondgebied komt dat niet van eigen makelij is, de verantwoordelijkheid van onze
krijgsmacht. Vaak hebben zij als eerste en als laatste inzage in details van ongeïdentificeerde objecten.
Vooral ten tijde van de Koude Oorlog, toen Oost en West 24 uur per dag alert waren op een vijandelijke
aanval, is niet alleen veel waargenomen, maar is ook uitgebreid onderzoek gedaan naar ufo’s. Als militairen
met pensioen gaan, vervalt meestal niet de geheimhoudingsplicht. Toch is uit deze groep, zeker bij hen die
het nodige hebben meegemaakt, een aantal naar buiten getreden met indrukwekkende dossiers. Ook ten
gevolge van de ‘Freedom of Information Act’, je zou kunnen zeggen de Wet op Openbaarheid van Bestuur,
is zoveel informatie naar buiten gekomen, soms inclusief de namen van betrokken militairen, dat we enig
inzicht kunnen krijgen wat er achter de schermen van het militaire apparaat bekend is.
[www.ufoevidence.org/documents/doc1743.htm]
Zie ook verderop Malmstrom AFB
NASA
Voor Westerlingen is de NASA van oudsher de bekendste ruimtevaartorganisatie. Niet alleen gingen zij de
Russen, die wel als eerste een man in de ruimte brachten, voorbij naar de Maan, maar sinds Skylab, het
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uitgebreide Spaceshuttle project en later het ISS in samenwerking met andere ruimtevaartorganisaties,
hebben zij enorm veel ervaring. Logisch dat zij wat weten van ufo’s? Opvallend stil is het bij de NASA.
Officieel ontkennen zij iedere buitenaardse hypothese. Daarentegen is er zoveel aan video en fotomateriaal
voorhanden waarop het NASA-logo prijkt dat het er veel van weg heeft dat er sprake is van een cover-up.
Dat wordt telkenmale ook bevestigd door bijvoorbeeld Apollo-astronauten Buzz Aldrin en Edgar Mitchell.
[www.youtube.com/watch?v=XlkV1ybBnHI]
[www.youtube.com/watch?v=5upFvipUAXs]
De 135 missies van de Space Shuttle hebben ook de nodige beelden opgeleverd van ufo’s die door de
bemanning met camera’s werden vastgelegd en werden besproken met het gondstation Housten.
[www.youtube.com/watch?v=JuFBUS0kiSA]
[www.youtube.com/watch?v=OMX5VxMzv-0&feature=fvst]
Betrouwbaarheid
Hoe betrouwbaar is de buitenaardse hypothese? Volgens een Frans onderzoek uit 1999, gedaan door een
keur aan Franse experts die 500 wereldwijde ufo-cases bestudeerden, is ‘de buitenaardse hypothese (van
ufo’s) de meest waarschijnlijke’. Dat is wetenschappelijke taal voor ‘ufo’s zijn buitenaardse intelligent
bestuurde voertuigen’ met de nadruk op ‘zijn’. Het zogenaamde COMETA rapport dat, wellicht mede omdat
het verscheen in de Franse taal, werd totaal genegeerd en is nog steeds nauwelijks bekend bij het grote
publiek – noch bij verantwoordelijke politici, militairen en academia.
[www.ufowijzer.nl/CometaRapport.html]
Voor onderzoeksjournaliste Leslie Kean, die in 2010 haar boek ‘Ufo’s, Generals, Pilots and Government
Officials go on the record’, was het COMETA-rapport aanleiding om zich grondig in de materie te verdiepen
en de belangrijkste spelers zelf aan het woord te laten om hun verslag te doen. Het boek is een absolute
aanrader voor sceptici en ufo-overtuigenden.
[www.ufosontherecord.com/leslie-kean]
Deskundigen
In onze wereld worden bepaalde beroepen overgelaten aan speciaal opgeleide en zwaar getrainde experts.
Voorbeelden zijn onder andere (hoge) militairen, militaire en civiele piloten, en astronauten. Mensen die
grote verantwoordelijkheid dragen voor het uitoefenen van hun beroep en daar terecht maatschappelijk veel
waardering voor krijgen. Wanneer vele duizenden uit deze beroepsgroepen hun serieuze ufo waarnemingen
delen met het publiek dan is dat niet te ontkennen, of onze samenleving heeft een groot probleem. Ik bedoel
hiermee niet dat anderen, minder getrainde getuigen, geen goed verslag kunnen doen. Integendeel. Wel is
het zo dat onze maatschappij de waarnemingen door getrainde professionals moet accepteren en op zijn
minst moet onderzoeken. De uitkomsten van dergelijk onderzoek moeten vervolgens met het publiek worden
gedeeld. Dat dit niet gebeurt is alle getuigen van ufo’s een doorn in het oog en dwingt ons te zoeken naar
redenen waarom we hierover geen openbaar en zo mogelijk wetenschappelijk debat mogen voeren.
Wat valt er dan te zien?
Voertuigen
Over de soorten objecten, lichten en voertuigen is veel geschreven. Hierbij moet worden opgemerkt dat er
over de jaren heen ook een groter aanbod is waargenomen. Dekte kort na de introductie van het fenomeen
nog de term ‘vliegende schotel’ de lading, op dit moment worden zoveel verschillende vormen, kleuren en
afmetingen waargenomen dat het voor dit artikel lastig is om er over te generaliseren.
ET’s
Zoveel er bekend is over ufo’s als voertuigen, zo weinig is er bekend in het publieke domein over de
mogelijke buitenaardse bestuurders ervan. De meest bekende is inmiddels uitgegroeid tot een icoon van een
alien.
Toch zijn er getuigen die beweren dat het pallet aan buitenaardse rassen in de orde ligt van tussen de 50 en
70 rassen. Met name het relaas van Sergeant Clifford Stone, dit in het zogenaamde Disclosure Project van
2001 onder leiding van Steven Greer, vertelt dat hij als Amerikaans militair betrokken is geweest bij het
bergen van ‘twee dozijn’ buitenaardse voertuigen die waren gecrasht. Daarbij waren naar zijn zeggen ook
buitenaardse slachtoffers gevallen.
[www.disclosureproject.org]
[www.youtube.com/watch?v=WcDSl0LaFLI]
Aardse of Buitenaardse voertuigen
Ik wil het niet moeilijker maken dan het al is, maar er wordt gezegd dat er ook Aardse ufo’s rondvliegen.
Door de mens gebouwde voertuigen dus. Hoe dat kan is dan een raadsel want de benodigde technologie
wordt niet gedoceerd aan studenten van openbare universiteiten. Gezegd wordt dat reeds tientallen jaren
geleden, bepaalde technologie is gedeeld met een beperkt gedeelte van de mensheid, die daar vervolgens
alleen voor eigen (militaire) doeleinden gebruik van maakt. De bekende luchtvaart ingenieur Ben Rich, die
jarenlang de militaire organisatie Skunk Works van Lockheed leidde, sprak daar de volgende woorden over:
Ben Rich: ‘We hebben al de mogelijkheid (gerealiseerd) om tussen de sterren te reizen. Maar deze
technologie is opgeborgen in zwarte projecten, en er is een ingrijpen van God voor nodig om deze
technologie naar buiten te brengen om dienstbaar te worden gemaakt aan de mensheid.’
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Disclosure Project
In 2001 is werd in Amerika een persconferentie gehouden onder leiding van Steven Greer. Hij leidde het
zogenaamde Disclosure Project [http://www.disclosureproject.org/], om regeringen aan te zetten om
volledige openbaarheid van het ufo-dossier te bewerkstelligen. In het project, misschien wel het meest
indrukwekkende ooit, werden ruim 500 beroepsmensen geintervieuwd omtrent hun ufo kennis en ervaringen.
Daaronder zeer veel bekende beroepsmensen. Een aantal van hen vertelde tijdens de persconferentie
persoonlijk hun verhaal en vertelden dit onder ede te willen herhalen voor het Amerikaanse Congres.
Technologie
De meest in het oog springende technologie betreft uiteraard die van hun voertuigen. Om maar eens wat te
noemen: geluidloos bewegen, enorme snelheden, grote versnellingen kunnen realiseren, geen grote
brandstoftanks, haakse bochten kunnen maken met grote snelheid, onzichtbaarheid, etc. Dat is allemaal
technologie. Direct daarvan afgeleid is ongetwijfeld hun energietechniek. Op aarde wordt daar al lang over
gesproken. De bekendste wetenschapper die zich met ‘alien technology’ bezig hield is Tesla, die rond 1900
de meest ongelooflijke technologieën ontwikkelde waarvan slechts een deel ons heeft bereikt op dit moment.
Zijn technologische vindingen leken toen nog het meest op wat we nu ufo-technologie zouden kunnen noemen. Voor wie graag verder fantaseert over de mogelijkheden van onze buitenaardse vrienden, kan terecht
bij series als Star Trek. Het lijkt er op dat de schrijver hiervan, Gene Roddenberry, meer wist dan de meesten van ons. Vooralsnog hebben wij er nog te weinig inzage in en moeten we het doen met wat we zien.
Wetenschap
De wetenschap is in zijn algemeenheid overtuigd van buitenaards leven. 100% is de kans dat elders in ons
immense universum ook leven is ontwikkeld vergelijkbaar met dat hier op aarde. De enige vraag blijft over,
voor de wetenschap, ‘kunnen ze hier komen’. Tot zover mag iedere wetenschapper nog mee praten. Zijn
standpunt is zonder twijfel, ‘nee dat kan niet want volgens Einstein kan niets sneller dan het licht en zijn de
afstanden in het heelal veel te groot.’ Daarop voortbordurend stelt de wetenschapper dat ‘ze’ nooit genoeg
voedsel en brandstof kunnen meenemen, dat het erg is als je onderweg ziek wordt en dat het ook erg saai is
daar moederziel alleen. Met andere woorden, de mensen als centrum van het universum, de mens als maat
der dingen. We zijn heel snel vergeten dat we honderd jaar geleden nog niet wisten wat bacteriën waren –
de ontwikkeling van de toilet heeft meer doden voorkomen dan welk medicijn dan ook ! – en het is nog niet
zo gek lang geleden dat je nergens kon telefoneren zonder een vast toestel met een hele lange draad er
aan. De meeste wetenschappers hebben er moeite mee, om het voorzichtig uit te drukken, om onze ruwweg
100 jaar technologische ontwikkeling – kijk wat we inmiddels kunnen – te extrapoleren naar een
vergelijkbare samenleving die 1000 of misschien zelfs wel een 100.000 jaar wetenschap bedrijft.
Hierbij vergeet de wetenschap heel gemakkelijk zijn eigen geschiedenis van ‘hernieuwde inzichten’ die oude
paradigma’s opbliezen. Daar komt ook nog eens bij dat ze zich baseert op slechts een fractie van wat we in
het universum kunnen waarnemen: de astrofysica geeft namelijk toe dat ze ‘slechts 4% van alle energie en
materie in het universum kan waarnemen – de rest – 96 % ! – noemt ze ‘donkere energie’ en ‘donkere
materie’. Als we alles wisten hoefden we geen miljarden stuk te slaan aan het zoeken naar ‘nieuwe deeltjes’.
Enfin, u begrijpt het wel inmiddels.
Er zijn nogal wat hooggekwalificeerde waarnemers geweest die hebben aangedrongen op wetenschappelijk
onderzoek naar het fenomeen. Voor zover dat heeft plaatsgevonden is het resultaat niet indrukwekkend te
noemen. Het gebeurt dus gewoon niet! Althans niet dat wij weten en zeker niet openlijk. De paar
‘wetenschappelijke’ onderzoeken zijn oud, en bevooroordeeld. CONDON
[http://files.ncas.org/condon/text/contents.htm]
Dit alles ten spijt, zijn er in de loop van de tijd wel een aantal serieuze onderzoeken gedaan. Daar komt een
consistent beeld uit dat zegt dat 90-95% van de waarnemingen uiteindelijk op een voor ons bekende manier
kan worden uitgelegd. Dit betreft dan zaken als meteoren, satellieten, Venus, vliegtuigen en helikopters,
Thaise ballonnen etc. etc. Interessant op zich, maar blijft over dat er zo’n 5% onverklaarbaar is! Probleem
opgelost zeggen de meesten dan. Mispoes, je hebt maar 1 buitenaardse vliegende schotel nodig om dat
standpunt omver te gooien. Die 5 % is dus cruciaal! Daar moeten we het dus over hebben!
Het grote probleem voor de wetenschap is en blijft, dat deze waarnemingen zijn gedaan door zeer getrainde
en goed opgeleide waarnemers. Een aantal daarvan wordt in dit artikel besproken, maar er zijn er vele
tienduizenden beschikbaar als je er naar op zoek durft te gaan.
Voor de wetenschap zou deze 5%-categorie van enorme interesse moeten zijn. Dat is ze niet, in elk geval
niet openlijk. Integendeel, iedere poging om het fenomeen serieus te onderzoeken eindigt in demonisering
en ridiculisering van de persoon die van de interesse blijk geeft. Onwetenschappelijker kan het niet.
Er is wel een wetenschappelijk project dat zoekt naar buitenaards leven. Dat is het zogenaamde SETIproject – Search for ExtraTerrestrial Intelligence. Met grote radiotelescopen wordt gezocht naar intelligente
boodschappen binnen de kosmische ruis. Het project is al decennia bezig en heeft nog niets – niets ! –
opgeleverd. Critici zeggen dat het een beetje raar is te zoeken naar intelligent leven ver weg in ons
universum, terwijl de aliens gewoon in de keuken van de astronoom koffie aan het drinken zijn.
[http://www.stantonfriedman.com]
Het houdt ze in elk geval van de straat.
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Bewijs
Veel kritische denkers noemen vaak als argument dat foto’s en filmpjes tegenwoordig geen goed bewijs
vormen. In deze tijd van youtube kunnen filmpjes gauw miljoenen kijkers trekken. Photoshop en
videoprogramma’s geven iedere doe-het-zelver de mogelijkheid om iets in elkaar te klussen en zo iedereen
voor de gek te houden. Waar!
Er zijn echter nog niet zo lang geleden tijden geweest dat foto en video opties nog niet in elke mobiele
telefoon voorhanden waren. Een tijd waar foto’s en video’s door experts konden worden beoordeeld en
authentiek konden worden verklaard. Toch zal ik altijd als eerste verwijzen naar getuigen. Betrouwbare
getuigen. Mensen die goed getrainde waarnemers zijn en geen enkele reden hebben om hun reputaties te
grabbel te gooien. Tenzij zij vinden dat zij iets belangrijks willen delen met hun medemens.
Overigens is het niet zo gek om naar getuigen te luisteren. Dat doet de rechter ook!
Waarom zijn ze hier
Een buitengewoon belangrijke vraag! Als eenmaal is geconstateerd dat ufo’s buitenaardse voertuigen zijn is,
wat komen ze hier doen? Waarom hebben ze interesse in ons? Als we kijken naar de geschiedenis van
Hollywood-films dan hebben ze weinig goeds in gedachten. Daarmee krijgt de term ’alien’ (er is ook een
serie afschuwelijk enge films geproduceerd onder die naam) een zeer nare bijklank. Toch lijkt het erop dat
we, in navolging van Herbert Wells ‘War of the World’ nog niet zijn ingelijfd. Hun technologie – en wapens –
worden alom beschreven als ‘superieur’!
Zouden ze dan iets goeds met ons voor hebben? Er zijn een aantal getuigen die dat stellig claimen. Er moet
nog veel worden gespeculeerd om antwoorden te vinden op de reden van hun interesse. In elk geval zolang
we dit onderwerp niet serieus in het openbaar mogen bespreken.
De meest verstrekkende redenen liggen volgens sommigen in het feit dat de Aarde al duizenden jaren
geleden is bezocht door buitenaardsen. Veel oude geschriften maken daar melding van. Ook oude
technologie zou daar op kunnen duiden.
[http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=e7ef6d3c5dfa415bbe77e5692d0b
872e]
Dat maakt het niet onwaarschijnlijk dat we een directe relatie hebben met hen, zoals in Zuid Amerika nog
nazaten van de Spanjaarden uit de tijd van Columbus wonen.
Anderen beweren dat het universum vol is van leven en dat wederzijdse hulp wordt geboden op het moment
dat het met een beschaving niet goed gaat. Weer anderen stellen dat de combinatie van ruimtetechnologie,
kernwapens en een nogal agressieve inborst van de mensheid, voor onze omgeving een gevaarlijke cocktail
is waarbij ingrijpen nodig is. Het enige dat uitsluitsel kan geven is het aangaan van een discussie hierover,
liefst met buitenaardsen erbij. Er zit maar een ding op: Disclosure!
Is er een cover-up
Wordt ons niets verteld over ufo’s? De vraag is wie ons in de eerste plaats iets zou moeten vertellen. Veel
zaken worden immers niet met ons gedeeld. Geheimen bestaan. Het recept voor Coca-Cola, patenten,
bankgeheimen… Veel zaken kunnen, ook bij regeringen, het daglicht niet verdragen.
Wie er wat van zou moeten weten zijn de vakmensen zoals astronauten en piloten. Een deel van hen deelt
zijn kennis. Een groter deel echter niet. Zij weten niets of zij vertellen niets. Redenen waarom zij die weten
niets vertellen zijn legio.
Mensen die het kunnen weten benoemen het bestaan van de ‘cover up’ is. Edgar Mitchel en Paul Hellyer.
[links]
http://www.ufos-aliens.co.uk/cosmicphotos.html <http://www.ufos-aliens.co.uk/cosmicphotos.html>
http://www.paulhellyerweb.com/
http://www.victoryfortheworld.net
Waarom wordt ons niets verteld?
Op dit moment, op de drempel van 2012, zijn bijna al onze systemen in crisis. Met enige fantasie zou je al
die verschillende crises – de monetaire, banken, gezondheids, ecologische, klimaat, politieke, religieuze –
crises onder een noemer kunnen brengen: de spirituele crisis. Ik bedoel daarmee de eenvoudige vraag: wie
zijn we of wie ben ik – en wat doen we hier. Als je daar geen antwoord op weet dan mist iedere actie
richting. Dat is vervolgens wel heel leerzaam, maar aan de andere kant heeft dat ons gebracht waarbij de
99% werkt voor de 1%; intussen is de armoede nog steeds niet de wereld uit; ons milieu en onze hele
planeet worden vergiftigd om de illusie van altijd durende groei te ‘realiseren’.
[http://www.storyofstuff.org]
Grof geld wordt verdiend aan oorlog, olie, kernenergie, drugs, gezondheid; Westerse investeerders
verdienen aan speculatie met voedselprijzen waardoor nog steeds mensen sterven van de honger; oceanen
worden leeggevist, oerwouden gekapt; de zwaksten lijden, kinderarbeid, pedofilie, uitbuiting, vrouwenhandel,
slavenarbeid; religies onderdrukken, bevrijden niet. Cynisch? Kijk gewoon een keer naar het journaal en sla
de krant open. Welcome to your World.
Alle systemen zijn uitgetest van communisme naar kapitalisme, van dictatuur naar democratie, van altruïsme
naar egoïsme, maar echt beter is het niet geworden. En het lijkt er almaar meer op dat we de bodem van de
put nog niet hebben bereikt.
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Een ding is zeker, zodra het echte ufo-dossier openbaar wordt verandert onze wereld. Compleet! Het
betekent dat we lange tijd zijn voorgelogen, ook op dit onderwerp. Het blijkt dat onze technologie, onze
natuurkunde, ons model van leiderschap etc. etc. niet deugen. De machtsbasis verschuift. Het eenvoudige
feit dat ons hele systeem op zijn kop zal worden gezet boezemt minstens een aantal mensen angst in.
Dat lijkt misschien verontrustend. Maar de mensen die vertellen van contacten met buitenaardsen vertellen
allemaal dat er een enorme rust en vrede van uitgaat. Voor zover de rapporten mogen geloven, willen zij met
ons hun technologie delen om onze grote mondiale problemen van met name energie, transport en
vervuiling op te lossen. Zij vertellen van hun relatie met ons die teruggaat tot verre verleden. Geen groen
slijm dus en geen agressie. Het lijkt er op dat ruimtereizen worden toegestaan als een beschaving
voldoende spiritueel gegroeid is. Wat in Star Trek de ‘Prime Directive’ wordt genoemd – namelijk dat je niet
zomaar mag ingrijpen bij een andere beschaving – lijkt een kosmische wet. Iets dat de mens nog niet goed
begrepen heeft hoewel de volksopstanden overal ter wereld – Arabische Lente, Occupy, Demonstraties in
China en Rusland (januari 2012) – aangeven dat ‘we’ er wel aan toe zijn. De mensheid heeft te lang geleden
aan het Stockholm Syndroom, waarbij de gegijzelde sympathie kreeg voor zijn ontvoerder.
Laten we het experiment maar aangaan. Veel meer kan er niet mis gaan lijkt me.
Tot slot nog een paar belangrijke UFO ijkpunten
Roswell
Hoewel er al heel lang wordt bericht over ufo’s, zelfs zover terug als duizenden jaren voor onze jaartelling,
alsook in de Bijbel en andere Heilige geschriften, beginnen we pas goed te merken dat we bezocht worden
sinds de Tweede Wereldoorlog. Beide partijen meldden ‘bollen’ die mee vlogen met piloten. Ze werden Foo
Fighters genoemd omdat ze dingen konden die geen bekend toestel kon navolgen.
1947 was daarom een belangrijk ijkpunt omdat bij het kleine plaatsje Roswell in de USA een vliegende
schotel zou zijn neergestort. [kranten] Al snel werd het bericht wereldwijd overgenomen totdat hoge
militairen het verhaal ontzenuwden en tot op de dag van vandaag volhouden dat het een ‘weerballon’ was.
[cartoon]
Het verhaal van een gecrashte vliegende schotel met aliens aan boord, drie of vier dood en een nog levend,
was hardnekkig. Getuigen hielden tot aan hun dood vol dat het echt was gebeurd. Later voegden zich daar
militairen bij die vertelden dat zij bergingswerkzaamheden verrichtten aan een buitenaards voertuig met zijn
bemanning. Meerdere boeken zijn er over geschreven.
Het is zeker niet zo dat ufo-waarnemingen slechts door enkelen worden gedaan. Twee zeer belangrijke
gebeurtenissen zijn in zijn totaliteit door enkelen tienduizenden gezien. Het betreft een langdurige ufo-golf in
België tussen 1989 en 1991, en een eenmalige sighting boven Phoenix.
België
Generaal-Majoor b.d. Wilfried de Brouwer, destijds Kolonel, werd in België aangesteld als hoofd van het
onderzoek van een van de meest goed gedocumenteerde ufo-zaken tot nu toe. Een groot aantal mensen
zag een of meerder driehoekige ufo’s met grote lichten geluidloos zweven boven voornamelijk het oosten
van België. Tot drie maal toe zijn in die periode ook F-16’s uitgestuurd, die eenmaal het object ook op hun
radar hebben kunnen vastleggen. Getrainde waarnemers in de hoedanigheid van piloten, militairen en
politiemensen hebben diverse keren het object minutenlang of zelfs urenlang kunnen volgen. Wat deze golf
bijzonder maakte is dat er uitvoerige en langdurig onderzoek naar is gedaan.
Feiten en getallen UFO-golf België rond de periode 89-91:
- periode van uiteindelijk zo’n 4 jaar waarin door vele duizenden mensen is gerapporteerd
- 20.000 pagina’s uitgeschreven verslagen inclusief tekeningen
- 400 uur audio tapes met getuigenverslagen, opgenomen door professionals
- 2000 getuigenissen waarvan door de betrokken experts minstens 1000 (!) betrouwbaar werden
geclassificeerd
- meer dan 600 daarvan zijn volledig onderzocht waarvan
- 60 (slechts 10%) verklaarbaar bleek
- 540 (90% !) niet verklaard kon worden met conventionele uitleg
- 300 (50%) betrof een waarneming op een afstand van minder dan 300 meter
- 200 (33%) betrof bovendien een waarneming die langer dan 5 minuten duurde
Waarnemingen betroffen voornamelijk
- driehoekige platforms met drie enorm grote felle witte lichten op de hoekpunten en rood licht in het midden
- geschatte afmetingen 30 meter spanwijdte
- in staat tot stilhangen zonder geluid (licht zoemend) en enorme snelheden en versnellingen
Het object is eenmaal vastgelegd door F16-piloten op de boordradar en vele malen door politie en militaire
waarnemers geobserveerd.
[bron: oud Generaal Majoor b.d. Wilfried de Brouwer 2011]
Zelfs in samenwerking met partners binnen en buiten de NAVO is nooit achterhaald van wie of waarvandaan
deze voertuigen waren.
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Phoenix
Een voertuig ter grootte van enkele voetbalvelden met lichten gleed langzaam over het uitgestrekt Phoenix,
Arizona. Vele honderden, zo niet duizenden mensen rapporteerden al dan niet in paniek, overheidsdiensten.
De gouverneur van de staat, Fife Symington, besloot om, na consulteren van FAA, de Amerikaanse
Luchtvaartdienst en de US Army, die allemaal van niets wisten, om de zaak te ontkennen. Dit leidde
uiteindelijk tot een theaterstukje waarbij een collega van hem in een alien-pak werd gehesen voor de
voltallige pers, om het publiek te laten weten ‘dat ze de boosdoener hadden gevonden’. Velen voelden zich
niet serieus genomen in wat zij bij volle verstand hadden gezien. Uiteindelijke verklaringen van
overheidswege bleken niet te kloppen met de waarnemingen.
Na enkele jaren, en inmiddels gouverneur af, kwam een dappere Fife naar buiten met het echte verhaal van
die avond. Hij bevestigde dat niemand wist wat het geweest was, maar dat het wel een werkelijke
waarneming betrof. Hij had het zelf ook met eigen ogen kunnen zien.
Malmstrom AFB – Nucleaire Installaties
Was Roswell de luchtmachtbasis voor het squadron dat de eerste kernwapens op Japan had afgeworpen,
Malmstrom was een plek waar kernwapens gereed stonden voor een vergeldingsaanval. Zouden de Russen
aanvallen, dan zou een allesvernietigende aanval volgen. De Koude Oorlog op zijn hoogtepunt.
Beschamend was het dan ook dat na het signaleren van een ufo in maart 1967 door de bovengrondse
wacht, een voor een alle individuele kernwapens afschakelden. Tientallen individuele ondergrondse silo’s,
met eigen bemanning, eigen generatoren, eigen communicatielijnen etc., schakelden uit. De Amerikanen
hadden geen controle over hun belangrijkste wapensystemen. Een paar uur na het vertrek van de ufo
kwamen alle systemen weer ‘online’. Reken maar dat ze uitgezocht wilden hebben hoe dit kon gebeuren. Ze
zijn er nooit achter gekomen. Tot overmaat van ramp was dit niet het enige incident, maar zouden er vaker
ontwapenende acties, gerelateerd aan ufo-waarnemingen, plaatsvinden. Ook elders in de wereld.
Ook kernraketten konden door ufo’s in volle vlucht worden uitgeschakeld, zo vertelt ons Robert Jacbos.
Ufo’s houden niet van Kernwapens kennelijk.
[http://www.youtube.com/watch?v=o7CPLQvd5Rk]
Robert Hastings maakte er zijn levenswerk van om de relatie van ufo’s en nukes in kaart te brengen.
[www.ufohastings.com]
Is het wishful thinking, of bestaat er een relatie tussen het buitenaards ingrijpen op de technologie – zowel
militaire als civiele kerninstallaties – die in staat is onze planeet meerdere keren totaal te vernietigen? Het
laatste lijkt het geval.
Wat bij Malmstrom gebeurde gebeurde vaker in de USA als wel als in Engeland en ongetwijfeld ook in het
Oostblok.
Bentwaters
Een van de best gedocumenteerde gevallen van ufo’s en, in dit geval een Amerikaanse basis met
kernwapens in Engeland, is de Bentwaters of Rendlesham Forrest gebeurtenis. In 1980 rond kerstmis
worden lichten gezien op plaatsen waar geen indringers mogen komen. Onderzoek van de wacht, de
verantwoordelijke ondercommandant van de basis en een dozijn of wat militairen, met uiteindelijke over twee
avonden een urenlange sighting, inclusief bevestiging door radar, maakten deze gebeurtenis zeer bijzonder.
Zo bijzonder zelfs dat enkelen de ufo in het bos hebben aangeraakt en de markering op de romp van het
toestel hebben nagetekend. Kolonel Halt en zijn mannen doen tot op de dag van vandaag hun verhaal.
Conclusie
Tot slot is het u aan te raden niets van wat hier staat zomaar aan te nemen. Doe zelf moeite om de grote
werkelijkheid achter de sluiers van wat ons op school en in de media wordt verteld te ontdekken. Dat geldt
niet alleen voor ufo’s overigens. Maar zeker ook op dit onderwerp valt veel te ontdekken. En dan zul je je
verbazen hoe vreemd het is dat we ons druk wel maken over bacterieresten op een steentje uit het heelal,
maar geen enkele aandacht schenken aan het hoog intelligent en technisch zeer geavanceerde
buitenaardse leven dat moeite tracht te doen met ons contact te maken. Het zou toch het nieuws van de
eeuw moeten zijn.
dr.ir. Coen Vermeeren studeerde Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft en doceert daar
momenteel.
Twee van zijn uitgebreide lezingen over Verleden en Aanwezigheid van UFO’s zijn te bekijken op
[http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=f20e673d0cdf422bae92a6913ee867d6]
[http://collegerama.tudelft.nl/mediasite/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=b859808c04254b798d942b6856b8548d]

Interessante link: www.ufowijzer.nl
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